
Zápis
                          z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena č. 2
                                                 konaného dne 21.11.2022

Přítomní: Ing. Jaromír Flígl, Jiří Guttenberg st., Jiří Guttenberg ml., Mgr. David Hanzl, 
Václav Háze, Petr Jizba, Jan Krúpa, Alena Oupická, Mgr. Marcela Prieložná, Jiří Říha, 
Tomáš Uher, Renata Zabilanská, Květuše Živná
Omluveni:  Ing. Martin Mach, Václav Novák

Zasedání Zastupitelstva města Mšena bylo zahájeno v 17:06 hodin starostou města 
Jiřím Guttenbergem, který konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle 
§ 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Městského úřadu Mšeno zveřejněna 
v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 (resp. 10) dní. Současně byla zveřejněna 
na elektronické úřední desce. Pan starosta konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina 
všech členů zastupitelstva (13), zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona 
o obcích), a že zápis z minulého zasedání byl ověřen a vyvěšen.

Určení ověřovatelů zápisu: 
Alena Oupická, Jan Krúpa

Určení zapisovatele:
Aleš Vik
 
Pan starosta provedl kontrolu usnesení z minulého zasedání a konstatoval, 
že na ustavujícím zasedání zastupitelstva nebyly stanoveny žádné úkoly.

Schválení programu:
Pan starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou 
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. 
K návrhu programu nebyly námitky, nebylo navrženo doplnění programu.   

Návrh programu:

1.   Zahájení   
2.   Volba členů finančního výboru
3.   Volba členů kontrolního výboru
4.   Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva a dalších osob
(za výkon funkcí členů výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města).
5.   Rozpočtová opatření rozpočtu města na rok 2022
6.   Pověření RM operativním prováděním rozpočtových opatření      
7.   Dotace z Fondu regenerace 
8.   Rozvojové projekty
9.   Memorandum o spolupráci partnerů při realizaci Komunitního plánu
10. Různé, všeobecné informace
11. Diskuse
12. Závěr

Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno
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Usnesení: 

2. Volba členů finančního výboru
Pan starosta informuje, že předsedkyní finančního výboru je paní Květuše Živná. 
Do finančního výboru jsou navrženi: pan Jiří Guttenberg ml., pan David Hanzl, 
pan Martin Veran. Pan Guttenberg ml. navrhuje do výboru pana Václava Házeho.
Všichni navržení kandidáti vyslovili souhlas se svojí kandidaturou.

Usnesení č. 1/2/2022
ZM volí členy finančního výboru pana/paní:
- Jiřího Guttenberga ml.
- Mgr. Davida Hanzla
- Václava Házeho
- Ing. Martina Verana
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

3. Volba členů kontrolního výboru
Navrženými členy do kontrolního výboru jsou: pan Pavel Štětina, pan Jan Krúpa,
paní Renata Zabilanská. 
Všichni navržení kandidáti vyslovili souhlas se svojí kandidaturou.
Dále byli navrženi Ing. Martin Mach a p. Martin Kauler, jejich volba proběhne po jejich
vyslovení souhlasu se svojí kandidaturou (ústně na dalším zasedání ZM nebo písemně).

Usnesení č. 2/2/2022
ZM volí členy kontrolního výboru výboru pana/paní:
- Pavla Štětinu
- Jana Krúpu
- Renatu Zabilanskou
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

4. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva a dalších
osob (za výkon funkcí členů výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města).
Informace:
U měsíčních odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce je nutno, aby zastupitelstvo 
rozhodlo nejenom o výši odměny, ale také o datu, od něhož bude odměna poskytována. 
Dle ust. § 72 odst. 2) zákona o obcích se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce 
poskytuje ode dne, který stanoví zastupitelstvo obce, nejdříve však ode dne přijetí usnesení 
zastupitelstva obce, kterým odměnu stanovilo. Pokud takovýto den není stanoven, nelze 
odměnu neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytovat (vyplácet).
Předsedající seznámil přítomné se skutečností, že členům zastupitelstva obce, kteří nejsou 
pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni, je možno poskytovat za výkon funkce měsíční 
odměnu, a to v souladu s platnými právními předpisy, konkrétně nařízením vlády č. 318/2017 
Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků (dále jen „NV“). 
O výši měsíční odměny a datu, od kdy bude poskytována, musí rozhodnout zastupitelstvo
obce. 
V případě souběhu výkonu více funkcí může být neuvolněnému členovi zastupitelstva obce 
poskytnuta odměna až do výše souhrnu odměn za tři různé funkce, přičemž do souhrnu 
lze zahrnout pouze odměny za výkon funkce předsedy nebo člena výboru zastupitelstva 
obce a předsedy nebo člena komise. 
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ZASTUPITELÉ
Informace:

Pro obce od 1001 do 3000 obyvatel, kde se volí rada obce:
U obcí s počtem obyvatel s trvalým pobytem od 1 001 do 3 000 mohou být neuvolněným
členům zastupitelstva obce poskytovány měsíční odměny v následující výši:

Funkce
Odměna za měsíc

(v Kč)
starosta obce 18.057,- až 36.112,- 
místostarosta 0,- až 32.501,-
člen rady obce 0,- až 7.223,-
předseda výboru ZM 0,- až 3.611,-
člen výboru ZM 0,- až 3.010,-
předseda komise RM 0,- až 3.611,-
člen komise RM 0,- až 3.010,-
člen ZM bez další funkce 0,- až 1.805,-

Pan starosta informuje, že podklady byly zastupitelům zaslány a že návrh navýšení pokrývá 
inflační navýšení. 
Pan Guttenberg ml. namítá, že by odměny nenavyšoval vzhledem k četnosti schůzek výborů.
Počkal by, až se uvidí, jak budou výbory fungovat a pak je odměnil. Dále se mu nelíbí součet
odměn ve funkci výborů. 
Pan starosta uvádí, že členové výboru nemají žádnou odměnu, tu mají jen předsedové. 
Panu Uhrovi se také nelíbí součet odměn funkcí vzhledem k tomu, že se v minulosti uvádělo 
na ZM, že místostarosta a radní je čestná funkce, která byla navrhována bez honoráře. 
Souhlasil by případně s navýšením, ale ne se součtem odměn funkcí. 
Pan Hanzl uvádí, že mu součet odměn za funkce, vykonanou práci, přijde normální 
a standardní. 
Pan tajemník informuje, že v případě souběhu výkonu více funkcí může být neuvolněnému 
členovi zastupitelstva obce poskytnuta odměna až do výše souhrnu odměn za tři různé 
funkce, přičemž do souhrnu lze zahrnout pouze odměny za výkon funkce předsedy 
nebo člena výboru zastupitelstva obce a předsedy nebo člena komise. 
Pan starosta uvádí, že členové komisí mohou dostat odměnu až za rok, podle toho, 
jak pracovali.

Usnesení č. 3/2/2022  
ZM stanovuje v souladu s ust. § 72 odst. 2) a 3) a § 84 odst. 2) písm. n) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši 
odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, s účinností od ode dne přijetí 
tohoto usnesení, tj. od 21.11.2022 neuvolněným členům zastupitelstva obce výši měsíčních 
odměn (odměn za měsíc) za výkon funkce: 

Funkce Odměna za měsíc
(v Kč)

Místostarosta 12000
předseda finančního výboru ZM 1500
předseda kontrolního výboru ZM 1500
člen zastupitelstva bez další funkce 1500
Člen rady města 4000

3



V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována:
- v případě starosty obce ode dne zvolení do funkce starosty obce
- v případě místostarosty ode dne zvolení do funkce místostarosty
- v případě předsedů a členů výborů zastupitelstva obce ode dne zvolení do příslušné 

funkce
- v případě předsedů a členů komisí rady obce (starosty) ode dne jmenování 

do příslušné funkce
- v případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce 

za situace, kdy se bude jednat o člena zastupitelstva obce bez další funkce, ode dne 
složení slibu člena zastupitelstva obce (v případě zvolení do jakékoliv funkce člena 
či předsedy výboru nebo jmenování do funkce předsedy či člena komise, nebude tato
měsíční odměna počínaje dnem zvolení či jmenování poskytována).

Hlasování:
pro 10, proti 0, zdrželi se 3 (p. Guttenberg ml., p. Háze, p. Uher)
Schváleno

SOUBĚH FUNKCÍ
Je nutno určit, jaké odměny budou neuvolněným členům zastupitelstva obce poskytovány 
v případě souběhu funkcí (zda se odměny budou sčítat).
Pan starosta navrhuje hlasovat o součtu odměn, kdy  do souhrnu lze zahrnout vždy maximálně
2 (dvě) měsíční odměny za funkce s nejvyšší odměnou schválenou zastupitelstvem obce

Usnesení č. 4/2/2022  
ZM stanovuje v souladu s ust. § 74 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění, že při souběhu výkonu více funkcí se měsíční odměna 
neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytuje jako souhrn (součet) měsíčních odměn 
schválených zastupitelstvem obce, přičemž do souhrnu lze zahrnout vždy maximálně 2 (dvě)
měsíční odměny za funkce s nejvyšší odměnou schválenou zastupitelstvem obce.
Hlasování:
pro 9, proti 2 (p. Guttenberg ml., p. Uher), zdrželi se 2 (p. Háze, paní Oupická)
Schváleno

NEČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA
Peněžitá plnění nečlenům zastupitelstva obce – členům výborů zastupitelstva obce a členům 
a předsedům komisí rady obce.
Pan starosta informuje o jednom nečlenovi zastupitelstva paní Svobodové, která je zároveň 
předsedkyní školské komise.

Usnesení č. 5/2/2022  
ZM stanoví peněžitá plnění za výkon funkcí členů výborů zastupitelstva obce a členů 
a předsedů komisí rady obce (starosty obce) osobám, které nejsou členy zastupitelstva 
obce:

Funkce

Výše
peněžitého

plnění za měsíc
(v Kč)

předseda komise rady obce 1500
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Peněžité plnění bude poskytováno měsíčně ode dne zvolení (jmenování) do příslušné 
funkce.  U již zvolených (jmenovaných) s účinností ode dne přijetí tohoto usnesení, 
tj. od 21.11.2022.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

5. Rozpočtová opatření rozpočtu města na rok 2022

Rozpočtová opatření schválená radou města na základě pověření ZM

Usnesení č. 6/2/2022
ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu města na rok 2022, schválené Radou 
města Mšena dne 29.06.2022 usnesením č. 1/72/2022 na základě pověření ZM, které bylo 
schváleno dne 28.11.2018 usnesením č. 6/2/2018. 
ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu města na rok 2022, schválené Radou 
města Mšena dne 31.08.2022 usnesením č. 1/75/2022 na základě pověření ZM, které bylo 
schváleno dne 28.11.2018 usnesením č. 6/2/2018. 
ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu města na rok 2022, schválené Radou 
města Mšena dne 12.10.2022 usnesením č. 1/77/2022 na základě pověření ZM, které bylo 
schváleno dne 28.11.2018 usnesením č. 6/2/2018. 
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Rozpočtové opatření č. 7

Usnesení č. 7/2/2022
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu města na rok 2022.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

6. Pověření RM operativním prováděním rozpočtových opatření

Usnesení č. 8/2/2022
ZM pověřuje v souladu s § 102, odst. 2, písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, radu města operativním prováděním rozpočtových opatření tak, 
aby byly prováděny převody, navýšení a ponížení paragrafů rozpočtu, a to s tím, 
že zastupitelstvo města vezme rozpočtové změny na vědomí vždy na nejbližším veřejném 
zasedání. Zastupitelé obdrží písemný návrh před schválením radou města ve stejném termínu,
jako členové rady města. 
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno
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7. Dotace z Fondu regenerace
Pan starosta informuje o žádosti paní Mackové o dotaci na výměnu oken.

Usnesení č. 9/2/2022
ZM schvaluje přidělení dotace z Fondu regenerace ve výši 3.000 Kč/m2 vlastníkům č. p. 262 
na výměnu oken za okna historizující profilovaná. Celkem 55.200 Kč dle výměry.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

8. Rozvojové projekty

Vodovody a kanalizace
Pan starosta informuje o změnách v dodatcích a dohodách mezi společnostmi Středočeské 
vodárny, a. s. a VKM, a. s. a Městem Mšenem. K tomu se vztahují následující usnesení.

Dodatek ke smlouvě

Usnesení č. 10/2/2022
ZM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o vkladu, pachtu a provozování vodárenské 
infrastruktury – kanalizace, uzavřený mezi Městem Mšenem a společnostmi Středočeské 
vodárny, a. s. a VKM, a. s dne 06.04.2020.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Vodovody

Usnesení č. 11/2/2022
ZM schvaluje „Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně 
souvisejících vodovodů“ uzavřenou mezi Městem Mšenem a společností a VKM, a. s.
podle § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, 
ve znění pozdějších předpisů 
(dále též jako „zákon o vodovodech a kanalizacích“ nebo též jako „ZVK“) 
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Kanalizace

Usnesení č. 12/2/2022
ZM schvaluje „Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně 
souvisejících kanalizací“ uzavřenou mezi Městem Mšenem a společností a VKM, a. s. 
podle § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, 
ve znění pozdějších předpisů 
(dále též jako „zákon o vodovodech a kanalizacích“ nebo též jako „ZVK“) 
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno
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Komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ) Lobeč u Mšena 
s částí k. ú. Skramouš, Nosálov, Doubravice a Mšeno
Pan starosta informuje, že se jedná o zpřesnění hranic pozemků mezi jednotlivými katastry.

Usnesení č. 13/2/2022
Zastupitelstvo města Mšena schvaluje změnu katastrálních hranic v rámci odsouhlaseného 
plánu společných zařízení  komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Lobeč u Mšena s částí 
k. ú. Skramouš, Nosálov, Doubravice a Mšeno a pověřuje starostu k podpisu 
Dohody o změně hranic obcí. 
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Nákup komunálního malotraktoru

Pan starosta informuje o požadavku technický služeb města na nákup malotraktoru 
STARJET P4 s příslušenstvím. Jedná se o výměnu původního dosluhujícího malotraktoru 
za nový malotraktor. Jde o skoro stejný typ, stejnou osvědčenou značku, nyní ve slevové akci.

Usnesení č. 14/2/2022
ZM schvaluje nákup komunálního malotraktoru STARJET P4 s příslušenstvím od společnosti 
SECO Industries, s. r. o. za cenu 230.000 Kč včetně DPH.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Výkup id. 1/20 pozemků p. č. 9 a p. č. 3528 v k. ú. Mšeno od státu

Jedná se o další díly pozemků, které zastupitelstvo již schválilo k výkupu pro případné 
parkoviště v ul. Jatecké.

Usnesení č. 15/2/2022
ZM schvaluje výkup (přímý prodej ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových) id. 1/20 pozemků p. č. 9 a p. č. 3528 v k. ú. Mšeno,  a to z vlastnictví státu 
do vlastnictví města Mšena, a to za cenu 5.500 Kč,
a o tom schvaluje kupní smlouvu mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
jakožto prodávajícím a městem Mšenem, jakožto kupujícím, s tím, že správní poplatek 
za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Vyjádření projektanta k připomínkám k PD „Parkoviště u ZS Na Skaličkách“.
Pan starosta uvádí, že tuto verzi projektu nedoporučí k realizaci. Pan Uher se ptá, jestli bude 
nový projekt. Pan starosta  uvádí, že možné změny probere s paní Kunclovou oddělení 
dopravy a památkovou péčí na MěÚ Mělník.
ZM bere informaci na vědomí.
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9. Memorandum o spolupráci partnerů při realizaci Komunitního plánu
Pan starosta informuje o nutnosti uzavření memoranda. Paní Šestáková uvádí, 
že se jedná o sociální služby.

Usnesení č. 16/2/2022
ZM schvaluje Memorandum o spolupráci partnerů při realizaci Komunitního plánu sociálních 
a souvisejících služeb SO ORP Mělník na léta 2021–2025. 
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

10. Různé, všeobecné informace

MA21

Informace:
V rámci města Mšena (včetně jeho částí) není třeba realizovat iniciativu místní Agendy 21, 
neboť město se i bez této inciativy snaží o podporu udržitelného rozvoje a i nadále se bude 
snažit aktivně zapojovat veřejnost v dění ve Městě, udržitelném rozovoji atd..
ZM bere na vědomí vyhodnocení anketního dotazníku za rok 2022.

Pan starosta předkládá návrh agendu MA21 zrušit.
Pan Guttenberg ml. je proti zrušení agendy MA21.
Pan starosta konstatuje, že bychom mohli agendu pořádat sami, např. formou dotazníků, 
jelikož účast na této agendě byla nízká, výstupy z agendy nebyly úplně relevantní, 
s agendou jsou spojené starosti a povinnosti. 
Paní Prieložná informuje, že se snaží tento návrh zahrnout  do participativního rozpočtu 
na příští rok. 
Pan Uher se dotazuje, jak konkrétně se bude dotazník zjišťovat.
Paní Prieložná odpovídá, že se to bude dělat např. elektronickou formou v dotazníku 
na nových webových stránkách města.
Pan starosta odpovídá, že se může dát i do Mšenských novin anketní lístek. Dotazníky 
budou vycházet ze strategického plánu města. Dále informuje, že zaměstnankyně, která má 
na starosti agendu musí jezdit pravidelně na vícedenní školení.
Paní Šestáková upozorňuje, aby si občané nepletli agendu MAS – Místní akční skupina 
s agendou MA21 a dále, že město musí mít strategický plán.
Pan Guttenberg ml. se ptá, z čeho vznikne rozpočet na agendu dotazování občanů, 
na základě jakých dat. 
Pan starosta odpovídá, že bude navržená jistá částka, na návrhu částky se občané budou 
moci podílet. Občané města budou moci s touto částkou nakládat, po odsouhlasení položky 
v rozpočtu. Celková předpokládaná výše agendy v rozpočtu bude 300-500 tis. Kč. 
Paní Oupická by agendu nerušila, jelikož je zaběhlá, funguje správně a zaměstnankyně, 
která má na starosti agendu je proškolená.
Pan Krúpa sděluje, že se často  témata mládeže řešila víc než ostatní důležité témata. 
Paní Šestáková informuje, že témata agendy MA21 kopírovala strategický plán města.
Pan Guttenberg ml. říká, že v agendě MA21 byla navíc další témata, která se řešila, 
což bylo více transparentní.
Panu Flíglovi se nelíbil jistý bývalý organizátor MA21 ve Mšeně, spojovaný údajně s korupční
činnost na ministerstvu zemědělství. Dále uvádí, že je jedno jak se agenda bude jmenovat, 
důležité je, abychom spolupracovali s občany. Ačkoli mláděž preferovala některá témata, 
např. zelené náměstí, nebylo to stejně nikdy realizováno. 
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Usnesení č. 17/2/2022  
Zastupitelstvo města Mšena schvaluje ukončení členství města Mšena v asociaci měst, 
obcí a regionů „Národní síť zdravých měst“, a to ke dni  31.12.2022, současně Zastupitelstvo
města Mšena schvaluje ukončení realizace iniciativy místní Agendy 21 (MA21) v městě 
Mšeně, a to ke dni 31.12.2022, a v této souvislosti město Mšeno nepřistupuje k Deklaraci 
k podpoře udržitelného rozoje prostřednictvím místní Agendy 21.
Hlasování:
pro 9, proti 4 (p. Uher, p. Guttenberg ml., p. Háze, paní Oupická), zdrželo se 0
Schváleno

Úprava „Zásad pro poskytování programových dotací z Grantového fondu města 
Mšena“
Pan starosta informuje o návrhu navýšení dotací pro sport.
Pan Uher by do návrhu nepřidával minimální výši příspěvku a ptá se na základě čeho chtějí 
dotaci navýšit.
Pan starosta odpovídá, že např. na základě požadavku sportovních spolků. 
Pan Guttenberg ml. uvádí, že mu termín „minimálně“ jedno procento rozpočtu města připadá 
moc a že není dána maximální hranice. 
Pan Hanzl říká, že o výši položky na granty se bude veřejně hlasovat a buď se schválí nebo 
ne. 
Paní Oupická navrhuje dát do návrhu maximální hranici dotace. 
Paní Prieložná navrhuje vícekolové granty. 
Pan Flígl sděluje, že o možnostech přemýšleli v radě. Z vlastní zkušenosti uvádí, 
že je jednodušší mít minimální navýšení v rozpočtu než dodatečně shánět finance. 
Pan Uher říká, že by mělo být navýšení ohraničeno dle stavu rozpočtu. 
Pan starosta sděluje, že porovnával dotace do sportu v jiných obcích a mnoho obcí dává 
financí do sportu víc. Navrhuje dát hranici max 1,4 %. 
Pan Uher uvedl do zápisu, že strana Společně pro Mšensko není proti sportu.

Usnesení č. 18/2/2022
ZM schvaluje úpravu „Zásad pro poskytování programových dotací z Grantového fondu 
města Mšena“, a to v článku 3 „Výše finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu 
pro Grantový fond města Mšena“.
ZM schvaluje článek 3 ve znění:
a)  sportovní činnosti a jednorázové sportovní akce zaměřené zejména na děti a mládež: 
maximálně ve výši 1,4 % rozpočtu města    
b) ostatní spolky, kulturní a společenské akce: minimálně ve výši 0,2 % rozpočtu města v Kč.
Hlasování:
pro 12, proti 0, zdržel se 1 (p. Guttenberg ml.)
Schváleno

11. Diskuse
Diskuse k rozpočtu města na rok 2023

Pan starosta informuje o průběhu dotačního řízení na zateplení a tepelné čerpadlo do DSM.
Město není schopno příští rok pro dotaci stihnout stavební dokumentaci, st. povolení, 
výběrové řízení, realizaci. Proto se příští rok udělá dokumentace a stavební povolení, 
realizace by měla být uskutečněna do konce roku 2024. Příští týden je schůze rady města, 
kde je potřeba projednat a doporučit zastupitelstvu ke schválení rozpočet na rok 2023. 
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Dále zve občany na vánoční akci na náměstí Míru dne 27.11.2022, od 14:00 hod. začne 
jarmark, od 16:00 hod. kulturní program a kolem 18:00 hod. rozsvícení vánočního stromku. 
Pan Guttenberg ml. informuje o dalším průběhu řízení u soudu se společností 
RoČe stav s.r.o, vývoj vypadá pro město pozitivně.
Paní Šestáková připomíná řešení přechodu náměstí přes mlat. 
Pan starosta sděluje, že o tom jedná.
Pan Guttenberg ml. připomíná  pravidelné turnaje petangu na náměstí, kde se tato plocha 
využívá.
Pan starosta představil verzi nového webu města a možné varianty.

12. Závěr

Starosta ukončil zasedání v 18:34 hod.

Ověřovatelé:

Alena Oupická, v. r. ….....................................................

Jan Krúpa, v. r. ….....................................................

Starosta města
Jiří Guttenberg, v. r. ….....................................................
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