ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva města Benešova nad Ploučnicí konaného
dne 27. 03. 2013 od 17:00 hodin v Městském kině
Přítomni: dle prezenční listiny / 13 /
Omluveni : paní Zděnka Myšíková
Neomluveni: pan Radek Lekner
Za MěÚ : paní Lenka Sluková – ved. odb. FaP, Bc. Zdeňka Čvančarová – ved. odb. HS,
Bc. Karel Šohaj – ved. odb. VŽP, Ing. Irena Zárubová – ved. SÚ, paní Blanka Vyhnálková,
Dis – pověřená vedením odb. SM, pan Zdeněk Přivřel, BBA – tajemník MěÚ, Pavla
Gerhardová – zapisovatelka, Václav Červenka – velitel MěP, Monika Mansfeldová – odb.
FaP, Miroslav Vrabec – odb. VŽP
Celý audiozáznam z jednání je zveřejněn na stránkách města – www.benesovnpl.cz.
1. ZAHÁJENÍ JEDNÁNÍ
Zasedání zahájila a řídila starostka města paní Mgr. Dagmar Tesarčíková. Přivítala přítomné a
nechala hlasovat o složení návrhové komise, ověřovatelích zápisu a programu.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro ( všichni )
Usnesení č. 24/2013 :
ZaM schválilo návrhovou komisi ve složení: p. Ota Dračka, p. Hana Franclová, p. Josef
Klouček.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro ( všichni )
Usnesení č. 25/2013 :
ZaM schválilo ověřovatele zápisu: p. Andrea Kulíková, p. Jan Polanský
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro ( všichni )
Usnesení č. 26/2013 :
ZaM schválilo zapisovatelku: Pavla Gerhardová
Starostka představila přítomným program dnešního jednání.
Navržený program :
Zahájení, návrhová komise
Kontrola usnesení z minulého jednání ZaM
Závěrečný účet města za rok 2012 + rozpočet města na rok 2013
Zpráva finančního výboru včetně inventarizace majetku za rok 2012
Prodej koupě majetku města
Organizační záležitosti
Diskuse
Návrh usnesení, závěr
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro ( všichni )
Usnesení č. 27/2013 :
ZaM schválilo program jednání.

2. KONTROLA USNESENÍ
Na minulém jednání ZaM nebylo přijato žádné ukládající usnesení.
3. ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2012 + ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2013
Závěrečný účet města, zpráva auditora i návrh rozpočtu na rok 2013 byly řádně vyvěšeny 15
dní před jednáním zastupitelstva města.
Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření města za rok 2012 je v příloze,
auditorka byla s hospodařením města spokojená.
Návrh rozpočtu na rok 2013 projednán na pracovním jednání, vyjádřen souhlas se
zpracovaným návrhem.
Rozpočtový výhled na roky 2014 – 2015 je v příloze, bude doplněn v průběhu roku v případě
přidělení dotace na zateplení školy.
RaM doporučuje ZaM schválit závěrečný účet města za rok 2012.
RaM doporučuje ZaM schválit Účetní závěrku města za rok 2012.
RaM doporučuje ZaM schválit zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření a ověření účetní závěrky ÚSC – Města Benešova nad Ploučnicí za rok 2012.
RaM doporučuje ZaM schválit rozpočet města na rok 2013.
Diskuse :
p. Ušák – rozpočet nepodpoří
– z pozice opozičního zastupitele nemá sílu, vliv a možnosti, rozpočet postavit podle
svých představ
– má technický návrh ve vztahu k tomuto jednání – chtěl by vyjmout položku prodeje
pozemků p. K., o které se dnes bude jednat, z návrhu rozpočtu
Starostka – návrh nezazněl
p. Klouček – proběhlo pracovní jednání ZaM k rozpočtu – velmi malá účast
p. Ušák – řádně omluven z tohoto pracovního jednání, jinak 100% účast na ZaM
– nabízel jakoukoliv komunikaci, jakékoliv záležitosti ve vztahu k rozpočtu paní
starostce, nebylo na to reagováno
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 12 pro ( p. Tesarčíková, p. Vrbický, p. Franclová, p.
Henig, p. Ušák, p. Dračka, p. Klouček, p. Urx, p. Zelený, p. Zíval, p. Kulíková, p. Polanský ),
1 se zdržel ( p. Mádle )
Usnesení č. 28/2013 :
ZaM souhlasí s celoročním hospodařením města v roce 2012 a to bez výhrad.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro ( všichni )
Usnesení č. 29/2013 :
ZaM schválilo účetní závěrku města za rok 2012.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 12 pro ( p. Tesarčíková, p. Vrbický, p. Franclová, p.
Henig, p. Ušák, p. Dračka, p. Klouček, p. Urx, p. Zelený, p. Zíval, p. Kulíková, p. Polanský ),
1 se zdržel ( p. Mádle )
Usnesení č. 30/2013 :
ZaM schválilo rozpočtový výhled města na roky 2014 – 2015.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 10 pro ( p. Tesarčíková, p. Vrbický, p. Franclová, p.
Henig, p. Dračka, p. Klouček, p. Urx, p. Zelený, p. Zíval, p. Polanský ), 3 se zdrželi ( p. Ušák,
p. Mádle, p. Kulíková )
Usnesení č. 31/2013 :

ZaM schválilo rozpočet města na rok 2013.
4. ZPRÁVA FINANČNÍHO VÝBORU VČETNĚ INVENTARIZACE MAJETKU ZA ROK
2012
Předkladatel : Vratislav Zíval, předseda FV
Starostka – předala slovo p. Zívalovi
p. Zíval – přednesl zprávu FV ( viz příloha zápisu + audiozáznam )
Diskuse :
p. Ušák – poděkoval p. Zívalovi za práci ve FV
– by měl drobnou výtku ( spíše poučení pro příště ve vztahu i k novému vedení FV ),
nelíbí se, ve vztahu k nezávislosti toho orgánu města, že se schází v kanceláři
p. starostky
Starostka + p. Zíval – reagovali na výtku p. Ušáka – FV se schází v MZ na MěÚ, pouze při
projednání vyhlášky města a rozpočtu se sešel v kanceláři starostky
– p. starostka nemá zájem na ovlivňování FV
Usnesení č. 32/2013 :
ZaM bere na vědomí zprávu finančního výboru.
4.1. Dovolba člena FV
Starostka – na minulých jednáních ZaM zazněly 2 návrhy : p. Radek Provazník a p. Jiří
Zelený
p. Ušák – podal návrh na tajnou volbu člena FV
Starostka nechala hlasovat o návrhu p. Ušáka.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 10 pro (p. Tesarčíková, p. Vrbický, p. Franclová, p.
Henig, p. Dračka, p. Klouček, p. Polanský, p. Ušák, p. Mádle, p. Kulíková ), 2 proti ( p. Zíval,
p. Zelený ), 1 se zdržel ( p. Urx )
Usnesení č. 33/2013 :
ZaM schválilo tajnou volbu dovolby člena FV.
Starostka nechala hlasovat o volební komisi ve složení : p. Henig, p. Kulíková
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 12 pro, p. Ušák nepřítomen
Usnesení č. 34/2013 :
ZaM schválilo složení volební komise : p. Henig, p. Kulíková
V čase 17:20 vyhlásila starostka pětiminutovou přestávku k přípravě a tajné volbě člena FV.
p. Kulíková – seznámila přítomné s výsledkem tajné volby : p. Radek Provazník obdržel 2
hlasy, p. Jiří Zelený 10 hlasů, 1 hlas byl neplatný ( pozn. hlasovací lístky jsou
součástí zápisu )
Usnesení č. 35/2013 :
ZaM zvolilo p. Jiřího Zeleného členem FV.
Starostka – podala návrh na předsedu FV – navrhuje p. Andreu Kulíkovou
p. Kulíková – vyjadřuje se k návrhu p. starostky a návrh v tuto chvíli nepřijímá
– v tomto složení není možné vést řádně FV a specifikovala další důvody svého

rozhodnutí
p. Zíval – odstupuje z funkce člena FV a doporučuje dovolit p. Provazníka
Usnesení č. 36/2013 :
ZaM bere na vědomí odstoupení p. V. Zívala jako člena FV.
Starostka – navrhovaný kandidát p. Radek Provazník
– požádala zastupitele o další návrhy na člena FV – jiné návrhy vzneseny nebyly
p. Zíval – navrhuje veřejnou volbu člena FV
Starostka nechala hlasovat o návrhu p. Zívala.
Znění návrhu : Veřejná volba člena FV.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 3 pro ( p. Mádle, p. Zíval, p. Zelený ), 8 proti ( p.
Tesarčíková, p. Vrbický, p. Franclová, p. Henig, , p. Dračka, p. Klouček, p. Polanský, , p.
Kulíková ), 2 se zdrželi ( p. Ušák, p. Urx )
NÁVRH NEBYL PŘIJAT !
V čase 17:36 vyhlásila starostka pětiminutovou přestávku k přípravě a tajné volbě člena FV.
p. Kulíková – seznámila přítomné s výsledkem tajné volby : p. Radek Provazník obdržel 10
hlasů, 3 hlasy byly neplatné
Usnesení č. 37/2013 :
ZaM zvolilo p. R. Provazníka členem FV.
Starostka – navrhuje jako předsedu FV p. Andreu Kulíkovou a nechala o návrhu hlasovat
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 11 pro ( p. Tesarčíková, p. Vrbický, p. Franclová, p.
Henig, p. Dračka, p. Klouček, p. Polanský, p. Ušák, p. Mádle, p. Zelený, p. Urx ) 2 se zdrželi
( p. Kulíková, p. Zíval )
Usnesení č. 38/2013 :
ZaM zvolilo p. A. Kulíkovou předsedkyní FV.
V čase 17:40 vyhlásila starostka desetiminutovou přestávku
5. PRODEJ, KOUPĚ MAJETKU MĚSTA
5.1. Prodej pozemků p. K.
Záležitost byla přesunuta z minulého jednání ZaM, na dnešní jednání byl přizván žadatel,
který bohužel nedorazil. Dále pozván p. Gregor ( lesní správce ).
RaM doporučuje ZaM schválit prodej pozemků:
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Kupujícímu p. J. K., 40741 Dobrná, za cenu 1 443 930 Kč. Na veškeré pozemky, které město
využívá jako přístupové cesty na lesní pozemky ve vlastnictví města, bude zřízeno věcné
břemeno práva chůze a jízdy.
Výbor pro rozvojové a investiční priority města nedoporučuje prodej výše zmíněných
pozemků p. K.

Diskuse :
p. Ušák – považuje za nadbytečné zbavovat se takto obrovských pozemků, souhlasil by s
pronájmem
p. Dračka – souhlasí s pronájmem
p. Ušák – o pronájmu musí rozhodnout RaM
Starostka – předává slovo p. Gregorovi, aby dodal informace k projednávaným pozemkům
p. Gregor (odborný správce lesa) – nemá osobní názor, zda prodat, či neprodat, ale nikdy
neměl s p. K. problém při těžbě dřeva a nediví se, že
chce p. K. pozemky koupit, protože o ně léta dobře
pečuje
p. Klouček – souhlasí s prodejem pozemků
Místostarosta – dotazuje se p. Vyhnálkové na pronájem pozemků p. K.
p. Vyhnálková – odpověděla na místě
p. Šumová – přednesla svůj názor na prodej pozemků
p. Urx + starostka – souhlasí s prodejem – z dlouhodobého hlediska pro nás nejsou pozemky
perspektivní a nic nám nepřinesou – nejlépe na pozemku hospodaří ten,
kdo je má v majetku
p. Dračka – nelíbí se mu cena za pozemky
Starostka – cenu stanovil znalec
p. Kulíková – nevadí jí pronájem, ale nechápe prodej – alespoň něco by v majetku města
zůstat mělo
Starostka – dodává, že do majetku města přibyly lesy
Celá diskuse je zveřejněna na int. stránkách města – www.benesovnpl.cz
Znění návrhu : Prodej pozemků panu J. K., viz seznam uveden výše.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 6 pro ( p. Tesarčíková, p. Vrbický, p. Franclová, , p.
Klouček, p. Zíval, p. Urx ) 4 proti ( p. Dračka, p. Ušák, p. Mádle, p. Kulíková ) 3 se zdrželi (
p. Zelený, p. Henig, p. Polanský )
NÁVRH NEBYL PŘIJAT !
5.2. Žádost f. FEURTES development o odkup pozemků mezi ul. Nádražní – Nábřežní
Žádost f. FEURTES development o odkup pozemků mezi ul. Nádražní – Nábřežní, pozemek
u obchvatu. Na pozemku by měl stát nový obchodní dům s parkovištěm. Obchodní dům by
mohl zaměstnat 20 až 30 lidí, firma nabízí vybudování nové odstavné plochy pro 4 autobusy,
parkoviště pro min. 45 automobilů. Společnost zaslala bližší specifikaci budoucího
obchodního domu, viz příloha, vyjádření občanů viz příloha.
Diskuse :
p. Dračka – ptá se na možnost dlouhodobého pronájmu
Starostka – zjistí
p. Urx – spíše nesouhlasí – peníze, které se tu vydělají tu stejně nezůstávají
p. Franclová – sama neví, ale mladí lidé jsou spíše pro obchodní dům
p. Polanský – souhlasí s p. Urxem
p. Klouček – chtěl by lepší využití
p. Zelený – nesouhlasí s prodejem
p. Mádle – je každopádně pro postavení obchodního domu
p. Kulíková – nesouhlasí s prodejem tohoto pozemku, myslí si, že poslední takovýto pozemek
ve městě by si zasloužil studii o lepším využití, než je výstavba nového obch.
domu
p. Polanský – reaguje na p. Mádleho – kvalita potravin je všude stejná

p. Dračka – v Děčíně v TESCU lidé nakoupí levněji
p. Ušák – podpoří záměr prodeje z důvodu prodloužení diskuse k materiálu
Znění návrhu : Vyhlášení záměru prodeje na základě žádosti f. FEURTES development o
odprodej pozemků z majetku města na výstavbu nového obchodního domu s parkovištěm p. p.
č. 1440, 555/1,1441,564/1,557/2, 556, st. p. č. 353/3, 354, 478, 353/6 o celkové výměře 4 783
m2.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 7 pro ( p. Tesarčíková, p. Vrbický, p. Franclová, p.
Ušák, p. Mádle, p. Zíval, p. Henig ) 5 proti ( p. Klouček, p. Urx, p. Zelený, p. Kulíková, p.
Polanský ) 1 se zdržel ( p. Dračka )
NÁVRH NEBYL PŘIJAT !
6.ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
6.1. Vstup města do HSRD
Hospodářská a sociální rada okresu Děčín
Výzva HSRD ke vstupu Benešova n. Pl. do této organizace, viz materiál
Diskuse :
p. Ušák – jednoznačně fandí podobným aktivitám
Místostarosta – se domnívá, že by město Benešov n. Pl. v hospodářské radě mělo být
p. Urx – si myslí, že to až tolik nepřinese
p. Klouček – je to zajímavé, ale aby to mělo nějaký smysl
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 10 pro ( p. Tesarčíková, p. Vrbický, p. Franclová, p.
Henig, p. Ušák, p. Mádle, p. Zelený, p. Polanský, p. Kulíková, p. Dračka ) 2 proti ( p. Zíval, p.
Urx ) 1 se zdržel ( p. Klouček )
Usnesení č. 39/2013 :
ZaM schválilo vstup města Benešova n. PL. do Hospodářské a sociální rady okresu Děčín.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 10 pro ( p. Tesarčíková, p. Vrbický, p. Franclová, p.
Henig, p. Ušák, p. Mádle, p. Zelený, p. Polanský, p. Kulíková, p. Dračka ) 3 se zdrželi ( p.
Zíval, p. Urx, p. Klouček )
Usnesení č. 40/2013 :
ZaM pověřuje starostku města zastupováním města v HSRD okresu Děčín.
6.2. Návrhy zastupitele F. Ušáka
1. návrh: Delegace Filipa Ušáka jako delegáta na Valné hromady spol. SVS a.s.
Diskuse:
p. Ušák – chce zastupitele požádat, aby ho delegovali na valné hromady SVS
– o tuto problematiku se zajímá poměrně dlouhou dobu, je v kontaktu se značnou částí
akcionářů a má v rámci Severočeské vodárenské určité zájmy – považuje
vodárenskou jako velmi drahý špás, který mají obce ve svém vlastnictví
– jde o nastavení podmínek pro SVS
p. Dračka – ptá se místostarosty na jeho názor
Místostarosta – bude hlasovat pro, p. Ušák argumentoval tím, že má spoustu známostí a styků
přímo na kraji – domnívá se, že by to mohlo být přínosem
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení.

Znění návrhu :Delegace Filipa Ušáka, zastupitele města Benešov nad Ploučnicí jako delegáta
na Valné hromady společnosti Severočeská vodárenská společnost, a. s.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 7 pro ( p. Vrbický, p. Henig, p. Ušák, p. Mádle, p.
Kulíková, p. Dračka, p. Klouček ) 2 proti ( p. Zíval, p. Urx ) 4 se zdrželi ( p. Tesarčíková, p.
Franclová, p. Zelený, p. Polanský )
NÁVRH NEBYL PŘIJAT !
2. návrh: Ukládající usnesení místostarostovi města Karlu Vrbickému
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení.
Znění návrhu : Ukládající usnesení místostarostovi města Karlu Vrbickému, aby ve
spolupráci s jednatelem společnosti Benešovská teplárenská společnost, s. r. o. připravil do
příštího řádného jednání Zastupitelstva města návrh změny zakládacích listin společnosti,
především ve smyslu zřízení dozorčí rady společnosti, coby hlavního kontrolního orgánu
hospodaření společnosti
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 3 pro ( p. Ušák, p. Mádle, p. Kulíková ) 8 proti ( p.
Tesarčíková, p. Vrbický, p. Franclová, p. Zíval, p. Urx, p. Zelený, p. Polanský, p. Klouček ) 2
se zdrželi ( p. Henig, p. Dračka )
NÁVRH NEBYL PŘIJAT !
3. návrh: Pověření tajemníka MěÚ
Diskuse:
p. Ušák – myslí, že je příhodná doba na vypsání výběrového řízení, poukazuje na
nesrovnalosti v mandátní smlouvě i na fakt, že byl právní zástupce města obviněn
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení.
Znění návrhu : Pověření tajemníka Městského úřadu Zdeňka Přivřela, BBA, připravením
podmínek pro vyhlášení výběrového řízení na poskytování právních služeb městu Benešov
nad Ploučnicí a jeho organizačním složkám, v termínu začátku platnosti nové smlouvy 1.
července 2013
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 3 pro ( p. Ušák, p. Mádle, p. Kulíková ) 7 proti ( p.
Tesarčíková, p. Vrbický, p. Franclová, p. Zíval, p. Urx, p. Zelený, p. Polanský ) 3 se zdrželi (
p. Henig, p. Dračka, p. Klouček )
NÁVRH NEBYL PŘIJAT !
6.3. Žádost p. Šumové o finanční příspěvek
Diskuse:
p. Kulíková – nemá problém s darováním peněz spolkům, ale má problém s formulací žádosti
– požaduje přesnou definici od všech organizací, které žádají o příspěvky –
požaduje, aby platila stejná pravidla pro všechny
Starostka – doporučuje p. Šumové, aby žádost adresovala do RaM
město přispívá hlavně spolkům pro děti
p. Šumová + p. Čvančarová – diskuse na audiozáznamu
p. Ušák + p. Polanský – diskuse na audiozáznamu

p. Mádle – myslí, že by p. Ušák mohl zajistit mnoho na základě známostí
– souhlasí s příspěvkem BS - Aktivu
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení.
Znění návrhu : Poskytnutí příspěvku 10 000 Kč p. L. Šumové, Sídliště 637, Benešov nad
Ploučnicí na činnost BS – Aktivu.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 3 pro ( p. Ušák, p. Mádle, p. Dračka ) 1 proti ( p.
Zíval ) 9 se zdrželo ( p. Tesarčíková, p. Vrbický, p. Franclová, p. Henig, p. Urx, p. Zelený, p.
Polanský, p. Kulíková, p. Klouček )
NÁVRH NEBYL PŘIJAT !
6.4. Návrh p. Dračky
Slovo obdržel p. Dračka, který tento bod stáhl z programu dnešního jednání.
6.5. Žádost firmy Bonver Win a.s.
Usnesení č. 41/2013 :
ZaM bere na vědomí žádost firmy Bonver Win a.s. o úpravu vyhlášky č. 2/2012.
6.6. Doporučení výboru pro rozvojové a investiční priority města
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro ( všichni )
Usnesení č. 42/2013 :
ZaM schválilo zpracování studie/investičního záměru na využití sportovního areálu u
Ploučnice.
6.7. Návrh OZV – omezení provozní doby VHP
Předkladatel: Filip Ušák. Odloženo z minulého jednání, důvodová zpráva nebyla dodána –
opět odloženo na příští jednání.
6.8. Revokace části us. č. 48/13 – viz Odpovědi na dotazy v časopise SMO ČR
RaM doporučuje ZaM revokaci části usnesení č. 138/12, konkrétně pasáž „a člena komise 150
Kč“ pro rozpor této části usnesení se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro ( všichni )
Usnesení č. 43/2013 :
ZaM revokuje část usnesení č. 138/12: ,,…a člena komise 150 Kč…“
6.9. Vstup do honebního společenstva Valkeřice
Znění návrhu : Vstup do honebního společenstva Valkeřice.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 proti ( všichni )
NÁVRH NEBYL PŘIJAT !
7. DISKUSE
p. Dračka – vznesl dotaz na usnesení z RaM – 1. usnesení o uspořádání trhů na Benešovském
slunovratu – špatné reference na p. Š. Justrovou
2. usnesení č. 95/13
Starostka – k oběma usnesením odpověděla na místě
– reference na p. Š. Justrovou prověří

p. Henig – má opačné reference, p. Justrová je pověřena pořádáním historických trhů 5.
května 2013
p. Ušák – chce požádat o nápravu dopravního značení v Benešově – vjezd do Benešova ze
směru od Ovesné – značka ,,Benešov n. Ploučnicí“ je za stromem a není vidět
– u p. Šoltyse, jak má samoobsluhu na sídlišti, tak je značka převrácená
p. Homola – v ulici Příčná chybí značka upravující přednost
Starostka – prověří
p. Němec – dotazuje se, kdy budou dokončené práce v Heřmanovské ulici – a kdo zaplatí
škody
Starostka – předá odboru VŽP
V čase 19:38 vyhlásila starostka desetiminutovou přestávku a požádala návrhovou komisi o
přípravu návrhu usnesení.
8. NÁVRH NA USNESENÍ
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 12 pro ( p. Tesarčíková, p. Vrbický, p. Franclová, p.
Henig, p. Dračka, p. Klouček, p. Urx, p. Zelený, p. Zíval, p. Kulíková, p. Polanský, p. Mádle )
1 se zdržel ( p. Ušák )
Usnesení č. 44/2013 :
ZaM schválilo usnesení z jednání dne 27. 3. 2013.
Celý audiozáznam z jednání je zveřejněn na stránkách města – www.benesovnpl.cz.
Ověřovatelé zápisu :
Andrea Kulíková..……………………………………..
Jan Polanský..….………………………………………

Zapisovatelka :

Pavla Gerhardová …………………………………….

…………………………………………
Mgr. Dagmar Tesarčíková
starostka města

