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Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů 
podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění 

Zápis č. 25  

z veřejného zasedání zastupitelstva města Velešín konaného dne 16. 04. 2018 

Přítomni: Jaroslav Bartizal, Mgr. Hana Císařová, Tomáš Čulík, Bořivoj Havlíček, Karel Klein,                         

Mgr. Josef Klíma, Pavel Kohoutek, Ing. Jana Německá, František Ondrášek, Ing. Milan Prokeš, Jiří Růžička, 

Robert Šebesta, Ing. Milan Šimánek, Jan Štindl 

Omluvena: Ing. Lenka Šípková 

Začátek: 17.30 hod 

Konec: 18.30 hod 

 

Program 

1.     Zahájení  

2.     Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

3.     Schválení programu jednání 

4.     Námitky k zápisu z 24. VZZM  

5.     Připomínky a dotazy k zápisům ze schůzí rady  

6.     Kontrola usnesení z minulých zasedání zastupitelstva  

7.     Informace o destinační společnosti Novohradsko – Doudlebsko, z.s. 

8.     Zápis z jednání finančního výboru č. 2/2018 

9.     Rozpočtové opatření č. 4/2018 

10.   Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o nočním klidu 

11.   Dotace pro spolky a organizace 

12.   Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci – převod pozemků p. p. č. 3504/9   

        a 3504/6, k. ú. Chodeč 

13.   Interpelace + informace 

   

1. Zahájení 
Jednání zahájil a dále řídil starosta Mgr. Josef Klíma.  

 

2. Určení jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu  

Zapisovatelka: Radka Šímová  

Ověřovatelé zápisu: Karel Klein, Pavel Kohoutek 

 

3. Návrh programu jednání 

Mgr. Klíma – podle pozvánek, které jste obdrželi, a které byly vyvěšeny, jsme měli probírat kromě jiného 

ještě zápis z kontrolního výboru, který byl původně v programu, ale výbor se neuskutečnil, takže tento bod 

vypouštíme. Program tedy bude následující: pan starosta přečetl návrh programu jednání – viz „Program“. 

Má někdo k návrhu doplnění? Není tomu tak. 

 

Hlasování o návrhu programu jednání 

Pro: 14 (Bartizal, Císařová, Čulík, 

Havlíček, Klein, Klíma, Kohoutek, 

Německá, Ondrášek, Prokeš, Rů-

žička, Šebesta, Šimánek, Štindl) 

Proti: 0 Zdr.: 0 

Návrh programu jednání byl schválen 

 

4. Námitky k zápisu z 24. VZZM 
Bez námitek. 

 

5. Připomínky a dotazy k zápisům ze schůzí rady 

Štindl – rada č. 88, bod z kontroly usnesení 1334/82 – označení cyklotras u Skřidel. Jestli ty komunikace 

patří obci, místy je to špatné. Když se chtějí používat pro tyto účely, tak aby to bylo taky kvalitní. A pak by 

se to chtělo podívat na cestu od Skřidel k Mojnému, je tam špatný povrch. 

Růžička – prověříme, je tam hranice katastrů. 

Štindl – ten povrch se tam rozpadá. Tak jestli je to naše, měla by se tomu věnovat péče. 

Mgr. Klíma – děkuji, předložíme do rady. 

Ing. Německá – rada č. 86, bod 3, usnesení č. 1400/86 – rada schvaluje nájemní smlouvu na bezplatný pro-

nájem pozemku p. č. 718/22, k. ú. Velešín, za účelem dočasného uložení zeminy ze stavby autobusového 

nádraží Velešín. To je kde? 
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Růžička – když se jede k ČOV, jak vede linka vysokého napětí doleva, tak louka mezi cestou a lesem je 

bezplatně s majitelem domluvena k tomuto účelu. 

Ing. Německá – je to časově omezené? 

Růžička – do konce stavby. Pak bude plocha uvedena do původního stavu. 

Mgr. Klíma – děkujeme Ing. XY za umožnění dočasného uskladnění zeminy, a to bezúplatně. 

 

6. Kontrola usnesení  

15/05/12 – Příprava akcí ČOV, Holkov, Šindelář (rekonstrukce, intenzifikace a výstavba VHI)  

Bod trvá     Z. starosta, místostarosta, rada 

 

14/15 - Žaloba římskokatolické farnosti Velešín proti ÚZSVM a městu Velešín – kauza „les“ 

Bod trvá   Z. starosta, ved. EO 

 

12/18 – Prodej části pozemku p. č. 1631/4, k. ú. Velešín (1631/5) – XY 

Bod trvá                Z. starosta 

 

12/18/23/25 - Darování pozemků Město – Jč. kraj 

Mgr. Klíma – smlouva byla podepsána. 

Bod se vypouští     Z. starosta, ved. EO 

 

11/23 - Měsíční odměny neuvolněným funkcionářům 

Mgr. Klíma – zatím jsem dostal vyjádření pouze od KŽP, že se této částky vzdává. Musíme ale počkat                 

na všechny a pak se rozhodne. Vyzývám předsedy komisí, aby na to nezapomněli a dali vědět, jak se k tomu 

staví. 

Bod trvá     Z. starosta, ved. EO 

 

14/23 – Odprodej plynárenského zařízení – příloha č. 14/23/25 

Mgr. Klíma – pro informaci jsem vám dal v příloze mail, který jsem obdržel na mé vyžádání od E.ONu.  

Musíme strpět časovou prodlevu. 

Bod trvá     Z. starosta, ved. EO 

 

7. Informace o destinační společnosti Novohradsko – Doudlebsko, z.s. – ústně 

Mgr. Klíma – vítám mezi námi pana Mgr. Jarolímka, který nám předloží informaci o činnosti tohoto spolku, 

jehož je Velešín členem. 

Mgr. Jarolímek – děkuji za možnost prezentovat činnost destinační společnosti na zastupitelstvu. Vznikli 

jsme v lednu 2016, teprve od roku 2017 jsme mohli plně rozvinout své aktivity. Na založení destinační spo-

lečnosti se podílely obce. Destinační společnost byla založena za účelem rozvoje a koordinace cestovního 

ruchu. Spouštěčem vzniku byl i přístup Jihočeského kraje, který si schválil strategii, kde byly destinační spo-

lečnosti vyjmenované, že ty by měly být hybateli cestovního ruchu. Je to členská organizace, členové jsou 

právní subjekty, města, podnikatelské subjekty, s.r.o., neziskové organizace, fyzické osoby. Členů je 22, me-

zi nimi je i informační centrum Velešín. Vydali jsme již kalendář kulturních a společenských akcí a souhrnný 

propagační materiál, který je rozdělen na 10 oblastí. Distribuovali jsme to do informačních center, máme to 

jako materiál na veletrhy a výstavy cestovního ruchu. Chceme vydávat informační materiály k zajímavým 

cílům v německém jazyce. To je k této aktivitě. Začali jsme aktivněji využívat i sociální média za účelem 

propagace kulturních akcí, návštěvnických cílů, máme facebookový profil, instagram, webové stránky. 

V minulém roce jsme ještě začali s nesmělým rozjezdem, kdy jsme si uvědomili, že v regionu existují výrob-

ci s drobnými řemeslnými produkty a potravinovými produkty a že by mohlo být zajímavé připravit pro ná-

vštěvníky sadu produktů pod značkou, která by nesla jméno destinace. Tím tedy zvyšovat nabídku pro ná-

vštěvníky a zároveň zvyšovat obrat drobným výrobcům. Nakoupili jsme od šesti výrobců různé suvenýry 

(medovina, keramické mističky, med, spirálky na med, borůvkové portské). Snažili jsme se jim pomoct, pro-

pagovat je, ale zároveň si je podchytit a nabalovat na to další. Chystáme i vlastní stánek, se kterým bychom 

objížděli slavnosti a místní festivaly a tam ty produkty nabízeli. Plány jsou, aktivit je mnoho. 

Ještě k finančním zdrojům. Základem jsou příspěvky od sdružení Pomalší a sdružení Růže. Každé sdružení 

ročně přispívá 150 tis. Kč. My se tyto peníze snažíme povýšit prostřednictvím dotací, ke kterým se vyžaduje 

spoluúčast. Vloni se z 300 tis. Kč stalo díky dotacím přibližně 900 tis. Kč, protože jsme mohli vstoupit                

do některých grantových programů. Dalším zdrojem jsou členské příspěvky – 1 000 Kč na člena. A ještě dal-

ším zdrojem je obchodní činnost, kterou jsme vloni zahájili, kdy vlastně prodáváme některé propagační ma-

teriály, které nakoupíme – mapy, propagační brožurky, publikace. To je vše. 

Nechám vám tady zprávu o činnosti v roce 2017 společně s plánem na rok 2018. 

Mgr. Klíma – já děkuji panu Jarolímkovi za úvodní slovo. Chci jenom připomenout pro nás pro všechny,              

že destinační společnost, jíž je město Velešín členem, je společnost, která by měla především propagovat 

nás, naše města a obce, ale samozřejmě i podnikatele, kteří působí v tomto ranku, jak Doudlebska, tak Novo-
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hradska, tím pádem Růže a Pomalší. S tím, že velkou roli hrají organizace, které poskytují stravování, ubyto-

vání a podobně. Řekněte to prosím i ve sportovních spolcích, protože ta propagace pro nabídku sportovních 

aktivit bude velice důležitá. Tady je velké místo i pro aktivity našich sportovních klubů a spolků.  To je zdů-

raznění této činnosti. Zdůrazňuji také, že významným členem je i KIC města Velešín. Je to takový konglo-

merát veškerých organizací, které určitě budou do budoucna potřebné, a bude potřeba je také propagovat.  

Má někdo dotaz na pana Jarolímka? 

Štindl – mám takovou myšlenku. Jezdím na elektrokole, potřeboval bych vědět systém, kde je možnost dobi-

tí. 

Mgr. Jarolímek – jihočeská centrála cestovního ruchu díky penězům, myslím z ČEZu, kupovala elektrokola 

do půjčoven. Teď s tím končí a chce dávat peníze do dobíjecích stanic, aby bylo kde nabít. 

Štindl – děkuju. 

Havlíček – říkal jste, že jste navýšili rozpočet díky grantům. Máte pro letošek, pro příští rok nějaký výhled? 

Mgr. Jarolímek – v letošním roce ano, dostali jsme finanční prostředky na německy psané propagační mate-

riály, na videopozvánky a další aktivity. O granty žádáme i u Jihočeského kraje, tam je příslib. Díky tomu,  

že jsme certifikovaní, že splňujeme určité parametry, můžeme žádat i o prostředky z MMR. Vloni to navýše-

ní bylo právě díky ministerstvu. V letošním roce zatím nic nevypisovali. Na podzim 2018 budou vypisovat 

zase něco nového. Výhled a naděje existuje. Musíme však přemýšlet i o samofinancování. 

Havlíček – děkuju. 

Mgr. Klíma – pane Jarolímku, děkuju, přeju hodně úspěchů a doufám v dobrou spolupráci. 

 

8. Zápis z jednání finančního výboru č. 2/2018 – viz příloha č. 8/25 

Mgr. Klíma – k dispozici jste dostali zápis, který odráží činnost finančního výboru. Chce něco doplnit              

Ing. Německá? 

Ing. Německá – chtěla bych zdůraznit bod 3 – kontrola hospodaření koupaliště za rok 2017. Vyšel zisk, od-

váděla se daň z příjmu ve výši 15 tis. Kč. To finanční výbor moc neocenil. Spíš by se měla vrátit část dotace 

na konci roku, aby tam ten zisk nevznikl a nemusela se odvádět ta daň. Tam by přece nevadila nějaká ztráta. 

Mgr. Klíma (k jednateli SMM p. Krejčímu) – to asi tak nejde udělat, viď, protože ty nevíš, jaké jsou ceny              

při vyúčtování? 

Krejčí – my jsme to v listopadu odhadli. Chtěli jsme si nechat těch 100 tis. Kč. Vyšlo to, že nám opravdu 

102 tis. Kč zbylo. V lednu už platíme zálohové faktury, platíme to z těchto peněz, protože dotaci od města 

dostaneme až po schválení rozpočtu. Když půjdeme na nulu, budu chtít v lednu např. 50 tis. Kč. 

Ing. Německá – jestli by to ale nebylo lepší než platit 15 tis. Kč.  

Krejčí – v listopadu jsme vrátili městu 270 tis. Kč. Můžeme to vrátit do nuly, ale počítejte s tím, že budeme 

potřebovat začátkem ledna finance na faktury. 

Mgr. Klíma – berme to jako připomínku. Teprve poprvé jsme zkusili schválit rozpočet v prosinci, a to neby-

lo zvykem, takže teď když schválíme rozpočet znovu v prosinci, tak se to dá řešit již tímto způsobem. 

Zastupitelé, máte dotaz na předsedkyni finančního výboru nebo na členy finančního výboru? Není tomu tak. 

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru č. 2/2018. 

 

9. Rozpočtové opatření č. 4/2018 – viz příloha č. 9/25 

Mgr. Klíma – dostali jste podklady k této změně. Chce k tomu komentář Ing. Hanzalíková? 

Ing. Hanzalíková – je tam hlavně navýšení rozpočtu o autobusové nádraží. 

Mgr. Klíma – prosím dotazy? Nejsou, dávám hlasovat. 

 

Usnesení č. 9/25 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2018. 

Bod se nesleduje     Z. starosta, ved. EO 

Hlasování o usnesení 

Pro: 14 (Bartizal, Císařová, Čulík, 

Havlíček, Klein, Klíma, Kohoutek, 

Německá, Ondrášek, Prokeš, Rů-

žička, Šebesta, Šimánek, Štindl) 

Proti: 0 Zdr.: 0 

Usnesení bylo schváleno 
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10. Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o nočním klidu – viz příloha č. 10/25 

Mgr. Klíma – jedná se o obecně závaznou vyhlášku, která se týká nočního klidu. Vyzvali jsme organizace, 

občany, kteří by se chtěli do této vyhlášky zapojit, aby dali své podněty, oznámili kulturní akce, kde by chtěli 

noční klid omezit. Dostali jsme od nich podněty, ty jsme zapracovali do návrhu obecně závazné vyhlášky           

a dali ke kontrole Ministerstvu vnitra, odbor kontroly. K tomu máte hotový materiál. To doporučila 

v podstatě i rada města, takže takto je vyhláška předložena ke schválení. Máte prosím ze zastupitelů někdo 

připomínku, doplněk nebo změnu? Není tomu tak, takže dávám hlasovat. 

 

 Usnesení č. 10/25 

Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o nočním klidu. 

Bod se nesleduje     Z. starosta 

Hlasování o usnesení 

Pro: 14 (Bartizal, Císařová, Čulík, 

Havlíček, Klein, Klíma, Kohoutek, 

Německá, Ondrášek, Prokeš, Rů-

žička, Šebesta, Šimánek, Štindl) 

Proti: 0 Zdr.: 0 

Usnesení bylo schváleno 

 

 

11. Dotace pro spolky a organizace – viz příloha č. 11/25 

Mgr. Klíma – dle zákona o obcích částky, které se darují nad 50 tis. Kč, musí schválit zastupitelstvo. Proto 

předkládáme návrh o poskytnutí dotace pro fotbalový klub Velešín ve výši 180.000 Kč, Charitu Kaplice            

ve výši 550.000 Kč, LTC Velešín ve výši 65.000 Kč, OST Velešín ve výši 164.000 Kč, připomínám, to je 

dorovnání haly, SDH Velešín ve výši 59.000 Kč a Taekwon-do ve výši 75.000 Kč. Tolik návrh na dotace 

nad 50 tis. Kč. Návrhy smluv máte k dispozici. Zeptám se zastupitelů, kdo prosím máte jiné náměty, návrhy, 

jiná čísla, případně změnu? Není tomu tak, takže přečtu návrh na usnesení. 

 

Usnesení č. 11/25 

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvy o poskytnutí dotace pro FC Velešín ve výši 180.000 Kč, Chari-

tu Kaplice ve výši 550.000 Kč, LTC Velešín ve výši 65.000 Kč, OST Velešín ve výši 164.000 Kč, SDH 

Velešín ve výši 59.000 Kč a Taekwon-do Velešín ve výši 75.000 Kč. 

Bod se nesleduje     Z. starosta, ved. EO 

Hlasování o usnesení 

Pro: 14 (Bartizal, Císařová, Čulík, 

Havlíček, Klein, Klíma, Kohoutek, 

Německá, Ondrášek, Prokeš, Rů-

žička, Šebesta, Šimánek, Štindl) 

Proti: 0 Zdr.: 0 

Usnesení bylo schváleno 

 

 

12. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci – převod pozemků p. p. č. 

3504/9 a 3504/6, k. ú. Chodeč – viz příloha č. 12/25 

Mgr. Klíma – jedná se o převod pozemku, který je pod komunikací v Chodči. Úřad pro zastupování státu    

ve věcech majetkových nám předává komunikaci, kterou jsme dříve stejně spravovali. Smlouvu jste měli 

předloženou v materiálech. Má prosím někdo k této smlouvě připomínku nebo změnu? Není tomu tak, takže 

můžeme přistoupit k hlasování. 

 

Usnesení č. 12/25 

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci            

č. 41/2018-UZSVM/C/21520/2017-K-převod pozemků p. p. č. 3504/9 a 3504/6, k. ú. Chodeč. 

Bod se nesleduje     Z. starosta, ved. EO 

Hlasování o usnesení 

Pro: 14 (Bartizal, Císařová, Čulík, 

Havlíček, Klein, Klíma, Kohoutek, 

Německá, Ondrášek, Prokeš, Rů-

žička, Šebesta, Šimánek, Štindl) 

Proti: 0 Zdr.: 0 

Usnesení bylo schváleno 
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13. Informace, interpelace 

Mgr. Klíma – rád bych poděkoval ředitelům našich příspěvkových organizací, které se podílely na chodu 

města, za perfektní hospodaření. Jsem rád, že zodpovědně přistupují k financování svých organizací                          

a že činnost v jejich ranku se úspěšně rozvíjí. Děkuji vám. 

Dále bych chtěl připomenout akce, které jsme rozjeli, nebo které připravujeme na nejbližší období:  

- zahájili jsme autobusové nádraží, akce na 6 měsíců, 42 mil. Kč,  

- pokračuje akce vodovod Chodeč – přípojky, 

- připravuje se akce na Holkově – ČOV, kanalizace a vodovod, 

- cizí akce, která se tu rozjede 2. 5., bude velká akce Jihočeského kraje, a to je nová Základní umělecká škola 

ve Velešíně. Bude to stát přes 40 mil. Kč, 

- nový kalolis na ČOV Velešín – 3 mil. Kč. 

Budou to velké akce, které nás pravděpodobně asi hodně zatíží, i chod města, omezí lidi na chůzi, na jízdě. 

Prosíme a žádáme o trpělivost, protože bez těchto stavebních prací to nelze. 

Budu rád, když to dokončíme v letošním roce, je to vlastně poslední rok našeho volebního období. Měli by-

chom akce dokončit, myslím si, že jsou to akce v řádu desítek, teď už vlastně stovek milionů, které se uděla-

ly za období čtyř let. Takže i tady vám chci poděkovat, protože vy se zejména podílíte na těch akcích. A po-

tom p. Růžičkovi, který po akcích běhá. 

To byly tedy informace tohoto typu. Potom bych měl poznámku. V minulém zastupitelstvu jsme zodpověděli 

všechny dotazy na otevřený dopis. Přesto se objevily další připomínky ve zpravodaji. Rozhodoval jsem se, 

jestli mám psát nějaký článek, ale asi to neudělám, protože to je „házení hrachu na zeď“. Jenom bych chtěl  

říct, že rok 2010, který tam zmiňují, že jsme mluvili o tom, že bude pravděpodobně individuální výstavba, 

tak to tam bylo řečeno kvůli tomu, že tehdy nebyl developer a  tehdy se jednalo s druhým developerem, který 

řekl, že by to mohlo být, ale nikde se nemluvilo o individuální výstavbě, ve smlouvě o tom není nikde řeče-

no, není to ani v zadávacím řízení. O individuální výstavbě se skutečně nejednalo, nechali jsme to na develo-

perovi, jakým způsobem k tomu přistoupí. Hovořilo se tam i o tom, že jsme zamezili výstavbě ve Velešíně. 

Je pravda, že řada lidí nevydržela a odstěhovala se, postavila si jinde. Ale řada lidí tady u nás postavila. Ni-

kdo nikomu nebránil, nikdo nikomu nic nenařizoval, aby stavěl nebo odcházel. Místa pro výstavbu                 

ve Velešíně je dost. Jde o to, jakým způsobem k tomu ten individuální stavitel přistoupí, protože máme velké 

plochy Na Vrších, máme velké plochy, které se označují G1, G2, vše Na Vrších, máme velké plochy                  

na Nádraží, máme připravené plochy nad Houžvákem. Všude je možné stavět. Od roku 2010 do letošního 

roku bylo postaveno 34 rodinných domů. Takže není pravda, že by se tu nestavělo individuálně. Staví se, ale 

musí se chtít. Tolik na vysvětlenou. Zeptám se prosím, zastupitelé, myslíte si, že mám toto znovu psát               

do zpravodaje? 

Nabízel jsem, aby za mnou pánové přišli a zeptali se mne, že jim vše vysvětlím, ukážu jim to černé na bílém, 

ale bohužel nikdo nereagoval. Píše se jenom do zpravodajů a podobně, osočují se lidé. Osočovali bohužel       

i vás, protože údajně máte stejný názor, že všichni jsme v jednom. To je pravda, protože tady se projevuje 

hlasování. Ale každý z nás je jiný, každý z vás má jiný názor na něco, ale tady prostě jde o ten celek. O roz-

voj města. 

Ing. Prokeš – ve zpravodaji vyšel článek, že jsme pomalu diletantsky přistoupili k vyhlášení soutěže o pa-

mátník. Zase p. XY napadá. Zase vidíte, jak to dokáže vytrhnout z kontextu, a já jsem se s tím prostě nedo-

kázal smířit, protože ta soutěž byla vyhlášena řádně, oslovila se spousta studií. Oslovili jsme i profesora         

na jihočeské univerzitě, pana Lorence, který oslovil studenty. Pan XY tam zase popisuje, že byli osloveni 

jenom studenti, že proč jsme neoslovili renomované architekty. Profesor Lorenc povídal, samozřejmě, mohli 

jste oslovit renomované architekty, ovšem počítejte s částkou minimálně ve statisících, a co se týká návrhů, 

možností řešení, ty studentské návrhy budou relativně shodné s návrhy odborníků. Mnohdy ti studenti při-

jdou s něčím novým. Mrzí mne to, škoda, že tady p. XY není, hned bych se mu proti tomu ozval, protože to, 

co napíše… Fakt shodí práci, která trvá několik měsíců, a nejhorší na tom je to, že když mu řeknete, jestli má 

nějaký nápad, tak řekne, že není odborník. Když není odborník, tak ať to tam napíše jako jeho názor. Ale 

tady za námi stojí ať je to profesor, ať jsou to architekti. Prostě mne to mrzí a chci, abyste věděli, že i k této 

soutěži jsme přistoupili s nejlepším vědomím a svědomím. Mrzí mne, že to někdo dokáže smáznout během 

jednoho článku ve zpravodaji, že je to diletantství.  

Mgr. Klíma – neformálně se zeptám, myslíte si, že mám na to ještě odpovídat? 

ZM – ne. 

Mgr. Klíma – dobře, děkuji. 

Bartizal – já chci k tomu jen říct, že je to vždycky nějaké demokratické rozhodnutí. Pokud hoši mají zájem, 

aby Velešín byl z architektonického pohledu stavěn tak, jak oni si představují, tak musí na to většinu hlasů 

sehnat. Budou volby, můžou se do toho pustit a můžou přesvědčit občany, že tohle je ta priorita zadávat tyhle 

věci těm nejdražším architektům, kteří jsou v Čechách, nebo i ve světě. Bohužel se ale na to použijí pro-

středky, které mohou jinde chybět. A zrovna na takovéto malé stavby jako je ten pomník oslovovat renomo-

vaného architekta, je myslím nad naše možnosti. Mně by zajímalo, líbilo by se mi, kdyby památníček byl 

hotov k 28. 10., ale to asi nezvládneme. Vždycky je to věc nějakých priorit. Není to tak jednoduché, jak si 

kluci představují, tedy při dnešních způsobech rozhodování. 
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Mgr. Klíma – ještě jedna poznámka k tomu článku, zase byla zmiňována zeď Na Vrších. Přišla již třetí kon-

trola z ministerstva pro místní rozvoj na tu samou věc, na třetí etapu. Konstatovala, že všechno bylo 

v pořádku. Děkovali nám, že se staráme o sídliště a že je zvelebujeme. Máme o tom protokol. 

Růžička – chci poděkovat Kájovi Kleinovi, který ve svém osobním volnu od rána do teď chodil a informo-

val lidi a řidiče autobusů o změnách v autobusové dopravě a o dopravním řešení. Byl tam celý den a dával 

lidem relevantní informace. 

Čulík – a co zveřejnit zápis z té kontroly? 

Mgr. Klíma – můžeme to dát na stránky města. 

Ing. Německá – jak se zde říkalo, že se bude rekonstruovat ta bývalá spořitelna, jak se tam bude stěhovat ta 

ZUŠ? Co tam všechno bude? Všechno, i ze školy a ze střední školy? 

Mgr. Klíma – ano, vše. 

Růžička – 2. 5. v 9 hodin se předává staveniště realizační firmě, mělo by se to dokončit v 5-6/2019. Tak, aby 

to od 9/2019 fungovalo, aby byl čas i na nastěhování. 

Mgr. Klíma – ještě informace. Pronájem Podkovy. Máme 7 zájemců. Věřím tomu, že alespoň jeden bude 

solidní a bude moci nabídnout pořádnou hospodu. 

Bartizal – myslím si, že by se měla trochu změnit smlouva, aby nedocházelo k tomu ubytování, jako tam 

bylo teď. To by se mělo v té smlouvě ošetřit, aby to nebylo možné. 

Mgr. Klíma – pan Klein? 

Klein – teď se objekt přebíral. Byl tam nějaký problém nebo bylo všechno v pohodě? 

Mgr. Klíma – jen pár věcí, které tam opraví, ale jinak je to stejné jako to předával předchozí nájemník. 

Ještě veřejnost? Nic? 

Takže děkuji za účast a připomínám, že další zastupitelstvo bude 25. 6. 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Velešíně 17. 04. 2018 

 

 

 

 

Zapsala: Radka Šímová                 Ověřil: Karel Klein 
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