Zápis
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza ze dne 17. 06. 2009
Přítomni:
Ing. Vojtěch Šedivec, Mgr. Alena Šůmová, p. Radek Vopat, Ing. Radek Želízko, doc.Mgr. Václav
Richtr CSc., p. Jana Šmídlová, p. Jana Součková, p. Martin Dlouhý, Ing. Petr Riedl, p. Daniel Rada,
Mgr. Petr Hubka, p. Pavel Jindra, p. Miloslav Fujan, Ing. Karel Hinz,p. Stanislava Vondráková,
p.Milena Kaprová, p. Jiřina Vorlová, MUDr. Jana Kohoutová
Omluveni:
p. Jiří Kříž, p. Hynek Hanza , p. Bohuslav Zimerhakl
Hosté:
Ing. Roman Blažíček – generální ředitel firmy Lasselsberger a.s., Ing. Václav Široký – ředitel firmy LB
IMMO s.r.o., p. Petr Grún – předseda fotbalového oddílu TJ ZKZ Horní Bříza, p. Jaroslava Šavlíková –
za TJ ZKZ Horní Bříza a Ing. Vladimír Procházka – předseda TJ ZKZ Horní Bříza
Veřejné zasedání zastupitelstva města zahájil starosta města Ing. Vojtěch Šedivec, který přivítal
hosty a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina všech zvolených členů zastupitelstva
a zastupitelstvo města je tedy usnášení schopné.
Omluvil nepřítomnost p. Jiřího Kříže, p. Bohuslava Zimerhakla, p. Hynka Hanzy.
Ing. Šedivec předložil návrh programu veřejného zasedání ZM.. K předloženému návrhu neměl nikdo
z členů ZM připomínku ani doplnění.
Starosta města požádal členy ZM, aby hlasovali, zda souhlasí s takto navrženým programem jednání.
ZM návrh programu schválilo. ( 17 pro)
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Zahájení
Určení ověřovatelů zápisu
Určení návrhové komise
Kontrola usnesení
Projednání prodeje a koupě pozemků
Změny rozpočtu města č. 3/2009
Projednání prodeje osobního vozu
Projednání „Závěrečného účtu města za rok 2008“
Schválení hospodaření města za rok 2008
Zápis o kontrole plnění opatření uložených za rok 2007
Projednání záměru prodeje bytových domů z majetku města
Zprávy předsedů výborů a komisí o činnosti
Různé
Diskuse
Usnesení
Závěr

Různé:
a)
b)
c)
d)
e)

projednání návrhu na výplatu finančních darů pro předsedy, členy a aktivisty výborů
a komisí
schválení provedení kontroly hospodaření města a jím zřízených PO za rok 2009 auditorskou firmou
K Kredit s.r.o. stejně jako za rok 2008
změna předsedy finančního výboru
projednání záměru prodeje předzahrádek a nádvoří u bytových domů - mistráky
informace – město Horní Bříza od 1.6.2009 plátce DPH

K předloženému návrhu programu jednání neměl nikdo z členů ZM připomínku ani doplnění. ZM
schválilo předložený návrh programu jednomyslně. ( 17 pro)
2. Určení ověřovatelů zápisu
Za ověřovatele zápisu byly předsedajícím navrženi: p. Miloslav Fujan a p. Jiřina Vorlová
Protinávrh ani připomínka nebyly.
ZM schválilo p. Miloslava Fujana jako ověřovatele zápisu ( 16 pro, 1 se zdržel)
ZM schválilo p. Jiřinu Vorlovou jako ověřovatele zápisu ( 16 pro, 1 se zdržel )
3. Určení návrhové komise
Za členy návrhové komise pro předložení návrhu usnesení z veřejného zasedání byly navrženi: p.
Radek Vopat a Ing. Radek Želízko. K předloženému návrhu nebyla žádná připomínka ani protinávrh.
ZM schválilo p. Radka Vopata jako člena návrhové komise ( 16 pro, 1 se zdržel)
ZM schválilo Ing. Radka Želízka jako člena návrhové komise ( 16 pro, 1 se zdržel)
4. Kontrola usnesení
Usnesení z veřejného zasedání ZM ze dne 16. 03. 2009
usn. č. 1/2009 – 8/2009, 10/2009 – 12/2009 – splněna
usn. č. 9/2009, 13/2009 – trvá
Usnesení z veřejného zasedání ZM ze dne 06. 05. 2009
usn. č. 14/2009 – 18/2009, 22/2009 – splněna
usn. č. 19/2009 – 21/2009 - trvá
Usnesení z veřejného zasedání ZM ze dne 17. 12. 2008
usn. č. 119/2008, 121/2008 – trvá
č. 122/2008 – probíhá
5. Projednání prodeje a koupě pozemků
Starosta města informoval členy ZM o jednání s firmou LB IMMO s. r.o.ohledně řešení starých
ekologických zátěží v Horní Bříze a možnostech jejich případné likvidace ve spolupráci města
s firmou.
Na jednání se dostavila MUDr. Jana Kohoutová
Uvedl, že město má možnost získat dotaci od EU na likvidaci starých ekologických zátěží a to
zejména, pokud je splněna podmínka, kdy není znám původce ekologické zátěže a město je majitelem
zatížených pozemků.. Likvidace starých ekologických zátěží v Horní Bříze by měla dle odborných
posudků stát 450milionů Kč.
Ing. Hinz - dotazuje se, kdo vypočítal, že likvidace bude stát 450mil. Kč, dále se dotazuje, jak je
možné, že není znám a prokázán původce ekologické zátěže, cituje z dopisu starosty města
zastupitelům a uvádí, že zástupci firmy Lasselsberger a.s. se ke zmiňované ekologické zátěži
v minulosti hlásili. Domnívá se, že částka 450mil. Kč nebude na likvidaci dostačující a město se
zadluží na několik desetiletí dopředu. Tím se město dostane do značných finančních potíží.
p. Seko – podivuje se nad tím, jak je možné, že město chce pozemky s ekologickou zátěží takového
rozsahu koupit, když by naopak firma Lasselsberger a.s. měla městu platit za to, že na jeho katastru
tato zátěž existuje
starosta města - uvádí, že pokud by město zmíněné pozemky získalo do vlastnictví darem nebo za
symbolickou 1,-Kč, nebyla by splněna jedna z podmínek pro přiznání dotace. Situaci nelze řešit jinak.
p. Dobrý – upozorňuje, že v ulici K Rybníčku byl kdysi rybníček, odpad z dehtové haldy šel do potoka.
Dotazuje se, jak bude likvidována tato ekologická zátěž ( rybníček)

Ing. Široký ( ředitel firmy LB IMMO s.r.o.) – cena 450mil. Kč není cena vymyšlená. V roce
2008 probíhal ekologický audit, analýza rizik je před dokončením a z ní vychází cena. Cena není
definitivní, ale nepředpokládá se, že by vzrostla
Ing. Blažíček ( generální ředitel firmy Lasselsberger a.s.) – přislíbil již v době, kdy jednal s Ing. Hinzem
jako starostou města, že se firma bude snažit dát své záležitosti do pořádku . Od té doby sanaci
některých prostor (bývalá šamotka) a ekologických zátěží atd. Hledají investory, kteří by projevili
zájem o stávající nevyužité výrobní prostory, které jsou v jejich majetku s tím, že dojde i k vytvoření
nových pracovních míst. V době krize je hledání potencionálních zájemců složitější.
Do ekologické zátěže „fenolové haldy“ v prostoru pod čerpací stanicí již s cílem na její odstranění
investovali mnoho finančních prostředků a času. Výraz původce neznámý vyplývá ze zákona, který
přesně vymezuje, kdy je původce neznámý. Na základě posouzení dokumentace o průběhu
privatizace „keramických závodů“ jak na MF tak odborných pracovníků na MŽP je doloženo, že v této
záležitosti je původce neznámý. Rybníček zahrnou do projektu. Dále informoval o procesu privatizace.
Ing. Hinz – je rád, že Ing,. Blažíček potvrdil, že se firma Lasselsberger a.s. k ekologické zátěži hlásí.
Dotazuje se, zda firma nezmeškala termín pro podání žádosti o dotaci.
Ing. Blažíček – v operačním programu SFŽP v rámci finančních dotací z prostředků EU musí jako
žadatel figurovat město. V současné fázi dává šanci městům a obcím, aby se s historickými zátěžemi
vyrovnaly.Důležité jsou podmínky mimo jiné i neznámý původce. Skutečný stav zkoumá ministerstvo
životního prostředí. Prokazují se privatizační projekty.
Ing. Hinz – Škodovy závody v Plzni se zbavily ekologických zátěží a vše financoval stát. Ekologické
zátěže nejvíce zatěžují spodní vody. Vyzývá k zamyšlení, zda by obec měla řešit raději fenolovou
haldu nebo oprámy
Ing. Blažíček – v záležitosti fenolové haldy v případě přiznání dotace by se náklady pro obec značně
minimalizovaly
starosta města – jsme v časovém horizontu kdy se, dle mého názoru, naskýtá jedna z posledních
šancí jak odstranit inkriminovanou ekologickou zátěž. Pakliže se jí nepokusíme využít, zřejmě ji již
těžko někdo odstraní. Firma LB nemá k dispozici potřebný finanční obnos. Halda zůstane v našem
městě a v případě jakýchkoliv problémů se tím město bude muset v budoucnu stejně zabývat.
Ing. Hinz – ve funkci starosty města se snažil řešit havárii oprámů. Takovéto havárie by měl řešit stát.
Doporučuje, aby dehtová halda byla nahlášena starostou města jako havárie a aby, pokud se opravdu
nezná původce ekologické zátěže, nápravu tak řešil stát. I kdyby, jak uvádí starosta, dostala obec
90% nákladů na likvidaci staré zátěže, tak zbývajících 45 miliónů Kč ( zatím podle ekologického
auditu, ne projektu) je roční rozpočet města
Ing. Blažíček – stát nezlikviduje haldu, ale havárii
Ing. Hinz – domnívá se, že likvidace havárie je možná jen likvidací celé ekologické zátěže „dehtová
halda“
Ing. Široký – 450mil. Kč je kompletní odvoz haldy a její likvidace, ve výpočtech nemůže být chyba
p. Dobrý – dotazuje se, kolik finančních prostředků již vložila firma Lasselsberger a.s. do části města,
kde se halda nachází
Ing. Blažíček – za poslední rok nemluví o desítkách milionů, celkově neví přesnou částku
Ing. Hinz – dotazuje se, zda je součástí auditu i okolní pozemek nebo pozemky firmy Lasselsberger
a.s. Konstatuje, že KÚ PK nechal v roce 2002/2003 vypracovat studii ohrožení spodních vod.
Zpracovatel oslovil jen Krajský úřad a nástupce Okresního úřadu-s městem Horní Břízou vůbec
nejednal.V této studii nebyla uvedena ani stará ekologická zátěž „dehtová halda sni „oprámy“. Toto
bylo v roce 2004 naporaveno zpracováním studie starých ekologických zátěží. Částka na likvidaci
i když je vysoká se mu zdá nedostačující. Zřejmě není počítáno s ostatními pozemky

p. Vopat – myslel si, že se baví o likvidaci dehtové haldy v souvislosti s přivaděčem do Horní Břízy.
Domníval se, že dehtová halda navazuje na přivaděč a obráceně.
Starosta města – název tohoto projektu je „Likvidace ekologické zátěže“.
Je třeba, aby se nákladní doprava dala odklonila z obou obydlených částí města. Pro řešení tohoto
záměru se zpracovává studie včetně záborového elaborátu. Napojení uvažovaného vjezdu do Horní
Bříza na obchvat okolo Třemošné v prostoru křižovatky u Diany byly zpracovány 4 varianty s tím, že
tento záměr počítá s využitím pozemků v prostoru stávající „fenolové haldy“
p. Grún – firma si řeší pouze havárii v areálu. Informace p. Dobrého je závažná. Dotazuje se, jak bude
firma Lasselsberger a.s. přistupovat k této záležitosti
Ing. Blažíček – momentálně firma řešila zátěže, o kterých věděla. O této záležitosti nevěděl.
p. Dobrý – chce, aby se z města tímto problémem někdo trvale zabýval.
doc. Mgr. Richtr CSc. – toto je jediná možnost, jak ekologickou zátěž řešit. Měl by se k tomu každý
postavit zodpovědně.
Starosta žádá členy ZM o hlasování, kdo souhlasí s odkoupením pozemků do majetku města.
Dehtová halda
č. par. st. 141/1 KN
č. par.
316/11KN
č. par.
316/114KN

2

zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 3227m
2
o výměře 27703 m ostatní plocha
2
o výměře
306 m
ostatní plocha

Kupní cena je 25,40Kč/m2 tj. celkem 793.430,-Kč
ZM předložený návrh schválilo. ( 14 pro, 1 proti, 3 se zdrželi)
Šamotka
č. par.
317/11 KN
č. par.
317/16 KN
č. par.
317/34 KN

o výměře
o výměře
o výměře

2

115 m
2
23 m
2
7123m

ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

2

Předpokládaná kupní cena je 28,16Kč/m tj. celkem 204.520,-Kč
ZM předložený návrh schválilo. ( 14 pro, 1 proti, 3 se zdrželi)
Starosta města předložil návrh na zajištění finančních prostředků pro dofinancování projektu
„Sanace bývalé skládky, kontaminované úložiště odpadu ležící v katastrálním území města Horní
Bříza“ a to:
a) aktuální stanovisko Evropské komise jako opatření v rámci snižování dopadů ekonomické krize
financovat až 100% celkových uznatelných výdajů na projekt
b) možnost ucházet se o příspěvek na dofinancování projektu z kapitoly Ministerstva životního prostředí
ČR
c) možnost ucházet se o příspěvek na dofinancování projektu z rozpočtu Plzeňského kraje
ZM předložený návrh schválilo. ( 16 pro, 2 se zdrželi)
Starosta města předložil návrh, aby ZM uložilo starostovi města Horní Bříza zajistit finanční zdroje
pro dofinancování projektu „Sanace bývalé skládky kontaminované úložiště odpadu ležící
v katastrálním území města Horní Bříza“ nejvýhodnějších ze způsobů, uvedených v usnesení číslo
26/2009, popřípadě jejich kombinací
ZM předložený návrh schválilo. ( 16 pro, 2 se zdrželi)
Starosta města předložil návrh, aby ZM uložilo starostovi města Horní Bříza realizovat nezbytné
kroky k podání žádosti o dotaci do Operačního programu životního prostředí, prioritní osy Zkvalitnění
nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

ZM předložený návrh schválilo. ( 16 pro, 2 se zdrželi)
Ing. Hinz navrhuje, aby se hlasovalo o uložení starostovi města , aby nahlásil havárii prostoru, kde
jsou ekologické zátěže „dehtová halda“, aby se získaly prostředky od státu.
ZM předložený návrh schválilo. ( 17 pro, 1 se zdržel)
6 Změny rozpočtu města č. 3/2009
Tajemnice MěÚ předložila návrh změn rozpočtu města č. 3/2009 včetně doplnění o doporučení
finančního výboru, aby ZM schválilo poskytnutí částky 330tis. Kč pro TJ ZKZ na činnost. Zástupci TJ
ZKZ se zúčastnili jednání rady města a následně jednání finančního výboru, kde předložili detailní
rozbor hospodaření TJ ZKZ za rok 2008 a předpokládaný rozpočet pro rok 2009. Na základě
předložených materiálů finanční výbor doporučil navýšení částky na činnost. Dále finanční výbor
doporučuje ZM, aby byla schválena částka 400tis. Kč na změnu zavlažování trávníku na fotbalovém
hřišti ( též dle doporučení rady města), ale s podmínkou, že město bude na všech stadionech TJ
uvedeno výrazně jako hlavní (generální) sponzor a bude zde na viditelném místě umístěn znak
města..
Ing. Hinz – uvedl, že souhlasí se změnami v celém znění s výjimkou změn ohledně ekologických
zátěží.
ZM schválilo změny rozpočtu včetně zapracování doplňujícího návrhu – 330tis. Kč pro TJ ZKZ . (
18 pro)
Z jednání odešla p. Jana Šmídlová.
7. Projednání prodeje osobního vozu
ZM projednalo a schválilo prodej osobního vozu Škoda Felície červené barvy, SPZ PSE 16-77, rok
výroby 1995 z majetku města Zmíněný automobil nepotřebuje město ke své činnosti. Znaleckým
posudkem je cena automobilu stanovena ve výši 3.300,-Kč. ZM schválilo prodej vozu nejvyšší
nabídce, minimálně však za cenu dle znaleckého posudku. ( 17 pro)
8. Projednání „Závěrečného účtu města za rok
2008“

Členové ZM obdrželi Závěrečný účet města za rok 2008 v písemné podobě před jednáním ZM dále
byl zveřejněn na Úřední desce MěÚ Horní Bříza i v elektronické podobě.
Ing. Hinz – upozorňuje, že auditor se měl zabývat tím, proč byly finanční prostředky kumulovány na
účtech města a nebylo využito možnosti termínovaného vkladu. K hospodaření města měl již při
zasedání ZM v červnu 2008 připomínku ke kumulaci peněz na účtech města. Na účtech města bylo
v roce 2008 nevyužito v průměru 30 miliónů Kč a to při inflaci 6,3% za rok 2008 a při úročení běžných
účtů města okolo 1% znamená minimální zhodnocení vložených peněz, ve výši 5% a to je
znehodnocení vkladů o 1,5 miliónu Kč.
Dále se dotazuje, proč se v roce 2008 na opravu místních komunikací vydalo cca 800tis. Kč, když se
schvalovaly téměř 2mil. Kč a celkově nebylo vyčerpáno téměř nic.
starosta města – čekalo se zejména na výsledky dotačních řízení. Konstatuje, že je lepší pokusit se
finanční prostředky získat z dotací. Podklady pro dotační řízení jsou připraveny.
Na jednání ZM se vrátila p. Jana Šmídlová.
ZM schválilo „Závěrečný účet města za rok 2008“ v předloženém znění. ( 18 pro)
9. Schválení hospodaření města za rok 2008
Členové ZM obdrželi v písemné podobě zprávu o výsledku hospodaření města za rok 2008, tato
byla zveřejněna na Úřední desce MěÚ Horní Bříza a v elektronické podobě.

ZM schválilo hospodaření města Horní Bříza za rok 2008 bez výhrad. ( 18 pro)
10. Zápis o kontrole plnění opatření uložených v roce 2007
Členové ZM projednali plnění opatření uložených za rok 2007 KÚ PK. Nejednalo se o nedostatky
závažného charakteru, které by ovlivnily rozpočtovou kázeň města.
ZM bere na vědomí zápis o kontrole plnění opatření uložených v roce 2007 KÚ PK. ( 18 pro)
11. Projednání záměru prodeje bytových domů z majetku města
ZM projednalo a schválilo předložený návrh na zveřejnění záměru prodeje bytových domů z majetku
města. Jedná se o bytové domy Tř. 1.máje 95 a Tovární 207.
ZM předložený návrh schválilo jednomyslně. ( 18 pro)
12. Zprávy předsedů výborů a komisí o činnosti
Starosta města požádal jednotlivé předsedy výborů ZM a komisí RM o předložení zpráv o jejich
činnosti za I. pololetí roku 2009.
doc. Mgr.Richtr CSc. – předseda kontrolního výboru ZM předložil společně se zprávou o čin-nosti
návrh , aby byl od následujícího veřejného zasedání ZM zapracován do programu samostatný
bod „Připomínky členů ZM k minulému zápisu“.
Ing. Hinz – konstatuje, že se jedná o duplicitu se zákonem o obcích, který jasně dává členům ZM
právo vznést na nejbližším veřejném zasedání ZM připomínku k zápisu z minulého jednání. Tato
možnost je dále zakotvena v Jednacím řádu ZM.
doc. Mgr. Richter CSc. – trvá na hlasování o návrhu kontrolního výboru
Starosta města požádal členy ZM o hlasování o návrhu kontrolního výboru, aby od následujícího
veřejného zasedání ZM byl samostatný bod „Připomínky k zápisu…“
ZM předložený návrh neschválilo. ( 8 pro, 9 proti, 1 se zdržel)

13. Různé
a) projednání návrhu na výplatu finančních darů pro předsedy, členy a aktivisty výborů a komisí
ZM projednalo a schválilo předložený návrh výplaty finančních darů pro předsedy, členy a aktivisty
výborů a komisí za I. pololetí 2009 v rámci schváleného rozpočtu města.
( 18 pro)
b) schválení provedení kontroly hospodaření města a jím zřízených PO za rok 2009 auditorskou
firmou K Kredit s.r.o. stejně jako za rok 2008
ZM projednalo návrh, aby za rok 2009 kontrolu hospodaření města a jím zřízených PO provedla
stejně jako za rok 2008 auditorská firma K Kredit s.r.o.
Ing. Hinz – dotazuje se proč audit provádí firma až z Jablonce nad Nisou.
starosta města – jedná se o firmu, která byla doporučena a spolupracuje se zpracovatelem
Rozpočtového výhledu města Horní Bříza a zpracovatelem závěrečné zprávy o hospodaření města.
ZM schválilo předložený návrh jednomyslně. ( 18 pro)
c) změna předsedy finančního výboru

ZM projednalo a schválilo, aby s účinností od 1. 7. 2009 byla zpět jmenována do funkce předsedy
Finančního výboru Zastupitelstva města Horní Bříza p. Milena Kaprová, která se vrátila po dlouhodobé
nemoci.
( 17 pro, 1 se zdržel)
d) projednání záměru prodeje předzahrádek a nádvoří u bytových domů - mistráky
ZM projednalo návrh na zveřejnění záměru odprodeje předzahrádek a nádvoří u bytových domů –
mistráky v Horní Bříze na továrně.
ZM předložený návrh schválilo. ( 18 pro)
e) informace – město Horní Bříza od 1. 6. 2009 plátcem DPH
Starosta města informoval členy ZM, že je město Horní Bříza od 1. 6. 2009 plátcem DPH.
Ing. Hinz – dotazuje se, jaký je důvod k tomu, aby bylo město plátcem DPH
p. Valošková – město splnilo limit pro plátce DPH a muselo se tedy přihlásit k platbám
( zákon č. 235/2004Sb., ve znění pozdějších předpisů)

14. Diskuse
starosta města – informuje členy ZM o postupech v řešení Územního plánu města, podkladové
materiály budou zaslány všem členům ZM. Uvedl dále , že „Strategický plán rozvoje města“
zpracovává on společně s Ing. Želízkem. Do konce měsíce bude i tento zaslán členům ZM a bude
předložen ZM v září 2009
p. Grún – poděkoval za přijetí zástupců TJ ZKZ na jednání RM a FV a též za přiznání finančních
prostředků na změnu zavlažování trávníku na fotbalovém hřišti a navýšení příspěvku na činnost TJ
ZKZ. Informoval o záměru realizace změny zavlažování trávníku. Navrhl, aby byla větší vzájemná
informovanost a komunikace mezi městem a TJ ZKZ. Dále informoval o činnosti TJ ZKZ a účasti na
soutěžích.
Ing. Procházka – poděkoval za finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu města pro TJ ZKZ. Sdělil, že
pokud zbudou již přiznané finanční prostředky z přeložek sítí, chtěla by je TJ ZKZ použít na
vybudování základů šaten pro hokejbalisty.
Starosta města požádal návrhovou komisi o předložení návrhu usnesení z veřejného zasedání ZM
ze dne 17.6.2009. Ing. Želízko přečetl návrh usnesení.
Na jednání ZM se vrátil Ing. Blažíček, generální ředitel firmy Lasselsberger a.s. Navrhl, aby ekologická
havárie byla nahlášena později.
Ing. Hinz – jestliže se jedná o důvodné podezření na havárii nevidí důvod, proč tuto nenahlásit
Ing. Blažíček - aby nebyl ohrožen celkový projekt podání žádosti o dotaci z EU. Od doby co je
ve funkci generálního ředitele se snaží, aby činností firmy nevznikaly v Horní Bříze žádné škody
a snaží se řešit i dřívější záležitosti. Ihned po nástupu do funkce toto přislíbil při jednání Ing. Hinzovi,
který byl v té době starostou města. Slib se snaží dodržet.
Ing. Hinz – nejdůležitější je životní prostředí ve městě a příp. dopady na něj. Požadavek o nahlášení
havárie byl vznesen již na jednání ZM v březnu, po oznámení p. Němce, že z dehtové haldy vytékají
nějaké látky směrem ke kolejím. Není to tedy požadavek nový z dnešního jednání.
Ing. Blažíček – trvá na svém doporučení
starosta města – dotazuje se členů ZM, zda souhlasí s tím, aby se znovu, opakovaně jednalo
o již projednaném a schváleném rozhodnutí ZM v záležitosti ekologických zátěží ve městě

Ing. Hinz odešel z jednání ZM.
Starosta města žádá členy ZM o hlasování, kdo souhlasí s tím, aby se k tomuto bodu vrátili na
nejbližším veřejném zasedání ZM, kde bude též předložen celkový návrh na další postup a řešení.
ZM předložený návrh schválilo. ( 13 pro, 4 se zdrželi)

Nikdo z přítomných neměl žádnou připomínku do diskuse, a proto starosta města diskusi ukončil.
Starosta města požádal členy návrhové komise, aby předložili návrh usnesení z veřejného zasedání
ZM ze dne 17. 06. 2009. Ing. Radek Želízko přečetl návrh usnesení. Nikdo z přítomných neměl
k předloženému návrhu připomínku ani doplnění.
ZM schválilo předložený návrh usnesení. ( 16 pro 1 se zdržel)
zapsala: Ivana Horská
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