Město Pohořelice
Zápis
ze XXI. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 25.11.2020
Účast zastupitelů: 18 při zahájení, 20 celkem
Počet přítomných občanů: viz prezenční listina
Zahájení: 16:00 hodin
Zahájení
Zasedání zastupitelstva města Pohořelice (dále jen ZM) svolal starosta města Bc. Miroslav
Novák, DiS. Zahájil a řídil ho Mgr. Patrik Pařil. Přivítal přítomné zastupitele a občany a oznámil,
že informace o konání zasedání ZM byla zveřejněna. V krátkosti připomněl mimořádná opatření
dle Usnesení vlády. Uvedl, že ZM je usnášeníschopné. Z jednání se omluvil starosta Bc. Miroslav
Novák, DiS. Pro účely zpracování zápisu se pořizuje zvukový záznam, proto požádal, aby každý
hovořil na připravený mikrofon.
Usnesení č. 1/XXI/20: ZM schvaluje program v tomto znění:
1. Zahájení
2. Jmenování volební komise, určení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu
3. Žádosti
- odprodej částí pozemků p. č. 153 a 154/5 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou
- odprodej pozemku p. č. 7045 a části pozemku p. č. 7068 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou
- odprodej části pozemku p. č. 7069/1 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.
- odprodej pozemku p. č. 6137/1 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou
- směna částí pozemků p. č. 2029 a 2033 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou
- záměr prodeje části pozemku p. č. 2431 v k. ú. Smolín
- zřízení věcného břemene – veřejné osvětlení v lokalitě U Cihelny
4. Různé
- schválení výjimky z regulativů Polní III. Etapa
- úprava územní studie „Plochy Z88 OV, Z89 OV, Z45 BX a Z44 BX v k.ú. Pohořelice nad
Jihlavou“
5. Interpelace zastupitelů
6. Diskuse občanů
7. Závěr
Výsledek hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
2. místostarosta požádal, aby byla uctěna památka zemřelých bývalých starostů obcí
v správního obvodu ORP Pohořelice povstáním všech zastupitelů a přítomných občanů.
Dostavil se František Beneš (16:06 hod.) počet zastupitelů 19
Dostavil se Vlastimil Langer (16:08 hod.) počet zastupitelů 20
ad 2) Jmenování volební komise, určení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu
Usnesení č. 2/XXI/20: ZM jmenuje volební komisi ve složení Hemala Petr, Jančák František,
Mgr. Miloš Rouzek a určuje za ověřovatele zápisu zastupitele Ing. Darek Haumer, MBA, a
Vlastimil Langer. ZM bere na vědomí určení zapisovatelky Bc. Veroniky Zvejškové.
Výsledek hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
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Místostarosta uvedl, že zápis z minulého zasedání byl ověřovateli panem Benešem a Dočekalem
ověřen bez připomínek a zveřejněn na webu města.
ad 3) Žádosti
Zastupitelstvo projednalo 7 žádostí majetkového charakteru, o kterých hlasovalo formou
tajného hlasování. Sumarizační listina s výsledky hlasování a hlasovací lístky jsou přílohou
tohoto zápisu.
1. Žádost …, …, Pohořelice o prodej částí pozemku
Usnesení č. 3/XXI/20: ZM schvaluje odprodat část pozemku p. č. 153 a části pozemku 154/5 o
celkové výměře cca 180 m2, vše v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou panu …, …, Pohořelice za cenu
200 Kč/m2 bez DPH jako „dokup“. Přesná výměra bude určena geometrickým plánem,
náklady na jeho vyhotovení hradí kupující. Záměr prodeje byl zveřejněn od 22. 10. do 07. 11.
2020.
Výsledek hlasování: 17 pro, 3 proti, 0 se zdržel – schváleno
2. Žádost manželů …, …, Pohořelice o prodej částí pozemků
Usnesení č. 4/XXI/20: ZM schvaluje odprodej části pozemku p. č. 7068 v k. ú. Pohořelice nad
Jihlavou o výměře cca 250 m2 a pozemku p. č. 7045 manželům …, …, Pohořelice za cenu 200
Kč/m2 bez DPH. Přesná výměra bude určena geometrickým plánem, náklady na jeho
vyhotovení hradí kupující. Záměr prodeje byl zveřejněn od 22.10. do 07.11.2020.
Výsledek hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
3. Žádost …, …, Pohořelice o odkoupení části pozemku
Petr Rybecký oznámil střet zájmu.
Usnesení č. 5/XXI/20: ZM schvaluje odprodej části pozemku p. č. 7069/1 v k. ú. Pohořelice nad
Jihlavou o výměře cca 52 m2 paní …, …, Pohořelice za cenu 200 Kč/m2 bez DPH jako „dokup“.
Přesná výměra bude určena geometrickým plánem, náklady na jeho vyhotovení hradí
kupující. Záměr prodeje byl zveřejněn od 22. 10. do 07. 11. 2020.
Výsledek hlasování: 18 pro, 1 proti, 1 se zdržel – schváleno
4. Žádost manželů …, …, Pohořelice o odprodej pozemku
Mgr. Patrik Pařil oznámil střet zájmu.
Usnesení č. 6/XXI/20: ZM schvaluje odprodej pozemku p. č. 6137/1 v k. ú. Pohořelice nad
Jihlavou za cenu 1000 Kč/m2 manželům …, …, Pohořelice. Záměr prodeje byl zveřejněn od 22.
10. do 07. 11. 2020.
Výsledek hlasování: 16 pro, 3 proti, 1 se zdržel – schváleno
5. Záměr směny částí pozemků p. č. 2029 a 2033 v Pohořelicích
Usnesení č. 7/XXI/20: ZM schvaluje směnu části pozemku města p.č. 2029 (dle návrhu
geometrického plánu č. 2781-235/2020 nově označené jako p.č. 2029/2 o výměře 236 m2) za
část pozemku …, …, Pohořelice, a to p.č. 2033 (dle návrhu geometrického plánu č. 2781235/2020 nově označené jako p.č. 2033/2 o výměře 236 m2), vše v k.ú. Pohořelice nad
2

Jihlavou. Směňující strany nebudou po sobě požadovat vyrovnání případných rozdílů v cenách
směňovaných pozemků, směna se schvaluje jako prostá. Pro účely DPH se cena pozemku
města stanovuje dle ceníku města ve výši 200,- Kč/m2 bez DPH jako „dokup“. Přesná výměra
pozemků bude určena geometrickým plánem. Náklad na vyhotovení geometrického plánu
nese město Pohořelice. Nabývaná část pozemku městem (nově označená jako p. č. 2033/2)
nebude, při vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí ve prospěch města, zatížena
předkupním právem a pachtem, které svědčí ve prospěch druhého směňujícího. Záměr směny
byl zveřejněn od 22. 10. do 07. 11. 2020.
Výsledek hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
6. Záměr prodeje části pozemku k. ú. Smolín
Usnesení č. 8/XXI/20: ZM schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 2431 o
výměře cca 50 m2 v k. ú. Smolín.
Výsledek hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
MUDr. Hrabovský – dotaz na vydláždění pozemku, je tam svod z dálnice,
Odpověď Ing. Svoboda: město chce, aby vydlážděná část pozemku byla ve vlastnictví města.
Tato část bude geodetem oddělena od zbytku pozemku, který bude odprodán žadateli.
MUDr. Hrabovský – cesta vede kolem větrolamu. Je nutné, aby cesta byla zachována.
7. Zřízení věcného břemene – veřejné osvětlení v lokalitě U Cihelny
Usnesení č. 9/XXI/20: ZM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene ve prospěch města
Pohořelice. Věcné břemeno se týká umístění solárního svítidla veřejného osvětlení na budovy
těchto občanů za úplatu 2.000 Kč v jednotlivém případě:
- Budova na pozemku 478 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou, vlastník …, …, Pohořelice
- Budova na pozemku 484 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou, vlastník …, …, Pohořelice
- Budova na pozemku 502 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou, vlastník …, …, Pohořelice
- Budova na pozemku 466 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou, vlastník …, …, Pohořelice
Výsledek hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
Mgr. Miloš Rouzek dotaz – je uvedeno v hlasovacím lístku špatné zasedání, místo XX. má být
XXI. zasedání – Mgr. Pařil požádal přítomné zastupitele, aby si na hlasovacím lístku opravili
špatné číslo zasedání na XXI. Datum vyplnění hlasovacího lístku je v pořádku.
ad 4) Různé
- Schválení výjimky z regulativů Polní III. etapa
Usnesení č. 10/XXI/20: ZM schvaluje výjimku z regulativů Polní III. etapa pro stavbu
zahradního skladu s přístřeškem dle žádosti pana … a …, DiS., …, Pohořelice.
Výsledek hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
-

úprava územní studie „Plochy Z88 OV, Z89 OV, Z45 BX a Z44 BX v k. ú. Pohořelice nad
Jihlavou“

Usnesení č. 11/XXI/20: ZM bere na vědomí úpravu územní studie „Plochy Z88 OV, Z89 OV,
Z45 BX a Z44 BX v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou“
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Výsledek hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
Ing. Kudrna vznesl dotaz – kdy bude Lídl?
Mgr. Patrik Pařil – musíme mít kladné stanovisko územního plánování, nemohlo se zatím vydat,
s Vak jsou problémy – nechtějí přijmout návrh na umístění přečerpávací nádrže. Musí se ještě
dopracovat i hluková studie vlivu na průjezd po ulici Znojemské – požadavek hygieny.
Projektanti se s těmito požadavky musí vypořádat, chce to ale čas.
ad 5) Interpelace zastupitelů
Ing. Josef Svoboda – rozbitá cesta Velký Dvůr – Nová Ves. V dohledné době dojde ke zlepšení.
Do konce týdne bude opraven kryt vozovky za nadjezdem nad D52 u Nové Vsi a průjezd přes
Vilémov. Nerovnosti ve Velkém Dvoře provizorně vyspravíme recyklátem. Na jaře 2021 se ve
Velkém Dvoře začne se kopat kanalizace. Od odpoledne čtvrtku 26.11. do pátečního večera
27.11. bude neprůjezdný úsek Nová Ves – Vilémov.
První místostarosta Mgr. Pařil podal informaci k okružní křižovatce – stavebná firma dohnala
skluz, v příštím týdnu má být položena živice. Informoval o tom, že zítra se pojedou zástupci
města podívat na ozdobu kruhového objezdu – repliku „Pohořelického kapra“. Pokud nám to
situace dovolí, bylo by slavnostní otevření k 20. 12. 2020 (pozn. Otevření křižovatky a odhalení
kapra bude možná již o týden dříve).
Zastupitel Langer dotaz – kdo financuje zhotovení kapra? Jaké jsou náklady?
Mgr. Pařil – počítáme s celkovými náklady 800 tis., zástupci města jednali s Rybnikářstvím, které
zaplatí polovinu nákladů, i když neobdrželi dotaci, o kterou žádali.
Mgr. Pařil – poděkoval Bc. Kloudové, učitelkám a uklízečkám MŠ Pohořelice za vymalování a
úklid objektu školky na ul. Šumická po výměně oken.
Zastupitel Ing. Kudrna – dotaz na chodník u okružní křižovatky.
Mgr. Pařil – chodníky budou hotové do 20. 12. 2020, zeleň bude v prostoru okružní křižovatky
vysazena na jaře
Zastupitel Langer – dotaz na to zda bude pod novým chodníkem už položeno vedení NN
Mgr. Pařil - chodník se nebude rozkopávat – od drogerie na ul. Znojemská po UNIPRO to bude
hotové včetně položeného kabelu.
Mgr. Pařil přečetl informace, které nachystal nepřítomný starosta:
- Oprava konírny, bohužel jsme neobdrželi dotaci, budovu musíme opravit tak, aby se dala
užívat a na zimu zakonzervovat – na celkovou opravu zatím nejsou v rozpočtu peníze.
- Podnět od občanů ze Smolína – hluk z D52 – dle provedeného měření, které provedla
pro ŘSD firma Enving s.r.o. – hluk z dálnice nepřekračuje hlukové limity.
Zastupitel MUDr. Hrabovský – informoval členy „Smolínského spolku“ o výsledcích měření.
Výsledky měření akceptuje, je ale přesvědčen, že dům, u kterého měření bylo provedeno, je
pod úrovní dálnice, v důsledku toho leží v hlukovém stínu, a proto vychází výsledky měření v
normě. Jiné měření by město asi muselo zaplatit z vlastní kapsy. Šíření zvuku je pro běžného
občana někdy překvapivé. Podle MUDr. Hrabovského bylo zbytečně měřeno, město to stálo
peníze.
Mgr. Pařil – měření hluku uhradilo ŘSD
autobusová zastávka v Brně u ústředního hřbitova. Nástupní prostor na zastávce
autobusu do Pohořelic (a samozřejmě i do dalších cílů) je stísněný, není se kam schovat,
Ing. Svoboda informoval o tom, že v r. 2019 bylo přislíbeno, že situaci bude řešit městská část
Brno-střed. Podle informace z podzimu t.r. se k akci hlásí magistrát města Brna. Časový průběh
projektování a následně stavebních úprav se zatím nedá odhadnout.
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1. místostarosta se dotázal přítomných zastupitelů, jestli mají zájem se sejít na mimořádném
pracovním zasedání k návrhu rozpočtu na rok 2021 – odpověď byla ano. Mimořádné pracovní
zasedání k rozpočtu na rok 2021 se bude konat 9. 12. 2020 v 16:00 hod. jako pracovní.
Zastupitelstvo bere na vědomí. Rozpočet bude zveřejněn na úřední desce 30. 11. 2020.
Zastupitel MUDr. Hrabovský – jestli byly nějakým způsobem řešeny elektrické dráty, aby
nedocházelo ke zkratování a výpadku veřejného osvětlení ve Smolíně.
Dotaz na taneční parket – již dříve požadoval, aby bylo odstraněno oplocení parketu, nikde
jinde v obcích to neviděl. Doporučuje realizovat zahradní úpravu, která by oddělila prostor
parketu a míst pro sezení od vozovky. To by mohlo tvořit pěkný prostor. Odpověď Mgr. Pařila –
prozatím se od změny oplocení parketu upustilo. Město poptá zhotovení návrhu, který bude
projednán s lidmi ze Smolína. Odsouhlasený návrh bychom potom dali do zásobníku projektů.
Pan Dresler Karel ml. je názoru, že plot by se měl ponechat a měl by se opravit. Pokud tam
nebude plot, tak tam děti budou dělat nepořádek a posprejují přístřešek pro muzikanty.
Zastupitel MUDr. Hrabovský – navrhuje oplocení zbourat. Mgr. Pařil – je potřeba se ve Smolíně
domluvit co vlastně chtějí, jestli zbourat, nebo to ponechat.
Zastupitel MUDr. Hrabovský – zda se zpevní cesta za zahradou (úsek Veselý – Šup), lidé jezdí po
nezpevněné polní cestě chtějí parkovat v záhumenkách mimo silnici. Kvůli nezpevněné cestě
tam auta těžko projíždí. Znovu apeluje, aby se umístila při vjezdech do Smolína značka zákaz
vjezdu vozidlům těžším 15 t. Průjezd obcí hodnotí jako nebezpečný, stalo se tam hodně
rizikových situací. Naštěstí nikdo nepřišel o život. Požádal o doklad z jednání komise životního
prostředí a zápis od odboru ŽP a rady města – k volnočasovým aktivitám cyklobikerů na kopci u
kapličky – lidem ze Smolína se to nelíbí.
Mgr. Pařil – návrh na opravu úseku cesty bude zpracován a zařazen do zásobníku akcí na příští
rok. Bude záležet na tom, kolik financí se podaří vyčlenit na opravy komunikací. Zákaz průjezdu
nadměrných aut nepovolí správní úřady.
Spolek občanů Pohořelic podal žádost o vybudování biketrailů v místech, kde jsou uschlé
borové porosty. Jedná se část Smolínského kopce v úseku mezi kapličkou a blíže k dálnici.
Pan Zdeněk Weiter se o to zajímá, v lese by vznikly hliněné cesty, chce uskutečnit osobní
jednání s občany Smolína a se spolkem. Je tam zákaz vjezdu aut. Členové bikerského spolku by
tam rádi vybudovali překážky za využití přírodních materiálů – dřevo, hlína. Chtějí tam mít
skokánky, počítají s výsadbu stromů. Chtějí rozšířit možnost sportovní aktivity dětí i dospělých,
umožnit jim sjet si kopeček lesem. Představa je, že by vznikly 2 dráhy – jedna s nízkou obtížností
pro děti, druhá pro pokročilejší a dospělé.
Pan Dresler – má fotky ze dne 2. 11. 2020, že už jsou zbudované skokánky, byly zhotoveny
načerno. V minulosti před několika lety tam byla obdobná aktivita, vybudovány překážky.
Myslivci odstranili terénní překážky a les dali do původního stavu. Nyní je vykácen les, ničí se
příroda. Asi před týdnem bylo na kopci u kapličky 7 aut. Ze Smolína tam z občanů nikdo není,
kde budou auta parkovat? V Pohořelicích si spolky zázemí pro obdobné činnosti nevytváří, ale o
takovou činnost zase na svém katastru nestojí smolínští občané. – Mgr. Pařil odpověděl –
parkoviště tam nebude, vychází se zákona, aby se do lesa nejezdilo, auta tam jezdit nebudou,
Pan Zdeněk Weiter – v prostoru „Dirt Parku“ v Pohořelicích se konaly 3x závody mistrovství ČR
na bikesportu, město na vybudování trailů ve Smolíně nedalo ani korunu, nějaké minimální
náklady tam budou. Mezi členy nového zájmového sdružení přišel před 2 týdny a nyní se snaží
narovnat vzniklou situaci. Za dosavadní terénní úpravy se omlouvá. Připravil asi
sedmistránkovou prezentaci možné budoucí činnosti. Bude se tam jezdit na horských kolech,
materiál k tomu, co tam má vzniknout byl dodán až dnes Mgr. Pařilovi. Ten materiál odeslal
zastupitelům. Mají zájem o vybudování single trailů, přírodní překážky.
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Pan Dresler – mělo to proběhnout už dříve a projednat to, půlka lesa je vykácena.
Pan Weiter – do budoucna by se s myslivci mohli domluvit a vysadit stromy, tyhle trasy jsou po
celé ČR, jsou i v chráněných oblastech, nechceme tam nic ničit, nebudou tam jezdit Brňáci,
k tomuhle místu budou přistupovat zodpovědně, nebudou tam závody, nebude to na
facebookových stránkách ani jinde prezentováno.
Pan Dresler – byla tam závora, někdo to rozbil, hasiči dali tam závoru, viděl, jak tam stálo 7 aut.
Pan Weiter – auty tam byl dovezeno nářadí, do budoucna tam vznikne odpočinková zóna.
Zastupitel Mgr. Veselý – kdo bude provozovatelem? Co když se stane úraz? Provozovatelem
bude město?
Pan Weiter – bude zakládat spolek, bude vytvořen provozní řád.
Zastupitel Mgr. Veselý – v případě nějakého úrazu soud nebude řešit, jestli je to formální nebo
neformální, z toho může být velký problém
Pan Weiter – bude tam informační cedule, že jízda je na vlastní riziko.
Zastupitel Mgr. Veselý – pan Weiter by si měl nastudovat informace i o právních důsledcích
úrazů.
Pan Weiter – koše na odpadky tam dávat nechtějí – řídí se tím, že co si přivezou, tak si také
odvezou.
Zastupitelka Mgr. Dudová – nelíbí se jí, že si kdokoli může kdekoli na pozemcích města dělat co
chce, to nejde, za chvilku by tu byla anarchie. Ptá se, jak si to mohli dovolit? Spolek se pak
nemůže divit, že se někdo zlobí. Podle ní je to drzost, kolik jich tam chodí?
Pan Weiter – cca 6 děti na bikesport chodí, bylo špatné počasí, chodí málo lidí.
1. místostarosta Mgr. Pařil – souhlas s činností a úpravami dostal od RM p. Filip Popela.
V současné době byla vypracována podrobnější dokumentace, činnost by se zařadila pod
DirtPark vedený p. Weiterem
Zastupitel MUDr. Hrabovský – žádá vyjádření komise životního prostředí, musí se to řešit
v souladu se zákony. Určitě jsou jiné pozemky, kde by se tyto volnočasové aktivity mohly
provozovat.
1. místostarosta Mgr. Pařil – ověří to s odborem ŽP.
Zastupitel Mgr. Polák – aktivita se mu líbí, lidé se ale dívají přes prsty na partu kluků.
Pan Weiter – členové spolku před projednáním aktivit chybovali. On to chce nyní řešit oficiálně,
věnuje tomu svůj volný čas.
Pan Dresler – je to děláno načerno, je to likvidování přírody. Požaduje, aby se to dotáhlo do
konce.
Mgr. Pařil – bude jednání o tom, co se tam teda zbuduje.
Zastupitelka Mgr. Bc. Janičatová – dotaz na pana Dreslera – obdobné aktivity jsou i na jiných
místech v ČR. Je možnost, aby se realizace uskutečnila? Je ráda, že dělají něco dobrého pro
mládež. Mgr. Pařil by měl vyvolat jednání s myslivci, a obyvateli Smolína a projednat to.
Mgr. Pařil – v aktivitě mladých lidí by se nemělo bránit a dveře by se jim měli otvírat a ne
zavírat.
Zastupitel Ing. Kudrna – na příštím zasedání by se mělo vědět, jak to dopadlo.
Zastupitel MUDr. Hrabovský – mají si najít jiné pozemky na tyto volnočasové aktivity.
Pan Weiter – dotaz mají se pozastavit práce? – Mgr. Pařil – ano.
ad 6) Diskuse občanů
Pan Benkovič – podal informace o „Konírně“ – je zastřešená střecha, můžeme začít vysoušet
prostory, dotaz, jestli se tam byl někdo z vedení města podívat.
Mgr. Pařil – v pátek tam byl kontrolní den, nebyli jsme se podívat. Stavba byla prohlédnuta
pochůzkou po půdě a ze dvora. Je to mokrý.
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Pan Benkovič – sbírky se neodstěhovaly do kasáren, trpí to vlhkostí, příští pátek by se to mělo
odstěhovat. Zajímá ho další postup prací.
Mgr. Pařil – v současné době nemáme finanční prostředky na další etapy. Žádost o dotaci na
pokračování oprav nevyšla. Hledáme v rozpočtu finanční prostředky na pokračování prací.
Pan Benkovič – mělo by proběhnout vysušení, aby mohly být výstavní prostory
provozuschopné.
Meliorační kanál má být pročištěný, v pracích se pokračuje? Kanál je ucpaný pod zahrádkami,
neodtéká tam voda a stojí až povrch. V jakém je to stavu?
Odpověděl Ing. Svoboda – Na podzim byly pročištěny otevřené úseky melioračního kanálu mezi
propustkem u domu pana … směrem k dálnici a dále po soutok s dalším kanálem. Nevyčistilo se
to až po Velký Dvůr, ale v délce cca 300 metrů směrem k Velkému Dvoru. Firma SEZAKO má
nyní pročistit další úsek melioračního kanálu, a to za rodinnými domy. SEZAKO čistilo otevřenou
část stoky až po …, příští týden má firma pokračovat dál. Pokud nebude možné pokračovat
v čištění jiným způsobem, udělá se tam otevřené koryto.
Paní Piatnicová – jak je to s mokřadem u dolní cesty ve Smolíně – odkup lesních pozemků bude
probíhat?
Mgr. Pařil – o této akci nemá nyní informace. Situaci projednává starosta Bc. Novák. Vezmeme
si od p. Piatnicové kontakt a pan starosta dá vědět.
Paní Ječmínková – dotaz na „Kapličku“, jestli po kacení stromů dojde k úpravě, budou tam
lavičky, jak to vypadá?
Mgr. Pařil – lavička je objednaná a bude tam instalována, bude provedena výsadba stromů.
MUDr. Hrabovský – jaké stromy tam budou vysázeny?
Mgr. Pařil – osázení proběhne podle návrhu Ing. Wágnerové.
ad7) Závěr
Závěr XXI. zasedání ZM provedl 1. místostarosta v 18:35 hod.
Dne 9. 12. 2020 se uskuteční pracovní zasedání ZM k návrhu rozpočtu na rok 2021. Další
plánované zasedání ZM bude dle harmonogramu dne 16. 12. 2020 v 16:00 hod.

Mgr. Patrik Pařil
1. místostarosta města

Ověřovatelé zápisu: Ing. Darek Haumer, MBA ................................................
Vlastimil Langer ................................................

Zapsala a zpracovala: Bc. Veronika Zvejšková
Zápis zpracován: 25. 11. 2020

Přílohy:
prezenční listina zastupitelů a občanů
Žádosti, hlasovací lístky a sumarizační listina s výsledky hlasování
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