Z6/2015
21.10.2015

Zápis
č.6

ze zasedání Zastupitelstva Města Velké Opatovice, které se konalo ve středu 2 1.10.2015
v 17:00 hodin v zámeckém sále
Přítomno: 17
Hosté: 35 (19 nepodepsaných)
Program:
1. Zahájení
2. Přivítání přítomných
3. Schválení programu jednání
4. Jmenování ověřovatelů zápisu
5. Schválení zápisu z minulého zasedání zastupitelstva města
6. Zpráva o činnosti rady města
7. Prodej pozemku p.č. 273/1 v k.ú. Velká Roudka
8. Dílčí přezkoumání hospodaření města
9. Finanční situace města
10.Rozpočtové opatření č. 13
11 .Změna zřizovacích listin ZS, 1. MS a 2. MS Velké Opatovice
12.Převod hasičské stříkačky na SDH Velká Roudka
13.OZV č. 1/2015 0 fondu rozvoje bydlení Města Velké Opatovice
14.Změna Uzemního plánu č. 6
15. Odkup objektu CD na ul. Nádražní
1 6.Zpráva kontrolního výboru
1 7.Zpráva fmančnfho výboru
1 8.Jednácí řád kontrolního výboru
1 9.Volba staro sty/ky
20.Volba místostarosty
21 .Odvolání 2 členů rady města
22.Volba 2 členů rady města doplnění rady
23.Doplnění členů výboru
24.Diskuse
25.Závěr
—

Ad 1), 2) Zahájení, přivítání přítomných
Schůzi v 17:00 hod zahájil p. starosta, přivítal přítomné
Ad 3) Schválení programu jednání
p. starosta seznámil přítomné s podrobným programem jednání MZ dne 2 1.10.2015
Usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje program jednání MZ dne 21.10.2015
Hlasování: 17—0—0
Ad 4) Jmenování ověřovatelů zápisu
p. Milan Strnad a Ing. Petr Kolář
Usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje ověřovatele zápisu p. Milana Strnada a Ing. Petra
Koláře
Hlasování: 17—0—0

2—
Ad 5) Schválení zápisu z minulého zasedání zastupitelstva města
Zápis zjednání MZ dne 26.8.2015 byl schválen ověřovateli p. Jaroslavem Bártou a Petrem
Prosserem bez připomínek
Usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje zápis zjednání MZ dne 26.8.20 15 bez připomínek
Hlasování: 17—0—0
-

p. starosta

—

objasnil připomínku p. Jaroslava Bárty z posledního MZ, ve věci bytů na SŠUPT
Velké Opatovice pro Paprsek

Ad 6) Zpráva o činnosti rady města
Materiály v elektronické podobě obdrželi členové MZ domů Zápisy a Usnesení
Č. 18—21
Usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje činnost rady města od 24.8.2015 do 5.10.2015
Hlasování: 17—0—0
—

Ad 7) Prodej pozemku p.č. 273/1 v k.ú. Velká Roudka
p. starosta seznámil přítomné s žádostí Ing. Hany Jiráčkové o odkup pozemku p.č. 273/1
v k.ú. Velká Roudka trvalý travní porost. Dne 17.9.2015 Občanská samospráva zaslala
nesouhlasné stanovisko k prodeji tohoto pozemku
—

Usnesení: Zastupitelstvo města neschvaluje prodej pozemku p.č. 273/1 v k.ú. Velká Roudka,
nebot‘ se jedná o problematické území z hlediska odvádění dešt‘ových vod. Na pozemku se
nachází otevřený odvodňovací příkop, objekt v toku do zatrubněné části. Dále je přes tento
pozemek jediný možný přístup po obecním pozemku na další pozemek ve vlastnictví města
p.č. 275/7
Hlasování: 17 0 0

—

—

—

Ad 8) Dílčí přezkoumání hospodaření města
p. starosta seznámil přítomné se Zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření města Velké
Opatovice, okres Blansko za rok 2015. Dílčí přezkoumání se uskutečnilo od 29.9. do
1.10.2015. Přezkoumané období 1.1.2015 31.8.2015
—

Usnesení: Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o Zápisu z dílčího přezkoumání
hospodaření města Velké Opatovice, okres Blansko za rok 2015
Hlasování: 17—0—0
Ad 9) Finanční situace města
p. starosta seznámil přítomné s fmanční situací města k 30.9.20 15
Příjem daní k 30.9.2015 celkem Kč 29,976.752,Za srovnatelné období roku 2014 tj. o cca Kč 90 tis méně
—

Zůstatky bankovních účtů k 30.9.20 15:
Základní běžný účet u KB
Základní běžný účet u CS
Základní běžný účet u CNB
Fond rozvoje bydlení
Sociální fond
Celkem

19,317.277,67
3,221.759,94
709.757,12
385.078,85
74.670,09
23,708.543,67

-
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Nesplacené úvěry:
Uvěr u CS koupaliště (bude splacen v roce 2016)
Půjčka SFZP COV (bude splacena v roce 2016)
Uvěr u CS společný projekt ZS a COV (bude splacen v roce 2019)
Celkem
—

—

—

3,750.000,1,155.786,52
13,499.997,18,405.783,52

Usnesení: Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o finanční situaci města
k 30.9.20 15
Hlasování: 17—0—0
Ad 10) Rozpočtové opatření č. 13
Materiály v elektronické podobě obdrželi členové domů.
Příjmy celkem:
4,341.100,Výdaje celkem:
4,341.100,Usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočtové opatření č. 13
Hlasování: 17—0—0
Ad 11) Změna zřizovacích listin Zš1 1. a 2. MŠ Velké Opatovice
p. starosta seznámil přítomné se změnami zřizovacích listin ZS, 1. a 2. MS Velké
Opatovice. Tímto dodatkem se mění článek II Název, sídlo a identifikační číslo příspěvkové
organizace
—

Usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 3 ke zřizovací listině 2. mateřská škola
Velké Opatovice, příspěvková organizace, Velké Opatovice, Eduarda Ušela 472, iČ:
70883181
Hlasování: 17 0 0
—

—

Usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 3 ke zřizovací listině 1. mateřská škola
Velké Opatovice, příspěvková organizace, Velké Opatovice, Dlouhá 429, iČ: 62073354
Hlasování: 17 0 0
—

—

Usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Základní škola
Velké Opatovice, příspěvková organizace, Velké Opatovice, Pod Strážnicí 499, iČ: 62073591
Hlasování: 17—0—0
Ad 12) Převod hasičské stříkačky na SDH Velká Roudka
p. starosta seznámil přítomné s návrhem Smlouvy o bezúplatném převodu movitého
majetku města Velké Opatovice.
Návrh smlouvy o bezúplatném převodu majetku a následným protinávrhem chceme změnit
v čl. IV: nabyvatel se zavazuje nepřevést vlastnická práva k tomuto majetku na třetí osobu,
vyjma jeho zpětného bezúplatného převodu do vlastnictví převodce
p. Bárta dotaz: nabyvatel Pavel Ochrana, je to v pořádku?
Mgr. Ondrová ano, nabyvatel je SDH Velká Roudka, dále jen zastoupené p. Ochranou
Hlasování o protinávrhu: 17 0 —0
-

—

—

-
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Usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu movitého majetku
města Velké Opatovice
Hlasování: 17 0 0
—

—

Ad 13) Obecně závazná vyhláška Města Velké Opatovice č. 1/2015 „O fondu rozvoje
bydlení Města Velké Opatovice
Materiály v elektronické podobě obdrželi členové MZ domů
Ing. Mazura

dotaz: z ručitelského prohlášení není zřejmé, ve kterém momentě se bude
ručitel žádat o splnění ručitelských povinností
pí Moučková myslím si, že to v prohlášení je, nicméně se poradíme s právníkem
—

—

Usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Velké Opatovice
č. 1/2015 „O fondu rozvoje bydlení Města Velké Opatovice“. Příloha ručitelské prohlášení se
upraví o začátek ručení
Hlasování: 17—O—O
Ad 14) Změna územního plánu č. 6
p. starosta v letošním roce jsou velké problémy s vodou ve Velké Roudce. Do minulého
týdne se voda navážela do zásobníků. Pramen v současné době dává 4 m3 denně. Bude nutno
řešit propojení vodovodního řadu Velké Opatovice Velká Roudka. Je vybrána určitá trasa
tohoto vodovodního řadu, kudy by měla jít
—

—

Ing. Šafář ze 3 variant byla vybrána varianta napojení z vodojemu v Oboře přes tlakovou
stanici na stávající řad Velké Roudky (u hospody). Odstavili bychom zdroj a vodojem a
jednalo by se o zásobovací řad s „opatovskou vodou“. Dále odpadnou náklady na kontrolu
kvality vody. Trasa zásobovacího vodovodního řadu povede po lesních pozemcích města
(lesní cesta), dále budeme přecházet přes dva pozemky soukromé osoby (již máme předběžný
souhlas s odkupem nejnutnější části dotčeného pozemku), dále řad povede původní polní
cestou do Velké Roudky ke krajské komunikaci (silnice Velká Roudka Malá Roudka) a
napojení na stávající řad V.R.
—

—

p. starosta bylo by vhodné toto zařadit do změny ÚP č. 6, která se v současné době
zpracovává. Navrhuji prodloužit termín pro podávání změn do 3 1.10.2015. Dále navrhuji, aby
bylo schváleno propojení vodovodního řadu Velké Opatovice Velká Roudka (pozemky k.ú.
Velké Opatovice a pozemky k.ú. Velká Roudka) a žádost o změnu UP p. Jaroslava Gerbricha,
Gerbrich s.r.o. Velké Opatovice
—

—

Usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje propojení vodovodního řadu Velké Opatovice
Velká Roudka pozemky k.ú. Velké Opatovice a pozemky k.ú. Velká Roudka
-

Pozemky k.ú. Velké Opatovice
p. č. 1429 Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí vodárna
p. č. 1430 Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí pozemek kolem vodárny
p. č. 2293/1 Město Velké Opatovice lesní pozemek

—

Pozemky k.ú.
p. č. 500/2
p. č. 500/120
p. Č. 500/125
p. č. 500/124
p. č. 500/20
p. č. 5 86/68
p. č. 9/2
p. č. 1360/ĺ

Velká Roudka
Miloslav Veselý, Boršov 99, orná půda
Miloslav Veselý, Boršov 99, orná půda
Město Velké Opatovice, ostatní plocha
Město Velké Opatovice, ostatní plocha
Město Velké Opatovice, ostatní plocha
Město Velké Opatovice, ostatní plocha
Město Velké Opatovice, zahrada
Jihomoravský kraj, přísp. org. SUS JmK

—
—

—
—

rozoraná polní
rozoraná polní
rozoraná polní
rozoraná polní

cesta
cesta
cesta
cesta

Hlasování: 17—0—0
Usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje zařazení pozemků, které vlastní společnost
Gerbrich, s.r.o. p.č. 1965, 21 04/5 a 21 04/6 v k.ú. Velké Opatovice do ploch pro výrobu a
technickou vybavenost a zařazení do změny UP Č. 6
Hlasování: 15—0-2
Ad 15) Odkup objektu skladu ČD na ul. Nádražní
p. tajemník po jednání stavební a investiční komise vyplynuly dva návrhy:
1) revitalizace plochy před COV
2) rampa na zpevněné ploše u vlakového nádraží (v současné době kontejnery na zeleň)
—

Při jednání s vlastníkem skladu a rampy (ČD) jsme se dozvěděli, že asi 3 roky mají zájem ČD
tento objekt prodat. Cena byla stanovena mezi cca 600.000,- 900.000,- Kč. V současné době
cena klesla na Kč cca 490.000,-. CD dráhy se dělí na několik oddílů a každý řeší něco jiného.
Prodat by se měla pouze stavba za Kč 490.000,-, nikoliv plocha kolem dokola. Rada Po
jednání navrhuje, abychom jednali o pronájmu stavby a město by ji využívalo jako sklad a
pronajalo si venkovní plochu za cenu Kč 4.800,-

p. starosta ČD nabízí prodej budovy, pozemky okolo na pronájem
Ing. Gerbrichová při jednání rady jsme řešili situaci, k čemu by nám byla budova bez
okolních pozemků, protože CD nechtějí prodat ani 3 m okolo budovy, kde
jsou v současné době uloženy kontejnery, ale tyto pronajmout. p. Kafka
navrhl, že by sklad mohl být využit pro ukládání zpětný odběr
elektrozařízení.
V současné době je zpětný odběr zřízen na tzv. „Gošovo“, kde na materiál
prší. Proto jsme se v radě dohodli, že bychom v současné době měli
zájem o pronájem nemovitosti
p. Bárta cena Kč 4.800,- je za rok nebo měsíc?
Ing. Gerbrichová Kč 4.8 12,- ročně bez DPH, jedná se o pronájem pouze rampy, příjezdové
cesty k rampě a 3 m kolem rampy. Zažádali bychom ještě tedy o pronájem
nemovitosti, abychom zde mohli ukládat elektroodpad. V současné době
bychom nemovitost nekupovali
Ing. Kolář můj názor: do nákupu bych také nešel, protože objekt velmi dobře znám a
objekt je ve velmi špatném stavu a jsem také pro pronájem
p. Strnad nájem je za budovu a plochu?
p. starosta ne pouze za plochu, o pronájmu budovy se bude jednat
—

—

-

—

—

—

—

—

-
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Usnesení: Zastupitelstvo města pověřuje zástupce města (radu) jednáním s ČD o pronájmu
budovy č.p. 223 na pozemku p.č. 2098 a neschvaluje odkup budovy p.č. 223v k.ú. Velké
Opatovice
Hlasování: 16—0—1
Ad 16) Zpráva kontrolního výboru
Materiály v elektronické podobě obdrželi členové MZ domů. Na jednání MR proběhlo
jednání za účasti předsedy KV, kde jsme se dohodli, že by byla zpráva doplněna o stanoviska
kontrolovaných subjektů a projednala se na příštím MZ
Ing. Mazura kolik občanů je evidovaných na úřední adrese?
pí Moučková 200
p. starosta kolik občanů platí?
pí Moučková —40
—

-

—

Usnesení: Zastupitelstva města bere na vědomí Zprávu kontrolního výboru, která bude
doplněna o stanoviska kontrolovaných subjektů
Hlasování: 17—0—0

Ad 17) Zpráva finančního výboru
Materiály v elektronické podobě obdrželi členové MZ domů.
Usnesení: Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu finančního výboru od 27.11.2014 do
30.9.2015
Hlasování: 17 0 0
—

—

Ad 18) Jednací řád kontrolního výboru města Velké Opatovice
Materiály v elektronické podobě obdrželi členové MZ domů.
Usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje Jednací řád kontrolního výboru města Velké
Opatovice
Hlasování: 17—0—0
Ing. Gerbrichová

poznámka: na posledním MZ bylo dohodnuto, že bude připraven i
Jednací řád fmančního výboru, proč nebyl připraven?
p. Sevčík podmínky a četnost jsme stanovili na prvním zasedání, je zde zapsáno, jak se
často bude FV scházet. Mohu říci, že jsme se sešli vícekrát, než jsme si stanovili
Ing. Gerbrichová máme mít jednací řád 2 výborů
Mgr. Ondrová toto není povinné
Ing. Gerbrichová vím, že to není povinné
p. Ševčík považoval jsem to prvním zápisem za vyřešené
p. starosta MZ ukládá FV zpracovat Jednací řád FV
—

—

—

—

—

—

—

Usnesení: Zastupitelstvo město ukládá FV zpracovat Jednací řád finančního výboru
Hlasování: 11—0—6

Ad 20) Volba starosty/kv
p. starosta před volbou je potřeba, aby byl podán návrh na starostu/ku města. Dále bych
chtěl poděkovat za vstřícnost při jednání MZ a ve funkci starosty dnešního dne končím. Tento
bod jednání budu ještě řídit a po zvolení nového starosty/ky bude jednání MZ předáno
novému starostovi/ce
—

p. Kafka, pí Budínová

poděkovali starostovi za práci ve funkci starosty a do dalších let
mu popřáli zdraví a spokojenost
p. Kaderka byl jsem pověřen novou koalicí (Město lidem, KSCM a ANO), abych navrhl
nového starostu Ing. Kateřinu Gerbrichovou
p. starosta dotaz: budeme volit veřejně? Navrhuji, aby se veřejně volilo
-

—

—

—

Usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje, aby dnešní volby probíhaly veřejně
Hlasování: 17—O—O

p. Kafka v tisku jsem se dočetl, že jsme dali výpověd‘ z vedení města. Důvod jsme řekli
při jednání a tyto důvodu jsem nechtěl zveřejňovat v tisku, rádiu Haná, to není potřeba. Rekli
jsme, že nesouhlasíme s vedením města, tak jak si to představuje Město lidem a KS CM.
Nyní uvedu příklady:
—

K ul. Družstevní změna pravidel fmancování, odlišné, než jsme dlouhá léta drželi. p.
Havlíček zaplatil Kč 23.000,- za nájezdy. Mrzí mě, že Ing. Gerbrichová dělí občany na:
z bytovek a z rodínných domů (na Dolensku si připláceli na vjezdy). Na jednání bylo
odsouhlaseno, že se ul. Družstevní zaplatí celá, ale na prvním zasedání jednání MR pí
Gerbrichová navrhla, že bychom se měli zabývat novými pravidly při budování
přístupových chodníků a vjezdů do garáží. Nevím kolik lidí to bude mít bez poplatku,
ostatní to budou platit?
—

K p. Prosserovi nám sdělil na poradě, že v okolních městech si lidé nepřispívají
—

p. Petrželka diskuse by měla být k volbě starosty
p. Kafka ano, to navazuje, protože my uvádíme důvody, proč jsme dali výpověď
p. Kafka p. Prosser nám řekl, že si všude ťukali na čelo, ale neřekl jméno, kdo si t‘ukal na
čelo, protože to asi nebude pravda a podmíiiky jsou také úplně jiné
—

—

—

K p. Bártovi nás informoval, že s učilištěm se dá také něco dělat, že má na kraji známou,
která řekla, že se s Povodním Moravy dá jednat. Když jsem se na toto dotazoval, tak mi
vedoucí odboru sdělil, že pokud by věděl jméno této Úřednice, tak by tam již neseděla.
Dále jsme se dozvěděli od p. Bárty, že ústav již nemá o byty na učilišti zájem. Toto byla
lež, protože ústav o byty má zájem. Jistě si pamatujete, že změna UP č. 6 týká se i
změny přístupové cesty k p. Bártovi. Tato změna ještě není schválená, ale cesta již zde je.
Ta zde byla ještě dříve, než byla vyjmuta z půdního fondu. Tak jestli je to návod pro
obyvatele, jak se to má dělat? To samé vlečka s dlažbou postavená na silnici, ani se
neoznámí zábor obecního pozemku a jeho dcera vyváží vykopaný materiál do cesty nebo
na pole, zda je to jeho pozemek nevím, ale je to opět návod pro občany, jak se to má dělat?
Nevím
—

—

-
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Na začátku volebního období jsem byl přizván na koaliční vyjednávání. Tehdy mi p.
Petrželka řekl, že každý kdo jde do komunální politiky, by měl být morálně čistý. Proto
nechtěli ANO, protože p. Kolář nebyl morálně čistý, ale přiberou si KSCM do MR, kde
jeden člen spáchal trestný čin tím, že řídil motorové vozidlo pod vlivem alkoholu. To asi
nikomu nevadí. A dnes již to také nevadí, protože ANO je v koalici
K p. Petrželkovi další případ, užívání obecního pozemku, za který se neplatí. Bazén na
pozemku města, přístupová cesta, i když o to bylo požádáno, rada schválila, ale do
dnešního dne se nezaplatila ani koruna. Tak nevím, kde je ta morálka. At‘ si občané udělají
názor, kdo povede město
—

p. Prosser trvám na svém prohlášení, s těmi lidmi jsem o torn opravdu mluvil. Mluvil jsem
s lidmi v Jevíčku na stavebním odboru i s p. starostou, mluvil jsem s letovskými i
boskovskými. S jevíčským osobně, s těmi dvěmi telefonicky. Byly mně tyto informace
potvrzeny. Aby občané věděli, o co se jedná. Opatovice jsou jedny z mála měst okolo nás, kde
občané si musí připlácet za např. opravy chodníků nebo částí komunikací, které jsou
v majetku města. Sb o tento problém, s tímto jsme nesouhlasili, chtěli jsme to změnit, protože
si myslíme, že pokud jsou obecní pozemky, pod kterými vedou inženýrské sítě, tak je
nesmyslné, aby za to občané platili nebo dopláceli ze svého. Proto na torn trvám, není to
žádná lež
—

p. Bárta nebudu si stěžovat, pouze opravím, že se jednalo o lživé informace od p. Kafky
ohledně mé dcery, toto bylo projednáno na obecním úřadě, toto potvrdí pí Moučková
—

pí Moučková zábor byl nahlášen ne dopředu, tak jak je podle vyhlášky. Lidé v Opatovicích
toto ohlášení nerespektují
—

p. Bárta další informace, které zde zazněly, jsou nepravdivé, vč. cesty, ze které platím ŽP,
jedná se o Kč 3.000,-/rok. Pokud si to chce p. Kafka informativně ověřit, není problém
—

p. starosta pokud nejsou další připominky, přecházíme k volbě starostky. Návrh na starostku
města: Ing. Kateřina Gerbrichová
—

Usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje do funkce starostky Města Velké Opatovice Ing.
Kateřinu Gerbrichovou
Hlasování: 11—3—3
Tímto předám slovo pí Kateřině Gerbrichové
Ing. Gerbrichová nejprve bych chtěla poděkovat některým zastupitelům za svoje zvolení.
Plně si uvědomuji odpovědnost této funkce a také ji s plným vědomím přijímám. Dále bych
chtěla poděkovat p. Bělehrádkovi za dosavadní práci pro město a popřát mu do dalších let
hlavně zdraví a energie. Určitě bych zde nechtěla dávat několik příkladů, které jsme zažili,
nicméně zvolením mě do funkce a k následujícím změnám, které nás čekají při tomto MZ,
mně přísluší Vám říci pár skutečností, které se staly od doby posledního MZ, kdy p. starosta
oznámil odstoupení z funkce starosty. Po oznámení jsme byli KDU osloveni a dostali jsme
nabídku, že trvají na dodržení Dohody, která byla výsledkem voleb, které proběhly v roce
2014, s tím, že nemají kandidáta na starostu. Termín dohody byl září 2016,
—

-
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dohodu chtěli dodržet, ale uspíšit personální změnu. Tato informace byla pro nás překvapivá,
protože jsme o odstoupení p. starosty nevěděli, Po týdnu jsme KDU sdělili, že tuto Dohodu
dodržíme s uspíšením. Návrh byl: starosta Ing. Kateřina Gerbrichová, místostarosta p. Pavel
Sevčík. p. Sevčík měl vyvolat jednání s ostatními účastníky Dohody (KSCM a CSSD) a sdělit
jim, zda budou souhlasit s uspíšením Dohody. Po 14 dnech jsme byli pozváni na jednání, které
svolalo KDU, kde byli přítomni ČSSD a KSCM. Na tomto jednání nám KDU a CSSD tuto
Dohodu vypovědělo. Konkrétní důvod jsem neslyšela, pouze to, že se s námi nechtějí podílet
na vedení města. Tuto výpověd‘ Město lidem přijalo, vč. vyslovení nedůvěry a hledali jsme
řešení s ostatními politickými uskupeními našeho města. Bylo pro nás důležité najít s nimi
společnou řeč, cíle a cestu, které bychom chtěli společně prezentovat. Bylo tedy jasné, že
KDU a CSSD do toho již nepůjdou, proto jsme oslovili KSCM a ANO. Na tomto jednání jsme
zjistili, že cíle a cesta je stejná, že se budeme snažit pro město něco udělat. Tak jak jsme
v radě spolupracovali, některé projekty se dokončily, jiné se začínají, tak toto přijímáme a
povedeme nějakým způsobem dál. Toto jsem chtěla říci proto, abyste věděli, co bude nyní
následovat. Po zvolení mne starostkou, máme volné místo místostarosty

Ad 20) Volba místostarosty
pí starostka návrh na místostarostu města: p. Jaroslav Bárta
—

Usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje do funkce místostarosty Města Velké Opatovice p.
Jaroslava Bártu
Hlasování: 10 5 2
—

—

Ad 21) Odvolání 2 členů rady města doplnění rady města
pí starostka návrh na odvolání 2 členů rady města: p. Slavomír Kafka, Alois Kaderka
—

—

Usnesení: Zastupitelstvo města odvolává z funkce člena rady města p. Slavomíra Kafku
Hlasování: 11—4—2
p. Kaderka

—

odstupuji z vedení města z důvodu, aby se vedení města omladilo

Usnesení: Zastupitelstvo města odvolává z funkce člena rady města p. Aloise Kaderku
Hlasování: 17—0—0
Ad 22) Volba 2 členů rady města
pí starostka návrh na zvolení 2 nových členů rady města: Ing. Milan Maz~ira, Ing. Petr
Kolář
-

Usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje člena rady města Ing. Milana Mazuru
Hlasování: 15—0—2
Usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje člena rady města Ing. Petra Koláře
Hlasování: 10 4 3
—

-

Ad 23) Doplnění členů výborů
pí starostka návrh na doplnění kontrolního výboru: p. Petr Prosser (předseda), pí Dagmar
Pospíšilová
-

-
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Usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje předsedu kontrolního výboru p. Petra Prossera
Hlasování: 12—1—4
Usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje člena kontrolního výboru pí Dagmar Pospíšilovou
Hlasování: 12—0—5
pí starostka chtěla bych všechny zastupitele a občany ujistit, že nová rada města naváže na
práci minulé rady, ve které jsme už někteří členové byli. Budeme pokračovat na schválených
projektech, v budoucnu se budeme věnovat potřebám města, o kterých se již rok v radě
hovořilo. Jedná se o rekonstrukci vnitřních rozvodů ve 2. MŠ, rekonstrukce rozvodů v ZŠ,
infrastruktura Pod Dubím, změna UP č. 6, výstavba vodovodu Velká Roudka.
—

Nová koalice má vypracované Programové prohlášení, které bude na prvním zasedání rady
schváleno a zveřejněno. Obsahuje plány a vize na období 2015 2018.
—

Ráda bych reagovala na článek, který vyšel v Blanenském deníku, ve kterém p. Kafka říká
věci, které nejsou docela pravdivé. Cituji: „nesouhlasím s vedením města, jak si je představuje
Město lidem a komunisté. Mý jsme s nimi sice byli v koalici, ale spíš to připomínalo opozici.
Většinu rozhodnutí přehlasovali tři ku dvěma. Jako příklad uvedu, měněná pravidla pro
budování chodníků a vjezdů. V pětičlenné radě má totiž Město lidem dva zástupce, spojením
s hlasem KSCM přehlasují sociální demokracii s lidovci“. Konec citace.
Za celý rok jsem neměla žádnou absenci v radě města, tudíž se myslím, že mi nic neuniklo,
tudíž mě prohlášení o hlasování v radě města zarazilo. Každý zastupitel dostává před
zastupitelstvem zápisy, takže si může každý udělat obrázek o hlasování. Dala jsem si tu práci
a prošla jsem všechny zápisy za rok 2015. V radě jsme do té doby hlasovali 398 x, z toho
v 388 případech jsme byli v naprosté shodě a jednotě, tzn., že se hlasovalo 5 pro, O proti, O
zdržel se. Pouze v několika málo případech se hlasovalo nejednotně a pouze 1 x hlasovalo 3 :
2, a to se jednalo o příspěvek na omalovánky Bezpečně na silnici. Dále bych uvedla na pravou
míru, že o změnách o budování chodníků a vjezdů jsme hlasovali v radě a hlasovalo o torn
celé zastupitelstvo. Z toho všeho mi vyplývá jedna věc, že mám z toho jednoročního působení
takový pocit, jako kdyby ten zastupitel měl mít strach projevit svůj názor, než je většinový.
Nechtěla bych, aby to takto dále pokračovalo, jsme otevření pro diskusi a jiné názory,
komunikovat s lidmi, kteří ten jiný názor mají. Myslím si, že to pro nás nebude problém a
všechny vyslechneme. Mrzí mě, že se vypouští tyto nepravdy nejen mezi občany, ale i do
médií, hlavně z toho důvodu, že obraz Velkých Opatovic pro celý okres Blansko tímto není
pěkný. Pokusíme se, aby se toto již neopakovalo, zmírnilo nebo napravilo. Ještě jednou bych
chtěla poděkovat. Pro KDU a CSSD jsme otevření a budeme rádi za jejich názory a
připomínky
Ad 24) Diskuse
p. tajemník poděkoval starostovi za zaměstnance úřadu jak profesí kancelářských, tak
pracovníků v manuálních profesích. Za 21 let se vyřešila spousta problémů, na
které nebýval jednotný názor, jednání byla vedena korektně, spolehlivě a
nakonec jsme se všichni dohodli. Ceníme si i stránku osobní, kdy nám byl
starosta ochoten pomoci
—

—

Mgr. Bělebrádek
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nesouhlasím pouze s jednou věcí, že by město Opatovice mělo v okolí
špatný obraz. Naopak si myslím, že je dobrý a bude záležet na tom,
jak se to dál bude udržovat jak na KU, tak v okolních obcích. Možná
máme každý jiný názor, ale tak to je
p. Strnad chtěl bych zopakovat počty při hlasování
p. Mikeš poděkoval starostovi za práci a pí Kateřině Gerbrichové popřál v nové funkci
starostky
—

—

—

ad) 25 Závěr
Jednání MZ pí starostka v 18:30 hodin ukončila, poděkovala přítomným za účast

Ing. Kateřina Gerbricho
starostka

Zapsala: Jitka Látalová

‘

—Jäř~Iav~rta
místostarosta

