ZAPIS

z UsTAVUJícíHo
znseoÁruÍ
zasruPtTELsTVAuĚsrn replÁ.
DNE 10.11.2014
v sÁle ox replÁ
xonnruÉHo
RSDr.;ČapMartin;
Přítomni: BenčDušanIng';Bí|ek
Josef;Businský
Jaros|av
Čizuová
Jana Mgr.;ErpsTomáš;GabrikováŠárkaMgr.;Hermann
Kare|;Klepa|Martin;KřehkýKare|;LorencováJana Bc'; MatějkaMilan;
Jan Ing.;Vese|ovský
Roman
PurkytZdeněk;RůŽička
Omluveni:
občanů: 220
PRoGRAM. TAK. JAK BYL PRoJEDNÁVÁN:
Zahájeni
zápisu ($95odst.1 zákonao obcích)a zapisovate|e
1. Určení
ověřovate|ů
programu
2. Schvá|ení
a radních
3. Vo|bastarosty,místostarosty
počtu
místostarostů
a radních
a)
určení
jako
vykonávat
které
funkcebudoučlenové
zastupite|stva
b)
určení,
($
71
zákona
o
obcích)
dlouhodobě
uvo|nění
určení
způsobuvo|bystarostya místostarosty
c)
volbastarosty
d)
vo|bamístostarosty
e)
vo|bač|enů
radyměsta
D
výboru
4,
Zřízení
finančního
a kontro|ního
počtu
výboru
a kontrolního
určení
č|enů
finančního
a)
výboru
vo|bapředsedyfinančního
b)
výboru
vo|bapředsedykontro|ního
c)
vo|bač|enů
finančního
výboru
d)
výboru
vo|bač|enů
kontro|ního
e)
právními
provádění
Pověřeník
sňatečných
obřadův souladus platnými
5.
předpisy
zastupite|stva
č|enů
6'
Rozhodnutí
o odměnáchza výkonfunkcíneuvo|něných
(s 72 zákonao obcích)
Zahájení:
Starostka:
váŽeníobčané,
váŽenízastupite|é,
VáŽenézastupiteIky,
městaTeplá'
zasedáníZastupite|stva
na ustavujícím
dovoltemi' abychVás přivíta|a
jednáníje
se zákonemč.
lng.lvanaBenčováa v sou|adu
dnešního
Zapisovate|kou
12812000
Sb.
před|oŽi|i
zastupite|é
prosímpaní|ng.|vanuBenčovou
zda přítomní
o informaci,
jak
přítomní
proběh|a
s|ib.
mohou
s|oŽit
a zda
kontro|a
zastupite|e
a
osvědčení
potvrdi|a,
ověři|a,
dok|adymá ofocené
zastupite|e
Že všechnypřÍtomné
Ing.Benčová
RadekVětroveca
přítomné,
lng'
zvo|ený
zastupite|
rezignova|i
nově
Že
a informova|a

jednáníje
nás|edně
přítomen
na vyzvání
i Ing.ZdeněkProcházka
a na dnešním
TomášErps,kteý postoupený
mandátpřevza|.
Dnešní
ustavující
zasedánízastupite|stva
bylosvo|ánov souladus $91 odst.1
zákonač'12812000
Sb., o obcíchv p|atném
zněni,tj do 15 dnůode dne uplynutí
propodánínávrhů
|hůta
souduna neplatnost
vo|ebneboh|asování.
pod|e
|nformace
desceMěstského
úřadu
$ 93 odst.1zákonao obcíchby|ana úřední
v Tep|é
zveřejněna
v sou|adu
se zákonempo dobunejméně
7 dní,a to od 31. 10.
2014do ,10.11.2014.Současně
bylainformace
zveřejněnana elektronické
úřední
desceúřadu.
Z prezenční
|istinypřítomných
č|enů
zastupitelstva
zjišt'uji
vŠech15
, Žeje přítomno
členů
zastupite|stva,
takŽeje zastupite|stvo
usnášeníschopné'
pro
Z dnešního
ustavujícího
zasedánízastupite|stva
budepořízenaudiozáznam
potřebyúřadu.
TáŽise přítomných,
zda někdobudez dnešního
zasedánítaképořizovat
audiovizuá|ní
záznam?
jméno:
přihlási|
Prosím
se Jan Rada
Je moupovinností
Vás upozornit,
Že svýmjednáním
nesmíte
rušitprůběh
a Úče|
jednání.
právana ochranuosobnostipod|e
ZároveňVás upozorňují
na povinnost
respektovat
občanského
zákoníku
a rovněŽzákonana ochranuosobnosti.
To znamená,Žejstesi vědom,Že můŽete
natáčet
i projevyosobnípovahya tak
můŽete
činitpouzese souhlasemosoby,jgÍŽprojevmá býtzaznamenán.TotéŽp|atí
je potřebazískat
i projinépotřeby,např.zveřejnění
na internetu,
a v tomtopřípadě
souhlaspřítomných'
Porozumě|jste
mémupoučení?
Ano, reagovaI
Jan Rada.
pro
Usnesení:
ZM berenavědomí
zasedání
budepořízen
audiozáznam
, žezdnešního
potřebyúřadu.

Usnesení:
ZM berena vědomí,Že da|ší
video záznambude pořizovatpan Jan Rada,
s tím,žedotyčnýbyl upozorněnna případné
důsledkysvéhopočínání.
Nyní přistoupímeke s|oŽeníslibu. Je mou povinnostíVás upozornit,Že odmítnutí
s|oŽits|ibnebo s|oŽeníslibu s výhradoumá za nás|edekzánik mandátu'
obcía změně
Jedná se o $ 55 zákona c. 491l 2001 Sb. o vo|báchdo zastupite|stva
některýchzákonův p|atnémznění.
Zároveň chci upozornitna občanskýzákon č.B9l2012Sb. na $ 159, odst. 1
Kdo přijmefunkcivo|enéhoorgánu,zavazuje Se, Že ji bude vykonávats nezbytnou
|oaja|itou
i s potřebnýmiznalostmia peč|ivostí.
Má se za to, Že jedná nedba|e,kdo
nenítétopéčeřádnéhohospodářeschopen,ačto muse|zjistitpři přijetífunkce nebo
přijejímvýkonu,a nevyvodíz toho pro sebe důs|edky.

Nyními dovo|te,abych slib přečet|a
a jako prvnís|ibsloŽila.
města T

žesvoii funkci budu
a svěd
občanůa řídítse Ustavoua zákon

S l i b u j i ,a p o d p i s p o d s l i b .

Prosímpřítomné
č|enyzastupite|stva
ke s|oŽení
slibu pronesením
s|ova..slibuji''a
podpisemna připravený
arch.
pod|eabecedy:
Prvnís|oŽi|a
slibMgr'Jana ČíŽková
a da|ší
BenčDušanIng.
Bí|ekJosef
Businský
Jaros|av
RSDr'
Cáp Martin
Erps Tomáš
GabrikováŠárkaMgr.
HermannKarel
KlepalMartin
KřehkýKare|
LorencováJana Bc.
MatějkaMi|an
PurkytZdeněk
RůŽička
Jan Ing.
VeselovskýRoman
Děkujivšemzastupite|ům
za provedení
s|ibu.
Dnešní
zasedáníbylosvo|ánodne 31. 10. 2014vyvěšenímna úřednídesce města
s programem,
kteý obdrŽe|i
všichni
zastupite|é.
Ad 1/

Businského
zápisunavrhuii:RSDr' Jaros|ava
a |ng.DušanaBenče
Za ověřovate|e
Má někdojinýnávrh?
N e n í t o mtua k
prosímo h|asování
an b|ok:
o navrŽených
K d os o u h l a s' í. . ' . . j,e n ě k d op r o t i . . . . . . . , z d rsŽe e' .l. . . .
Usnesení:
ZM volíověřovatelezápisu: RSDr.Jaros|avaBusinskéhoa |ng.
DušanaBenče.
PRO: 15

PROTI0
:

aDRŽEL',0

Ad 2t
Chce někdo ze zastupitelů
doplnitprogramzasedání? Chce někdo z občanů
doplnit
jednání?
program
N e n íto m ut ak .
Navrhujitedy,aby byl schvá|ententoprogramzasedánízastupite|stva:
1.
2'
3.

4'

5.
6.
7.

Určení
ověřovate|ů
zápisu ($95odst. 1 zákonao obcích)a zapisovatele
pro gra m u
S chv á | ení
Vo|bastarosta,místostarosty
a radních
počtumístostarostů
a)
určení
a radních
b)
určení,
kteréfunkcebudouč|enové
zastupitelstva
vykonávat
jako d|ouhodoběuvo|nění
($ 71 zákona o obcích)
c)
určení
způsobuvo|bystarostya místostarosty
d)
volba starosty
e)
volba místostarosty
f)
vo|bač|enů
rady města
Z i ízentfinančního
a k o nt r olního
výbor u
počtučlenů
a)
určení
finančního
a kontro|ního
výboru
b)
volba předsedyfinančního
výboru
c)
vo|bapředsedykontro|ního
výboru
d)
v o |bačlenů
finančního
výbor u
e)
vo|bač|enů
kontrolního
výboru
Pověřeník prováděnísňatečných
obřadův sou|adus p|atnýmiprávními
předpisy
Rozhodnutío odměnáchza výkonfunkcíneuvo|něných
č|enů
zastupite|stva
(s 72 zákona o obcích)
Diskuze

Usnesení:
ZM schvaluje program svého Ustavujícíhozasedánív předloženém
znění.

PRO: 15

PROTI:0

ZDRZEL:O

Ad 3/
Vo|bastarosty.místostarosty
a radních
a)

počtu
určenÍ
mÍstostarostů
a radních

jakov minu|osti
Mám zde spo|ečný
návrh,aby by|zachovánstejnýpočet
tj.jeden
místostarosta
a tři radnía tím,Žeje starostaze zákonačlenemradya zachovat
stávajících
5 radních
Usnesení.
ZM schvalujeustavitfunkcijednohomístostarosty
a tři čtenyrady,
čímž
bude zachováncelkovýpočet5 členůrady (starostaje členemradyze
zákona).
PRo: 15

PRoTl: 0

ZDRŽEL:o

b)

určení,
které
funkcebudouč|enové
zastupite|stva
vykonávat
jakodlouhodobě
($ 71 zákonao obcích)
uvo|nění
opět mámespo|ečný
návrhzachovatd|ouhodobě
uvo|něnou
funkcípouzestarostu
Usnesení:
ZM schvalujeustavitfunkcistarostyjako dlouhodoběuvolněnou.
PRO:15

c)

P R O T I 0:

ZDRZEL:O

určení
způsobuvo|bystarostya místostarosty

Mám zde dva návrhya to tajnouvolbu a vo|buveřejnoudo obsazenífunkcístarosty
místostarosty
a č|enů
rady.
K tomutobodu jsem by|a poŽádánatajemnicíúřadu,aby moh|avstoupitdo našeho
jednání- předávám s|ovo Ing. Benčové.Ráda bych zde uvedla něco
spo|ečného
k tajnévo|bě:
před tlakem
TajnávolbabylapŮvodnězaváděna,aby chránilasvoboduhlasovánÍ
zaměstnavatelŮ, rodinnýchpřÍslušní
kŮ čijinou formálníautoritouvybavenýchosob.
Jednímze základníchprincipŮdemokracie,pokuddojdek hlasovánío osobách,je tajné
volebníprávo. Tajněse volil demokratickyprezident,tajněse volístarostovédrtivévětšiny
města obcí,orgány senátůuniverzitv Ča,Akademievěd ČRa celédatšÍ
řady institucí.
práva znamená,žekaždému
Tajnostvolebního
musíbýtumožněno
hlasovattak,
občanovi
aby nikdonemohlzjistit,komudal svŮj hlas.DŮvodyjsou zjevné.,,Nesprávně,,
odevzdaný
hlaspři veřejném
hlasovánímŮžemÍtpro voličenepříjemné
dŮsledky.Dnesjižalespoti
v demokratických
zemíchnedocházík tomu,žena takového
voličepřed hlasovacímístností
je
čekátlaka zastrašování.
Ač dnes tajnávolbapovažovánaza téměřsamozřejmou,
prosazovalase velmiobtíŽně,protožebyla v rozporus tradičním
přesvědčením,
Žeje věcí
občanské
cti dát veřejněnajevo,pro kohodotyčný
hlasoval.
Právo, ba povinnostvolittajněmá takétu výhodu,žeobčannemŮžesvůjhlastak snadno
předatza protihodnotu.
Tajnéhlasováníse používáiv jinýchnež,,velkých,,,
tj'palamentních
volbách,zejménatam,kdejde o dŮležitou
volbu,při nížmŮŽeznalosto tom,jak každý
hlasoval,některévoličevystavovatrizikusankcí.
Historickytedy byla veřejná volba užitav době revoluční
nebo nejtvrdší
totality.Běžným
pravidlemje rozhodovato personálních
demokratickým
věcechv tajnévolbě.
Veřejná volbaje výhodnápro stranickévedenÍ,aby kontrolovalopos/ušnosÍ
vlastnÍch
poslancŮ.
Všichnise ohánímedemokracií
republicese nenítřebabát tajnévolby'
a v demokratické
jehoŽzvolenÍ
Jakose jí nebálnejenrwas,aryx,
ale ani Beneš,
roku 1935nebylo
samozřejmosťí.
Snad itahaniceo zpŮsobvolbypovedek tomu,abychomsi vedení
městamohlivolitsvobodně,a tedytajnouvolbou.
je nejdemokratičtější
zpŮsobdemokratické
TajnéhlasovánÍo personálních
záležitostech
volby.

Přihlási|se RSDr.J. Businský- tajqmnice
nemělatu pos|ední
větuvůbecříkat'Tady
nejsmestraničtí.
Vystoupi|
- paneČape,
i MartinČap- řek|bychto samé.Starostka
Vám jsemneudě|i|a
s|ovo,čet|jste
si Jednacířád zastupite|stva?
MartinKlepa|- sdruŽení
stranKSČM- oDS a Tepelsko bezcenzuryje provolbu
veřejnou.
Tajnávo|baje prolidi,kteřívo|ív prvníúrovni.
jsou.vda|ší
Zastupite|é
jsou
úrovni
a
zodpovědní
vo|ičům.
Jsem v zastupite|stvu
čtvrté
vo|ební
obdobía já
volíčům
skládáms|iba Úctu,protochcivo|buveřejnou.Lidéchtějívědětkohovolíme'
_ ztotoŽňuji
Mgr.J. Čízková
se s tím,co přečet|a
Íng.Benčo
vá, iajnávo|bazde bylai
před čtyřmi|ety.
Ještěse zeptámobčanů?
chtějíse na něcozeptat?
Nechámtedyh|asovat
kdoje provolbutajnou?
PRO: 5

PR OT I:

Kdoje provolbuveřejnou?
PRO: 10
PROTI:

ZDRŽELsE:
ZDRŽELSE:

Usnesení.
ZM schvaluje volbu do obsazenífunkcístarosty, místostarostya
členůrady formou veřejnou.
PRO: 10

d)

PROTI:5

ZDRŽEL: O

volbastarosty

Je zde návrhzaiadith|asování
o jednotlivých
pod|eabecedy.NavrŽení
funkcích
do
pozicestarosty
jsou:
Mgr.Jana Čizkováa Kare|Herman.
Nechávámtedy h|asovat
podleabecedy:
Mgr.Jana Čtzková
PRO: 5

PROTI: I

ZDRŽEL SE: 1

PROTI: 4

ZDRŽEL SE: 2

KarelHerman
PRO: I

Usnesení:
ZM schva|uje pro novévolebníobdobÍ2o,|4až 2018 ustavit starostou
města pana Kar|a Hermanna.

PRO:9

PROTI:4

ZDRŽEL:2

Mgr.Jana Čizková
povsta|a,
popřá|anovězvo|enému
starostovi
ke zvo|ení
a předa|a
jednání.
mu vedenída|šího
Kare|HermannpoděkovaI
přítomným
zastupitelům
a
občanům
a sděli|,žeke zvo|ení
se vyjádříaŽ v diskuzi a pokračoval
takv da|ších
bodechpod|eschvá|eného
programu.

e)

Vo|bamístostarosty

jsou:
NavrŽení
do pozicemístostarosty
podleabecedyo kaŽdém
MartinK|epa|a |ng'Jan RůŽička.
opět budemeh|asovat
na pozici
Přih|ási|
Že se vzdávákandidatury
z nichzvlášť.
se |ng'RůŽička,
místostarosty'
Zůstávánám tedy- MartinKlepa|
Z|V|schvaluje pro novévoIebníobdobí2014 aŽ2018ustavit
Usnesení:
místostarostouměsta pana Marina Klepala.
PRoTl:4

PRo: 11
f)

ZDRŽEL:0

volbačlenů
radyměsta

radyjsoupod|eabecedy:
NavrŽení
do poziceč|enů
RSDr.Jaros|avBusinský
MartinČáp
starostypostrádásmys|
Kare|Hermann_ zvolením
_vzdávám
se kandidatury
Kare|Křehký
z kandidatury
MilanMatějka odstupuji
RomanVese|ovský
zvlášť:
Nechávámh|asovato kaŽdém
RSDr.Jaros|avBusinský
PRo:

PRoTl:

9

3

ZDRŽEL SE: 3

MartinČáp
PRo: 10

PRoT|: 4

ZDRŽELSE: 1

PRoT|: 1

ZDRŽELSE: 4

RomanVese|ovský
PRo:

10

ZM schvaIujepro novévotebníobdobí2014aŽ2018ustavitčIenyrady
Usnesení:
ve sloŽení:RSDr.JarostavBusinský,MartinČapa RomanVeselovský.
Ad 4l
výboru
Zřízení
finančního
a kontroIního

\

počtuč|enů
a)
určení
výboru
finančního
a kontrolního
J.
Máme zde společnýnávrh zachovat3 členyfinančního
výboru
a 3 členykontrolního
_ má někdojiný návrh?
Usnesení:
ZM schvaluje pro novévolebníobdobí 2014 až2018zachovat 3 č|eny
finaněníhoa 3 členykontrolníhovýboru.
PRo: 15
b)

PRoTl: 0

ZDRŽEL: O

vo|bapředsedyfinančního
výboru

Na předsedufinančního
výboru,jsou zde podle abecedydva návrhy:MartinK|epa|_
postrádá smys|a Kare| Křehký' Zeptám se, zda pan Křehký
zvo|enímmístostarosty
- ANo. Nechávámtedy h|asovat.
souhlasís kandidaturou
Usnesení:
ZM schvaluje pro novévo|ebníobdobí 2014 aŽ2018 ustavit předsedou
finančníhovýboru pana Karla Křehkého.

PRo: 9
c)

PRoT|:6

ZDRŽet:o

vo|bapředsedykontro|ního
výboru

výboruje zde pouzejeden návrh:TomášErps.
Na předsedukontro|ního
_
MartinKlepal chtě|bych vyjádřeníopozice,případněvo|buod|oŽitna příštíjednání
výboryze strany
zastupitelstva,
aby by| dán prostorke zvolenípředsedy kontrolního
žeje pro odloŽenítaké.
opozice.ReagovalaMgr. Čizt<ová,
Usnesení:
ZM schva|uje odložitvolbu předsedy kontro|níhovýboru pro nové
voIebníobdobí 2a14 až 2018 na příštízasedáníZM
PRo: 15
d)

PRoTl: 0

ZDRŽEL| 0

fin ančního
výbor u
v o |bač|enů

Máme zde návrh od|oŽittento bod na příštíjednání ZM a ponechat předsedovi
p r o sto rk před|o Ž ení
Z M.
na př íštíjednání
da lš íc 2h čle nů
Prosímo návrh usnesení.
U s n e s e n ZM
í: uk lá dá předs edo v ifinančnihovýbor u př edloŽitna dalšímj ednán í
ZM jmenovitý návrh na doplněnívýboru o 2 členy
PRo: 15
e)

PRoT|: 0

ZDRŽEL: O

výboru
vo|bač|enů
kontro|ního

Z důvodůod|oŽenívo|by předsedy - tento bod odpadá - neby|o přijato Žádné
U sn e se ní.

Ad 5/
právními
předpisv
Pověřeník provádění
sňatečných
obřadův souladus p|atnými
propověření
Na dnešníjednáníjsou
navrhování
třizastupite|é
k provádění
sňatečných
obřadů
a těmijsoud|eabecedy:
vgr. Ša*aGabriková
Kare|Křehký
Bc. Jana Lorencová- jmenovanáproh|ási|a,
Že se vzdávákandidatury.
Nechávámhlasovatv pořadíd|eabecedyo kaŽdém
zv|ášt':
lvtgr'ŠártaGabriková
PRO: 14

PROTI:

ZDRŽEL SE: 1

Kare| Křehký
PRO: 13

PROTI:

ZDRŽEL SE: 2

Usnesení:
ZM schvalujepro novévolebníobdobí2014aŽ 2018pověřit
provádění
k
obřadůMgr.ŠárkuGabrikovoua pana Karla Křehkého.
sňatečných
Ad 6/
(s 72
Rozhodnutí
č|enů
zastupite|stva
o odměnáchza výkonfunkcíneuvo|něných
zákonao obcích)
Návrh odměn
TajemniceÚřadu připravilado pracovních
tiskůvšemzastupite|ům
neuvolněnýmč|enům
zastupite|stva.
Jedná Se o odměnu pro neuvolněného
jako
místostarostu,
č|enyrady, předsedyvýborůa komisía č|enyzastupite|stva
kteréumoŽňuje
takové.V prosinci2013 vyš|onovéNařízenív|ády č,.45912013,
V písemném
návrhujsou uvedenyi
navýšitodměnyprotiodměnámdosavadním.
dosavadní
odměny.Hranicedanézákonnýmipředpisynelzepřekročit'
NeŽ budemeh|asovato odměnáchprosímpanítajemnici,aby zde vystoupilaa
sdělila,Že doŠ|ok2l3
vysvět|i|a
svůjodchod zÚřadu. Tajemniceve stručnosti
kterénechce
výměnězastupite|ů
a do vedeníměsta se dostalidva zastupite|é,
jmenovat.Jeden z nichji za dveřmivyhroŽova|,
žeještěráda prodárodinnýdůma
vztahy.Je unavenáa
řízení
na mezi|idské
odstěhuje
se, a druhého
mě|ave správním
nesrovnáse s tíma zároveňvyzva|aoba zastupite|e,
aby případněvystoupili.

Budeme tedy h|asovat,zda zachovat dosavadnÍodměny nebo vyuŽÍtnavýšení
kterého
u místostarosty,
odměn za výkonfunkcí.osobně budu h|asovatpro navýšení
potřebovat.
částkám
aby by|ohlasovánok doporučeným
budu
Tajemnicedoporučila,

a případněpo konzu|taci
na MVČR nebo na Krajském
Úřadě na dalšímzasedání
odměnupro místostarostu
navýšit.
Usnesení:
ZM schvalujepro novévo|ebníobdobí2014aŽ2018za výkonfunkcí
neuvolněnýmč|enům
zastupitelstvastanovittyto měsíčnÍ
částky:
- 12 083,-Kč;čIenrady_ 1 910,.Kč;předsedovékomisía výborů
místostarosta
- 1 560,.Kč;členové
zastupitelstva.660,. Kč
PRO: 15

P RO TI:0

ZDRŽEL:o

Ad 7t
Diskuze
Kare|Hermann- novýstarosta_ berusi s|ovojakoprvní.
chtě|bychpoděkovat
jsemudě|a|
Některým
všem,jak zastupite|ům,
takvo|ičům
i přítomným
občanům.
jsem
poděkovat
za
radosta některé
Chtělbych
ce|ému
zastupitelstvu
zk|ama|.
takto
minu|é
neŽnabereúroveň,
období,
určitě
odved|ikus práce.Mévystupování
je
patřím
potrvá.
nových
a
ijá
chvilku
Všichnijste
si všimli,
Že většina
zastupite|ů
mezi ně. obrovskysi tohováŽím,a|ezároveňje to ve|kýzávazeka doufám,Že aŽ se
Párkrátse
tu sejdemeza 4 roky,tak budumocipředstoupit
s čistým
svědomím.
vidělia já bych
opakovaněuvidÍme.
chtě|bychtohořícistrašněmoc.H|asováníjste
protoŽe
nechtě|s novýmizastupite|i
nějakbojovat.
Doufám,Že mi dajípří|eŽitost,
Pevněvěřím,Že
vá|kua jsoumezinimii zkušení
zastupitelé.
bychnechtě|otevřenou
předajÍ
svouzkušenost
a buduse ijá snaŽit,abychbylvhodnýmŽákem.
Prosímbodydo diskuze,s|ovopředámrád:
na pozicitajemníka?
SlávkaGabriková- o komuvaŽujete
_
jstetajemnici'
pokusíme
se někoho
Kare|Hermann zatímbudemeuvaŽovat,
s|yšeli
vhodného
najít'
pracovní
vztah?
Jan Rada- jen bychse chtě|zeptat,jakje moŽné
tak rych|eskončit
_ reagova|a
tajemnice,
Že dohodoua Že zítrabudeještěp|něk dispozici'
- chtělbychse zeptat,pročpan Křehkýnedalh|asnovému
AntonínPešu|a
přímostarosta,
hovořili.
starostovi?,
reagova|
Že spolupředemo h|asování
Z á v ě r ,- 1 8 : 1 5h o d
zapsala:Ing.|vanaBenčová
ověřovate|é: RSDr. Jaros|avBusinský,dne:

Ing.DušanBenč,
dne:
Starosta:

KarelHermann

.Místostarosta:
Martin
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