Město Suchdol nad Lužnicí
Zápis
10. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne
23. 5. 2012 v 16:00 hod.
v zasedací síni radnice
veřejná verze
Přítomni:

Dále přítomni:
Hosté:
Omluvení:
Ověřovatelé:
Zapsal:

Miroslav Blafka, František Bumba, Zdeněk Fical, Milan Fuka, Zdeněk
Gregor, Jaroslav Hamerník, Ing.Tomáš Imrich, Mgr. Marie Kalátová, Jan
Kronika, Václav Kubát, Karel Máčala, Mgr.František Maxa, Mgr. Pavel
Mráček, Mgr.Ladislav Ondřich, Jan Paďourek, Ing.Josef Soudek, Josef
Šlápota
Pavel Hrbek-pověřen vedením městského úřadu, Anna Cepáková-referent
odboru ekonomického pověřený vedením odboru
Zdeněk Fical, Miroslav Blafka
Martina Haiderová

Schválený program:
1 (100)
2 (101)
3 (102)
4 (95)
5 (96)
6 (118)
7 (107)

Zahájení, schválení programu, určení zapisovatelky
Volba návrhové komise
Schválení ověřovatelů zápisu
Rozpočtové změny
Projednání žádosti na vybudování chodníku v Žižkově ulici
Diskuse
Usnesení, závěr

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení, schválení programu, určení zapisovatelky
Předkladatel: Pavel Mráček
Zasedání zastupitelstva města, dále jen ZM, zahájil starosta města Mgr. Pavel Mráček v 16:05
hod. Přivítal členy ZM, přítomné hosty a občany, konstatoval, že dnešní ZM je usnášení schopné.
Starosta seznámil přítomné zastupitele s doplněnín programu jednání o 1 bod, a to "Projednání
žádosti na vybudování chodníku v Žižkově ul.". Program včetně jeho doplnění byl jednohlasně
schválen. Zapisovatelkou zápisu určil Martinu Haiderovou.
Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. ZM-10/12/244

zastupitelstvo města

schvaluje

1

navržený program jednání.
2.

Volba návrhové komise
Předkladatel: Pavel Mráček
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 3
Usnesení č. ZM-10/12/245

zastupitelstvo města

schvaluje
návrhovou komisi ve složení: Jan Paďourek, Zdeněk Gregor, Josef Šlápota.
3.

Schválení ověřovatelů zápisu
Předkladatel: Pavel Mráček
Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 2
Usnesení č. ZM-10/12/246

zastupitelstvo města

schvaluje
ověřovatele zápisu ve složení: Miroslav Blafka, Zdeněk Fical.
4.

Rozpočtové změny
Předkladatel: Anna Cepáková
Úvodem starosta zhodnotil průběh výběrového řízení na dodavatele investičních akcí: "Suchdol
nad Lužnicí- Nábřežní, zatrubnění potoka"-vysoutěžená cena 5,5 mil. Kč bez DPH a "Suchdol nad
Lužnicí, Jiráskova ul.-kanalizace" za cenu 2,7 mil. Kč bez DPH.
Ing. Imrich: v souvislosti se zatrubněním potoka se dotázal na využití lomového kamene, kterého
je zde mnoho tun
místostarosta: opevňovací dlažba je rozpočtována ve výkazu výměr, část materiálu bude využita
také v souladu s projektem ul.28.října
Pro: 15 Proti: 2 Zdržel se: 0
Usnesení č. ZM-10/12/247
zastupitelstvo města

schvaluje
rozpočtové změny od č.10 do č.12.
Ing. Tomáš Imrich vznesl protinávrh usnesení, aby byly rozpočtové změny schváleny jednotlivě.
Hlasování:
Pro: 1 Proti: 14 Zdržel se: 2
Protinávrh nebyl přijat.
5.

Projednání žádosti na vybudování chodníku v Žižkově ulici
Předkladatel: Pavel Hrbek
Dne 12.3.2012 byla na podatelnu městského úřadu předána "Petice k vybudování chodníku v
Žižkově ulici". Tajemník objasnil pojem "Petice" z hlediska legislativy a s tím související lhůty
pro vyjádření, kdy zákon o petičním právu ukládá zaslat vyjádření do 30 dnů. Město požádalo o
konzultaci Ministerstvo vnitra ČR- dle jejich názoru se v tomto případě nejedná o Petici, ale o
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žádost a ta musí být řešena dle zákona o obcích, který ukládá lhůtu pro projednání 90 dnů jde-li
o působnost zastupitelstva obce.
Žádostí se bezprostředně zabývala následující rada, která zadala jednotlivé úkoly: pro posouzení
možnosti realizace vybudování chodníku vyjasnit majetkovo právní záležitosti, zajistit srovnávací
sestavení parcel, odhad nákladů, možnost získání dotace. Získané informace budou projednány v
radě města a následně bude informováno zastupitelstvo.
Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. ZM-10/12/248
zastupitelstvo města

I.

bere na vědomí
informace starosty o této záležitosti.

II.

ukládá
radě města předložit návrh řešení této záležitosti zastupitelstvu města.

6.

Diskuse
Předkladatel: Pavel Mráček
Starosta informoval
1. o přípravě nadcházejících akcí, kdy zatrubnění potoka by mělo být zahájeno v měsíci srpnu 2012
s tím, že tato akce bude koordinována v závislosti na realizaci rekonstrukce ul.28.října.
2. Územní plán- stále čekáme na zpracování všech námitek a připomínek
zastupitelé M.Fuka a J.šlápota se na žádost občanů dotazují na budoucí řešení využití areálu
bývalého útvaru pohraniční stráže.

starosta opětovně vyzval přítomné zastupitele k podání návrhů na možné využití tohoto areálu
zastupitel Ing. Imrich: pracovní schůzka se zástupci firmy Čevak
starosta: o termínu schůzky budou zastupitelé informováni
RNDr. Pavla Kočíková: dotázala se, zda město uvažuje o vybudování skládky stavebního odpadu
a v jaké fázi se nachází příprava vybudování kanalizace v místní části Klikov.
starosta: diskuse nad těmito tématy vyžaduje větší časovou náročnost, proto navrhuje osobní
schůzku
Problematiku ukládání odpadů doplňuje místostarosta, který se již v minulosti tímto intenzivně
zabýval, navštívil některé již fungující skládky. Z hlediska finančního je vybudování skládky
stavebního a biologického odpadu velice náročné, musí být dodrženy všechny zákonné normy.
tajemník: v současné době je nejbližší úložiště stavebního odpadu "SKLÁDKA RŮŽOV" v
Borovanech.
Usnesení č. ZM-10/12/249
zastupitelstvo města

bere na vědomí
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připomínky předložené do diskuse.
7.

Usnesení, závěr
Předkladatel: Pavel Mráček
Závěrem starosta města poděkoval přítomným za účast. Skončeno v 17:00 hod.
Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. ZM-10/12/250
zastupitelstvo města

schvaluje
usnesení z dnešního zasedání.
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