
 

1 

 

Z Á P I S 
 

z 2. zasedání Zastupitelstva města Boskovice konaného 

dne 18.12.2018 v 16:00 hodin v zámeckém skleníku v Boskovicích 

 
 

Přítomni: Ing. Jaroslav Dohnálek, Ing. Lukáš Holík, Ing. Radek Mazáč, Ing. Petr 

Axman, Ph.D., Dominik Božek, Vladimír Farský, Mgr. Dagmar Hamalová, 

MUDr. Milan Janáč, MUDr. Miroslav Klíma, Petr Malach, DiS., Ing. Jan 

Nádvorník, Bc. Hana Nedomová, RNDr. Vladimír Ochmanský, RNDr. Jaroslav 

Oldřich, Josef Opatřil, RNDr. Karel Ošlejšek, Ing. Jiří Pevný, Mgr. Tomáš Pléha, 

Pavel Schwarzer, Radek Stříž, Radek Šamšula, Ing. Karel Tlamka, Ing. Jaromíra 

Vítková, Ing. Mgr. Pavel Vlach, Mgr. MgA. Kristýna Znamenáčková 

Krátkodobě omluveni: MUDr. Jan Machač, MUDr. Martina Přichystalová 

Omluveni: Nemocnice Boskovice, s.r.o. – jednatel prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc. 

Program: 

1. Zahájení   

2. Složení slibu členů ZM   

3. Kontrola úkolů MS-Ho OKT 

4. Dotazy a připomínky občanů   

5. Volba členů osadních výborů MS-Ho OKT 

6. Volba členů finančního a kontrolního výboru starosta OKT 

7. Stanovení odměn neuvolněným členům ZM dle nařízení vlády 

č. 202/2018 Sb. a stanovení odměn předsedům osadních výborů 

a členům přestupkové komise 

starosta OKT 

8. Zpráva o stavu požární ochrany v Boskovicích a místních částech starosta OKT 

9. Dodatek ke Smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Boskovice v rámci Dotačního programu na obnovu objektů, které 

se nacházejí na území městské památkové zóny Boskovice 

a  nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2018 

starosta OKT 

10. Vyhlášení dotačních programů města Boskovice na rok 2019 starosta OKT 

11. Návrh termínů konání ZM na I. pololetí 2019 starosta OKT 

12. MŠ Boskovice - poskytnutí bezúročné zápůjčky 

na  předfinancování projektu 

MS-Ho OKT 

13. KZMB - poskytnutí bezúročné zápůjčky na digitální projektor 

do letního kina 

MS-Ho OKT 

14. Smlouva o poskytnutí dotace - Jednota, spotřební družstvo 

v Boskovicích 

MS-Ho OKT 

15. Smlouva o poskytnutí dotace pro Služby Boskovice, s. r. o. na rok 

2019 

MS-Ma OKT 

16. Poskytování dotací v oblasti sociálních služeb na rok 2019 - první 

kolo 

starosta  SOC 
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17. Rozpočtové opatření č. 5/2018 starosta FIN 

18. Rozpočet města Boskovice na rok 2019 starosta FIN 

19. Ukončení systému dopravy osob starších 70 let veřejnou 

autobusovou dopravou na území Boskovic zdarma 

MS-Ho DOP 

20. Určení zastupitele města spolupracujícího při pořizování územně 

plánovací dokumentace města Boskovice pro volební období 

11/2018 – 10/2022 

MS-Ho STAV 

21. Vydání Změny č. 1 Územního plánu Boskovice MS-Ho STAV 

22. Schválení Zadání změny č. 2 Územního plánu Boskovice MS-Ho STAV 

23. Prodej podílu z pozemku, návrh kupní smlouvy – pan S. starosta OSM 

24. Návrh kupní smlouvy - pan K. starosta OSM 

25. Návrh kupní smlouvy – pan F. starosta OSM 

26. Návrh kupní smlouvy - E.ON Distribuce, a. s. starosta OSM 

27. Návrhy kupních smluv - manželé K. manželé T., paní Ch. starosta OSM 

28. Dodatky ke smlouvám o uzavření budoucí kupní smlouvy - 

vnitroblok Růžového náměstí 

starosta OSM 

29. Pověření členů Zastupitelstva města Boskovice oddávajícími starosta VNV 

30. Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace – Služby 

Boskovice, s.r.o. 

starosta OKT 

31. Podněty a připomínky členů ZM   

32. Ukončení zasedání 

 

ad 1) Zahájení 

 
V úvodu pan starosta přivítal přítomné členy i hosty na 2. zasedání Zastupitelstva města 

Boskovice, které bylo svoláno v souladu s ustanovením § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení) v platném znění. 

Uvedl, že ze zasedání Zastupitelstva města Boskovice je dle jednacího řádu pro účely vyhotovení 

zápisu ze zasedání zastupitelstva města pořizován zvukový záznam a pro účely informování 

veřejnosti o činnosti města a Zastupitelstva města je pořizován audiovizuální záznam, který bude 

umístěn na webových stránkách města (www.boskovice.cz) v podobě zohledňující ochranu 

osobních údajů v souladu s  Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 – nařízení 

GDPR o ochraně osobních údajů. V souladu s článkem 21 nařízení GDPR mají dále dotčené 

fyzické osoby právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů, 

v souvislosti s umístěním audiovizuálního záznamu ze zasedání zastupitelstva města na 

webových stránkách města. 

Oznámil, že zapisovatelkou je Ladislava Uhlířová, pracovnice Městského úřadu Boskovice. 

Zahájil jednání za přítomnosti dvaceti pěti členů Zastupitelstva města Boskovice, byla přítomna 

nadpoloviční většina členů Zastupitelstva města a tím bylo Zastupitelstvo města schopno 

právoplatně se usnášet. 

 

Zápis z 1. zasedání ZM ověřili Pavel Schwarzer a Ing. Karel Tlamka, k zápisu nevznesli 

připomínky. 

 

http://www.boskovice.cz/
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Schválení programu dnešního jednání ZM: 

Pan starosta podal návrh na doplnění předloženého návrhu programu o bod č. 30. Návrh dodatku 

č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace – Služby Boskovice, s.r.o. S tím, že původní bod č. 30. 

Podněty a připomínky členů ZM bude mít číslo 31. a původní bod č. 31 Ukončení zasedání bude 

mít číslo 32. 

Hlasování: 25 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 0 nehlasovalo, 2 nepřítomni  

Za ověřovatele zápisu byli navrženi a schváleni:    Ing. Lukáš Holík 

  Petr Malach, DiS. 

Hlasování: 22 pro, 2 se zdrželi, 0 proti, 0 nehlasovalo, 3 nepřítomni 

Příchod – MUDr. Jan Machač – 16:05 hodin – 26 přítomných členů 

Do návrhové komise byli navrženi a schváleni:  Mgr. Dagmar Hamalová 

  Mgr. Tomáš Pléha 

Hlasování: 23 pro, 2 se zdrželi, 0 proti, 0 nehlasovalo, 2 nepřítomni 

ad 2) Složení slibu členů ZM 

pan starosta – uvedl, že z 1. ustavujícího ZM byly omluveny Ing. Jaromíra Vítková a 

Mgr. MgA. Kristýna Znamenáčková, požádal je, aby dodatečně složily slib člena zastupitelstva. 

Uvedl, že mandáty byly ověřeny při prezentaci. Ověření mandátů provedla mandátová komise 

jmenovaná panem starostou, ve složení: Předseda – JUDr. David Škvařil a členové Mgr. Miluše 

Rozkošná a JUDr. Iva Močičková. Dále pan starosta uvedl, že mu pan JUDr. David Škvařil, 

sdělil, že mandáty Ing. Jaromíry Vítkové a Mgr. MgA Kristýny Znamenáčkové byly ověřeny 

a tím prohlásil ověření mandátů za ukončené. 

 

pan starosta - požádal Mgr. Dagmar Hamalovou, aby přednesla slib zastupitele a následně 

požádal paní Ing. Jaromíru Vítkovou a paní Mgr. MgA Kristýnu Znamenáčkovou, aby 

předstoupily před zastupitelstvo a pronesením slova „Slibuji“ a podpisem slibu, stvrdili slib 

v souladu s ustanovením § 69 odst. 2 zákona o obcích („Slibuji věrnost České republice. Slibuji 

na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů 

a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“)  Po složení slibu pan starosta konstatoval, že Ing. 

Jaromíra Vítková a Mgr. MgA Kristnýna Znamenáčková složily slib bez výhrad. 

ad 3) Kontrola úkolů 

Z předcházejících zasedání ZM zbývá k datu 06.12.2018 splnit úkoly, které jsou přílohou tohoto 

materiálu. 

 

pan místostarosta – upozornil, že návrhy na změny termínů jsou uvedeny na stránkách 5 a 8 

přílohy tohoto materiálu pod značkou NT 
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K předloženému materiálů byla tato příloha: 

Příloha č. 1: Kontrola úkolů – ZM č. 2-2018-12-18 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

3.1. ZM bere na vědomí informaci o plnění úkolů z předcházejících zasedání ZM 

3.2. ZM schvaluje náhradní termíny u bodů, jak je v materiálu uvedeno - pod značkou NT 

 

Hlasování: 26 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 0 nehlasovalo, 1 nepřítomen 

ad 4)  Dotazy a připomínky občanů  

ad 5) Volba členů osadních výborů 

V souladu s § 120 zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění (dále jen 

zákon), může zastupitelstvo obce zřídit v částech obce osadní výbor. Osadní výbor musí být 

nejméně tříčlenný, počet členů vždy lichý a jeho členy jsou občané obce, kteří jsou hlášeni 

k trvalému pobytu v té části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen, a jsou určeni zastupitelstvem 

obce. Předsedu zvolí zastupitelstvo obce z řad členů osadního výboru. 

 

Ustavující zastupitelstvo, které se konalo dne 30.10.2018 zřídilo 4 osadní výbory v místních 

částech Bačov, Hrádkov, Mladkov a Vratíkov a stanovilo jejich počty následovně: 

 

Bačov  5 

Hrádkov  7 

Mladkov  3 

Vratíkov  7 

 

Po konzultaci s dosavadními osadními výbory jsou navrženi ke zvolení tito členové osadních 

výborů:  

Bačov: Vendula Dokoupilová – předseda 

Martin Dostál 

Milan Novotný 

Barbora Palánová 

Pavel Staněk 

Hrádkov:  Kateřina Borečková – předseda 

Daniel Boreček 

Jiří Dvořák 

Kamil Haupt 

Kateřina Jordánková 

Martin Odehnal 

Kateřina Opálková 

Mladkov: Jakub Přibyl - předseda 

Petra Barvíková 

Milan Vybíhal 
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Vratíkov: Michal Sychra – předseda 

Lenka Hartlová 

Petra Jakubcová 

Hana Novotná 

Petr Novotný 

Tomáš Sychra 

Jan Šmíd 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

5.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

5.2. ZM volí následující členy osadních výborů:  

Osadní výbor Bačov: Vendula Dokoupilová - předseda, Martin Dostál, Milan Novotný, 

Barbora Palánová a Pavel Staněk; 

 

Osadní výbou Hrádkov: Kateřina Borečková - předseda, Daniel Boreček, Jiří Dvořák, 

Kamil Haupt, Kateřina Jordánková, Martin Odehnal a Kateřina Opálková; 

 

Osadní výbor Mladkov: Jakub Přibyl - předseda, Petra Barvíková a Milan Vybíhal; 

 

Osadní výbor Vratíkov: Michal Sychra - předseda, Lenka Hartlová, Petra Jakubcová, 

Hana Novotná, Petr Novotný, Tomáš Sychra a Jan Šmíd 

 

5.3. ZM ukládá informovat členy osadních výborů o jejich zvolení do funkce 

T: 31.12.2018 

O: OKT 

Hlasování: 26 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 0 nehlasovalo, 1 nepřítomen 

ad 6) Volba členů finančního a kontrolního výboru 

V souladu s § 117 zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění (dále jen 

zákon), zřizuje ZM finanční a kontrolní výbor. Dle zákona musí být výbory nejméně tříčlenné 

a předsedou výboru je člen zastupitelstva obce. Jejich členy nemohou být starosta, 

místostarostové, tajemník ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na MěÚ.  

 

Podle zákona o obcích finanční výbor:  

      -  provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce 

      -  plní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. 

 

Podle zákona o obcích kontrolní výbor:  

- kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce 

- kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku 

samostatné působnosti 

- plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. 

 

Ustavující ZM dne 30.10.2018 zřídilo finanční a kontrolní výbor a stanovilo jejich počty s tím, 

že počet členů finančního výboru byl stanoven na 11 členů a počet členů kontrolního výboru byl 

stanoven na 9 členů. 
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Obsazení výborů bylo projednáno s politickými uskupeními, která navrhla svoje kandidáty. 

 

Na základě výše uvedeného jsou jako členové finančního a kontrolního výboru navrženi 

následující kandidáti: 

 

Finanční výbor:  1. Ing. Pavel Vlach (TOP 09) - předseda 

   2. Vladimír Ochmanský (ODS) 

   3. Sekanina Čestmír nejml. (ODS) 

   4. Jiří Helekal (ANO) 

   5. Michal Sychra (ANO) 

   6. Jan Nádvorník (Česká pirátská strana) 

   7. Dagmar Hamalová (KDU-ČSL)  

   8. Vladimír Ryšávka (STAN a Sportovci) 

   9. Martin Budiš (ČSSD) 

   10. Michal Staněk (Boskováci) 

   11. Marek Ležák (ČSSD) 

 

Kontrolní výbor: 1. Petr Malach (ČSSD) - předseda 

   2. Daniel Ježek (ANO) 

   3. Martin Staněk (ODS) 

   4. Radek Šamšula (Česká pirátská strana) 

   5. Tomáš Pléha (KDU - ČSL) 

   6. Jiří Pevný (STAN a Sportovci) 

   7. Vladimír Farský (KSČM) 

   8. Jiří Vondál (TOP 09) 

   9. Zuzana Filipová (Boskováci) 

 

pan starosta – doplnil, že byli vyzvání zástupci politických stran a uskupení v zastupitelstvu, aby 

navrhli své nominanty a pokud nebyl někde nominant navržen, je zřejmé, že o tento post nebyl 

zájem. 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

6.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

6.2. ZM volí následující členy finančního výboru: 

1. Pavel Vlach - předseda výboru 

2. Vladimír Ochmanský  

3. Sekanina Čestmír nejml.  

4. Jiří Helekal  

5. Michal Sychra  

6. Jan Nádvorník  

7. Dagmar Hamalová  

8. Vladimír Ryšávka  

9. Martin Budiš   

10. Michal Staněk  

11. Marek Ležák  

6.3. ZM volí následující členy kontrolního výboru: 

1. Petr Malach - předseda 

2. Daniel Ježek  

3. Martin Staněk  

4. Radek Šamšula  
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5. Tomáš Pléha  

6. Jiří Pevný  

7. Vladimír Farský  

8. Jiří Vondál  

9. Zuzana Filipová 

6.4. ZM ukládá informovat členy finančního výboru a členy kontrolního výboru o jejich 

zvolení do funkce. 

T: 31.12.2018 

O: OKT 

Hlasování: 26 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 0 nehlasovalo, 1 nepřítomen 

ad 7) Stanovení odměn neuvolněným členům ZM dle nařízení vlády 

č. 202/2018 Sb. a stanovení odměn předsedům osadních výborů 

a členům přestupkové komise 

Ustavující ZM dne 30.10.2018 schválilo systém odměňování neuvolněných zastupitelů města a 

výši jimi pobíraných odměn v souladu s Nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů 

zastupitelstev územních samosprávných celků.   

V rámci shora uvedeného rozhodnutí ZM bylo schváleno, že neuvolněným členům ZM nebude 

poskytována souhrnná odměna (tj. odměna za souběh některých funkcí), ale bude jim 

poskytována odměna pouze za funkci, na níž zastupitelstvo obce stanovilo odměnu nejvyšší. 

Výše odměn schválená na ustavujícím ZM je tato:  

Neuvolněný člen ZM 
Schválená výše odměn dle nařízení 

vlády č. 318/2017 / měsíc 

neuvolněný místostarosta 7.998,00 Kč 

  

  

člen RM 7.998,00 Kč 

  

člen ZM 1.999,00 Kč 

  

předseda finančního a kontrolního 

výboru 
3.999,00 Kč 

 

Dne 01.01.2019 nabývá účinnosti nařízení vlády č. 202/2018 Sb., kterým dochází k navýšení 

maximálních odměn neuvolněných zastupitelů a vzhledem k této skutečnosti je tedy třeba 

schválit novou výši odměn. Návrh nové výše odměn je následující:  

Neuvolněný člen ZM 
Navrhovaná výše odměn dle nařízení 

vlády č. 202/2018 /měsíc 

neuvolněný místostarosta 8.557,00 Kč 

  

  

člen RM 8.557,00 Kč 

  

člen ZM 2.139,00 Kč 

  

předseda finančního a kontrolního 

výboru 
4.279,00 Kč 
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S ohledem na novelu zákona o obcích je dále navržena ke schválení s účinností od 01.01.2019 

odměna pro členy přestupkové komise a předsedy osadních výborů, kteří nejsou členy 

zastupitelstva města a vykonávají veřejnou funkci založenou jmenováním za člena zvláštního 

orgánu obce (dosud byli odměňováni formou dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr), 

nyní podle § 84 odst. 2 písm v) zákona o obcích o výši jejich odměn rozhoduje zastupitelstvo.  

Jejich odměna je navržena takto: 

 

Předseda osadního výboru 1.500,00 Kč/měsíc 

        Člen přestupkové komise   100,00 Kč/hod 

 

 

Nová výše odměn je stanovena s účinností od 01.01.2019. 

 

Částka potřebná k navýšení odměn je již zahrnuta do návrhu rozpočtu roku 2019. 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

___________________________________________________________________________ 

 

7.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

7.2.  ZM schvaluje výši odměn neuvolněných funkcionářů, předsedů osadních výborů 

a členů přestupkové komise v souladu s předloženým materiálem s účinností 

od 01.01.2019 

Hlasování: 25 pro, 1 se zdržel, 0 proti, 0 nehlasovalo, 1 nepřítomen 

ad 8) Zpráva o stavu požární ochrany v Boskovicích a místních částech 

Město Boskovice plní úkoly vyplývající z právních a ostatních předpisů v oblasti požární 

ochrany (PO). Na základě zákona č. 133/1985 Sb. o PO vydalo město Boskovice 2 vyhlášky. Pod 

číslem 42 byla v roce 2002 schválena vyhláška, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení 

požární ochrany při akcích s větším počtem osob a pod číslem 2, byl v roce 2006 schválen 

a vydán požární řád města. V druhé z uvedených vyhlášek, kterou je vydán požární řád města, je 

zahrnuto ustanovení o projednání stavu PO v ZM.  

 

Na základě zmíněného ustanovení a úkolu z jednání ZM 12.12.2017 je do jednání ZM předložen 

materiál „Zpráva o PO v Boskovicích a místních částech“, uvedený z důvodu obsažnosti jako 

„Příloha č. 1“ tohoto materiálu, k němuž náleží také konkrétní přehled činnosti jednotlivých SDH 

ve sdělení velitelů jednotek. Ty jsou uvedeny jako „Příloha 2“ tohoto materiálu. 

 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 

Příloha č. 1: Zpráva o stavu PO v Boskovicích a sloučených obcích 

Příloha č. 2: Přehled činnosti jednotlivých SDH 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

8.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

8.2. ZM ukládá předložit materiál „Zpráva o stavu požární ochrany v Boskovicích 

a místních částech“ do jednání ZM 

T: prosinec 2019 

O: OKT 
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Hlasování: 26 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 0 nehlasovalo, 1 nepřítomen 

Příchod – MUDr. Martina Přichystalová – 16:16 hodin – 27 přítomných členů 

ad 9) Dodatek ke Smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Boskovice v rámci Dotačního programu na obnovu objektů, které 

se nacházejí na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou 

prohlášeny kulturní památkou na rok 2018 

Zastupitelstvo města Boskovice schválilo v dubnu 2018 rozdělení finančních příspěvků v rámci 

Dotačního programu na obnovu objektů, které se nachází na území městské památkové zóny 

Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2018. Bylo schváleno poskytnutí 

příspěvků čtyřem žadatelům, každému v max. výši 100 tis. Kč.  

Tyto příspěvky budou vyplaceny na základě smlouvy o poskytnutí dotace, kde jsou mimo jiné 

v Článku III. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti příjemce stanoveny tyto podmínky: 

1. Příjemce je oprávněn čerpat Dotaci dle této Smlouvy nejpozději do 31.10.2018. Prostředky 

dotace nelze převádět do roku následujícího. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných 

výdajů projektu hrazených z dotace. Uznatelnými výdaji se rozumí výdaje projektu, které jsou 

jako uznatelné označeny v této smlouvě, příp. v Dotačním programu a vznikly nejpozději do 

31.10.2018. Výdaj na úhradu zálohové faktury, která nejpozději do 31.10.2018 nebyla 

vyúčtována a uhrazena, není uznatelným výdajem. 

2. Příjemce je povinen předložit poskytovateli nejpozději do 15.11.2018 finanční vypořádání 

dotace. 

 

Dva příjemci dotace zaslali v těchto dnech na město žádost o prodloužení termínu čerpání dotace.  

U příjemkyně pí. H. - objekt Plačkova, je to z důvodu komplikací při dodávce krytiny ze strany 

dodavatele. Požaduje prodloužení čerpání dotace do 15.11.2018.  

U příjemkyně pí. Š. - objekt Antonína Trapla, je to z důvodu odstoupení již smluvně zajištěné 

firmy od smlouvy a hledání firmy nové. Požaduje prodloužení čerpání dotace do 30.11.2018. 

 

Odbor OKT jako administrátor dotačního programu je s oběma projekty obeznámen, oba 

vlastníci celý průběh realizace obnov svých objektů pravidelně konzultují a můžeme potvrdit, že 

důvody, pro které žádají o prodloužení termínu, nemohli vlastními silami příliš ovlivnit, a proto 

doporučujeme jejich žádostem vyhovět. Vyplacení příspěvku proběhne do konce rozpočtového 

roku 2018. 

 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 

Příloha č. 1: Dodatek č. 1 – Smlouva o dotaci MPZ – pí. H. 

Příloha č. 2: Dodatek č. 2 – Smlouva o dotaci MPZ – pí. Š. 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení:  

__________________________________________________________________________ 

 

9.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

9.2. ZM schvaluje návrh dodatku  č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Boskovice v rámci Dotačního programu na obnovu objektů, které se nacházejí na území 

městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2018 

mezi městem Boskovice a paní H. 

Návrh dodatku tvoří přílohu č. 1 zápisu ze ZM 
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9.3. ZM schvaluje návrh dodatku  č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Boskovice v rámci Dotačního programu na obnovu objektů, které se nacházejí na území 

městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2018 

mezi městem Boskovice a paní Š. 

Návrh dodatku tvoří přílohu č. 2 zápisu ze ZM 

9.4. ZM ukládá uzavřít dodatky č. 1 ke Smlouvám  o poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Boskovice v rámci Dotačního programu na obnovu objektů, které se nacházejí na území 

městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2018 

mezi městem Boskovice a paní H. a mezi městem Boskovice a paní Š. ve schváleném 

znění 

T: ihned  

O: OKT 

9.5. ZM ukládá uveřejnit v Registru smluv dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace z 

rozpočtu města Boskovice v rámci Dotačního programu na obnovu objektů, které se 

nacházejí na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní 

památkou na rok 2018 mezi městem Boskovice a paní H. a mezi městem Boskovice a 

paní Š. 

T: ihned po uzavření 

O: OKT 

Hlasování: 27 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 0 nehlasovalo, 0 nepřítomno  

ad 10) Vyhlášení dotačních programů města Boskovice na rok 2019 

Odbor kancelář tajemníka předkládá materiál, který vyhlašuje 3 dotační programy pro rok 2019  

 Dotační program Sport a tělovýchovné aktivity  

 Dotační program Kultura a volnočasové aktivity  

 Dotační program na obnovu objektů, které se nachází na území městské památkové zóny 

Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou  

 

V návrhu rozpočtu na rok 2019 je na dotační program Sport a tělovýchovné aktivity 

předpokládaný objem finančních prostředků v I. pilíři 2.978 tis. Kč, II. pilíři 637 tis. Kč, 

III. pilíři 700 tis. Kč, na dotační program Kultura a volnočasové aktivity 1 100 tis. Kč 

a na dotační program na obnovu objektů v MPZ 400 tis. Kč. 

 

Ke každému dotačnímu programu bude vždy stanovena hodnotitelská komise.  

 

Pro rok 2019 navrhujeme jako hodnotitelskou komisi pro dotační program na obnovu objektů 

v MPZ komisi RM pro MPZ Boskovice.  

 

Pro dotační program Kultura a volnočasové aktivity navrhujeme hodnotitelskou komisi 

v následujícím složení: 3 členové RM (Ing. Lukáš Holík, RNDr. Vladimír Ochmanský, RNDr. 

Jaroslav Oldřich), 2 členové ZM (Vladimír Farský, Radek Šamšula) zástupce ZŠ Boskovice 

(Mgr. Martin Staněk -zástupce ředitele pracoviště nám. 9. května, zástupce KZMB (PaedDr. 

Oldřich Kovář), Městský úřad (Mgr. Miluše Rozkošná, Ing. Aneta Sedláčková). 

 

Pro dotační program Sport a tělovýchovné aktivity navrhujeme hodnotitelskou komisi 

v následujícím složení: Ing. Jaroslav Dohnálek, Ing. Lukáš Holík, Ing. Radek Mazáč, 

MUDr. Miroslav Klíma, Mgr. Miluše Rozkošná, Ing. Milan Sivera, Mgr. Milan Strya, Vladimír 

Petrů, DiS., Ing. Jiří Pevný, náhradníci: Ing. Aneta Sedláčková, Bc. Lucie Kolářová. 
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K předloženému materiálu byla tato příloha: 

Příloha č. 1: Dotační program na obnovu objektů v MPZ na rok 2019 

Příloha č. 2: Dotační program Sport a tělovýchovné aktivity na rok 2019 

Příloha č. 3: Dotační program Kultura a volnočasové aktivity na rok 2019 

 

Po projednání ZM přijalo následující usnesení: 

10.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

10.2. ZM schvaluje dotační programy Sport a tělovýchovné aktivity na rok 2019, dotační 

program Kultura a volnočasové aktivity na rok 2019 a dotační program na obnovu 

objektů, které se nachází na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou 

prohlášeny kulturní památkou na rok 2019 

10.3. ZM schvaluje složení hodnotitelské komise pro dotační program Sport a tělovýchovné 

aktivity 2019 v následujícím složení: Ing. Jaroslav Dohnálek, Ing. Lukáš Holík, 

Ing. Radek Mazáč, MUDr. Miroslav Klíma, Mgr. Miluše Rozkošná, Ing. Milan Sivera, 

Mgr. Milan Strya, Vladimír Petrů, DiS., Ing. Jiří Pevný, náhradníci: Ing. Aneta 

Sedláčková, Bc. Lucie Kolářová 

10.4. ZM schvaluje složení hodnotitelské komise pro dotační program Kultura a volnočasové 

aktivity na rok 2019 v následujícím složení: Ing. Lukáš Holík, RNDr. Vladimír 

Ochmanský, RNDr. Jaroslav Oldřich, Vladimír Farský, Radek Šamšula, Mgr. Martin 

Staněk, PaedDr. Oldřich Kovář, Mgr. Miluše Rozkošná, Ing. Aneta Sedláčková, 

náhradník: Ing. Milan Sivera 

10.5. ZM schvaluje, aby hodnotitelskou komisí pro dotační program na obnovu objektů, které 

se nachází na území MPZ Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou byla 

komise Rady města pro MPZ Boskovice 

10.6. ZM ukládá zveřejnit na elektronické úřední desce a webových stránkách města 

schválené dotační programy na rok 2019. 

T: 19.12.2018 

O: OKT 

Hlasování: 27 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 0 nehlasovalo, 0 nepřítomno 

ad 11) Návrh termínů konání ZM na I. pololetí 2019 

Odbor kancelář tajemníka předkládá ke schválení návrh termínů konání ZM na I. pololetí 2019: 

 

ZM: 19.02.2019 

 23.04.2019 

 11.06.2019 

 

Čas: úterý v 16:00 hodin 

Místo konání: zámecký skleník 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

11.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

11.2. ZM schvaluje navržené termíny konání ZM v I. pololetí 2019 
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Hlasování: 27 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 0 nehlasovalo, 0 nepřítomno 

ad 12) MŠ Boskovice - poskytnutí bezúročné zápůjčky na předfinancování 

projektu 

Na základě usnesení RM ze dne 4.12.2018 v příloze k tomuto materiálu odbor OKT předkládá 

ZM návrh smlouvy o bezúročné zápůjčce mezi městem Boskovice a Mateřskou školou 

Boskovice, p. o. 

  

Na podkladě předložené smlouvy bude městem Boskovice poskytnuta Mateřské škole 

Boskovice, p. o. finanční částka 140 000 Kč pro účely zajištění předfinancování projektu 

„Šablony MŠ Boskovice“ ve výzvě z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání určené 

pro základní a mateřské školy (Aktivita 2.1/5- chůva – personální podpora MŠ). Termín realizace 

projektu je 1. 9. 2018 až 31. 8. 2020. 

  

Celková schválená podpora činí 1 326 780 Kč, finanční spoluúčast školy není žádná. V roce 2019 

obdrží škola přes účet zřizovatele projektové prostředky v plné výši - jsou zařazeny do návrhu 

rozpočtu zřizovatele. Probíhající projektovou aktivitu musí škola předfinancovat prostřednictvím 

provozních prostředků či fondů, což je účetně v pořádku během roku, avšak na překlenutí konce 

roku je nutná půjčka buď u banky, nebo u zřizovatele, jinak by došlo ke zkreslení účetnictví 

organizace a jejího hospodářského výsledku. Zápůjčka od zřizovatele ve výši 140 tis. Kč bude 

vrácena na účet města nejpozději do 30.6.2019.  

 

Částka zápůjčky ve výši 140 tis. Kč je zařazena do rozpočtu města Boskovice v rámci RO 

č. 5/2018 a v souvislosti s navrácením zápůjčky také do návrhu rozpočtu města na rok 2019. 

 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 

Příloha č. 1: Návrh smlouvy o bezúročné zápůjčce pro MŠ 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení 

12.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

12.2. ZM schvaluje návrh smlouvy o bezúročné zápůjčce pro Mateřskou školu Boskovice, 

p.o. na předfinancování projektu „Šablony MŠ Boskovice“ 

 Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 3 zápisu ze ZM 

12.3. ZM ukládá uzavřít smlouvu o bezúročné zápůjčce pro Mateřskou školu Boskovice, p.o.  

na předfinancování projektu „Šablony MŠ Boskovice“ mezi městem Boskovice a 

Mateřskou školou Boskovice, p.o. 

T: 31.12.2018 

O: OKT(ŠKOL) 

12.4. ZM ukládá uveřejnit v Registru smluv smlouvu o bezúročné  zápůjčce pro Mateřskou 

školu Boskovice, p.o. na předfinancování projektu „Šablony MŠ Boskovice“ mezi 

městem Boskovice a Mateřskou školou Boskovice, p.o. 

T: do 30 dnů od uzavření 

O: OKT 

Hlasování: 25 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 0 nehlasovalo, 2 nepřítomni 
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ad 13) KZMB - poskytnutí bezúročné zápůjčky na digitální projektor 

do letního kina 

Na základě usnesení RM ze dne 04.12.2018 v příloze k tomuto materiálu odbor OKT předkládá 

ZM návrh smlouvy o bezúročné zápůjčce mezi městem Boskovice a příspěvkovou organizací 

KZMB, a to na nákup digitálního projektoru do letního kina.   

Pořízení digitálního projektoru je důležitou investicí do fungování letního kina, od roku 2015 je 

promítáno digitálně, letní kino Boskovice si digitální technologii půjčuje, vlastní projektor nabízí 

možnost uspořádat projekce v termínech mimo sezónu při kulturních a přednáškových aktivitách 

ve stávajících prostorách KZMB. Předpokládaná hodnota projektoru je cca 2 mil. Kč. 

 

Na podkladě předložené smlouvy bude městem Boskovice poskytnuta příspěvkové organizaci 

KZMB finanční částka ve výši 2 000 tis. Kč, finanční prostředky nad rámec 2 mil. Kč budou 

uhrazeny z fondu investic příspěvkové organizace KZMB. 

 

Dle předloženého návrhu smlouvy bude zápůjčka od zřizovatele ve výši 2 mil. Kč poskytnuta 

příspěvkové organizaci KZMB do 15.03.2019. 

Podle splátkového kalendáře bude příspěvková organizace KZMB  v 16 splátkách splácet 125 tis. 

Kč čtvrtletně, první splátka proběhne k 31.03.2019 a poslední k 31.12.2022.  

 

Skutečnost poskytnutí zápůjčky (a první čtyři splátky) je již zařazena v návrhu rozpočtu města 

Boskovice na rok 2019. 

 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 

Příloha č. 1: Smlouva o zápůjčce – KZMB - návrh 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení 

13.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

13.2. ZM schvaluje návrh smlouvy o bezúročné zápůjčce pro Kulturní zařízení města 

Boskovice, p.o. na nákup digitálního projektoru do letního kina 

Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 4 zápisu ze ZM 

13.3. ZM ukládá uzavřít smlouvu o bezúročné zápůjčce pro Kulturní zařízení města 

Boskovice, p.o.  na nákup digitálního projektoru do letního kina 

T: 31.01.2019 

O: OKT(ŠKOL) 

13.4. ZM ukládá uveřejnit v Registru smluv smlouvu o bezúročné  zápůjčce pro Kulturní 

zařízení města Boskovice, p.o  mezi městem Boskovice a Kulturními zařízeními města 

Boskovice, p.o. 

T: do 30 dnů od uzavření 

O: OKT 

Hlasování: 27 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 0 nehlasovalo, 0 nepřítomno 

ad 14) Smlouva o poskytnutí dotace - Jednota, spotřební družstvo 

v Boskovicích  

Dne 06.11.2018 obdrželo město žádost Jednoty, spotřebního družstva v Boskovicích o dotaci 

na zajištění provozu prodejny ve Vratíkově v roce 2019 ve výši 159.600,00 Kč. Žádost je 

obsažena v příloze k tomuto materiálu. 
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V souvislosti s uvedenou žádostí je v návrhu rozpočtu města Boskovice zařazena částka dotace 

ve výši 120.000,00 Kč (na provoz prodejny pro období listopad 2017 - prosinec 2018 byla 

poskytnuta částka 116.900,00 Kč, tj. 8.350,00 Kč /měsíc). 

 

V návaznosti na doručenou žádost je připraven ke schválení návrh příslušné dotační smlouvy, 

který tvoří přílohu tohoto materiálu. 

 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 

Příloha č. 1: Žádost o dotaci 

Příloha č. 2: Smlouva o poskytnutí dotace 

 

Josef Opatřil – požádal o vysvětlení, proč za letošní rok de facto 13měsíců (období listopad 2017 

– prosinec 2018) byla částka zhruba 117 tis. Kč a na příští rok tedy 12 měsíců by se tato částka 

měla navýšit o 40 tis. Kč. Rád by věděl, jaká bude uvedena částka ve smlouvě, když v rozpočtu 

je zařazena částka 120 tis. Kč a žádost Jednoty je ve výši 160 tis. Kč. 

 

Mgr. Miluše Rozkošná – vysvětlila, že Jednota si podala žádost o dotaci na rok 2019 ve výši 

159.600,00 Kč, ale město poskytne částku 120.000,00 Kč, která je již zařazena v rozpočtu na rok 

2019 a tato částka bude uvedena i ve smlouvě. Navýšení částky je způsobeno nárůstem na 

mzdové náklady a růstem nákladů na energie. 

 

Ing. Jiří Pevný – dotázal se, zda Jednota uvedla v žádosti podrobnější popis toho, na co 

konkrétně bude požadovaná částka použita. 

 

Mgr. Miluše Rozkošná – uvedla, že Jednota podrobnější rozpis v žádosti neuvedla, pouze se zde 

uvádí, že výše dotace je kalkulována na základě předpokládaného vývoje maloobchodního obratu 

prodejny v příštím roce, deklarovaného zvýšením minimální zaručené mzdy a také zvýšením cen 

energií. Dále uvedla, že pokud by se dotace schválila, bude v roce 2020 provedeno vyúčtování, 

kde bude prověřeno, zda tyto náklady spadají nebo nespadají do uznatelných nákladů poskytnuté 

dotace. 

 

pan starosta – uvedl, že hovořil s panem předsedou Jednoty, kdy mu oznámil, že město 

Boskovice poskytne stejnou částku jako v uplynulém období, i přesto, že Jednota počítá 

s navýšením nákladů. Pan předseda oznámil, že budou zvažovat, zda je pro ně únosné prodejnu 

dále provozovat, popřípadě zváží omezení prodejní doby, pokud město Boskovice neposkytne 

požadovanou výši dotace.  

 

Bc. Hana Nedomová – uvedla, že v loňském roce byla schválena dotace na tuto provozovnu a 

pokud si vzpomíná, tak tato provozovna není provozována na plný fond pracovní doby. Myslí si, 

že bylo možné u Jednoty si vyžádat již přehled částečných nákladů, protože poskytnutou dotaci 

budou ke konci roku vyúčtovat a dalo by se tudíž zjistit, zda je požadovaná výše dotace 

oprávněná. 

 

Ing. Jaromíra Vítková – informovala, že Jihomoravský kraj v tomto roce řeší tuto situaci 

dotačním titulem a to z důvodu, že Vratíkov není jediná obec, která se s těmito problémy potýká. 

Uvedla, že by bylo vhodné pro příští rok zjistit, jaké jsou podmínky pro získání této dotace. 

 

Mgr. Miluše Rozkošná – uvedla, že do dotačního titulu pro rok 2018, který byl Jihomoravským 

krajem vyhlášen, bohužel obec Vratíkov nespadala a to z důvodu, že se jedná o místní část 

Boskovic. Jihomoravský kraj dotoval pouze malé obce, které nespadají pod větší města a 

většinou se tyto podmínky pro další období nemění. 
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Ing. Petr Axman, Ph.D. – uvedl, že podobná situace se řešila na Velenově a tam se zastupitelstvo 

obce rozhodlo, že žádnou dotaci neposkytne a proto byla prodejna zrušena. Je tedy na zvážení, 

zda prodejnu ve Vratíkově chceme zachovat nebo ne, popřípadě využít možností, které 

zmiňovala Ing. Jaromíra Vítková. Předpokládá, že pokud se dotace neschválí, tak Jednota 

prodejnu ve Vratíkově zruší. 

 

pan místostarosta Ing. Lukáš Holík – informoval, že bude v příštím roce ve Vratíkově o 

prodejně jednat, zda je dostatečně využívána a zda by město mělo i v dalších letech dotaci 

poskytovat. Uvedl, že ze strany seniorů je zachování prodejny velmi kvitováno, ale nebude 

předjímat, protože diskuse s osadním výborem Vratíkov zatím ještě neproběhla. 

 

Petr Malach, DiS. – informoval, že průzkum ve Vratíkově byl proveden, když se materiál 

připravoval v loňském roce a zájem občanů byl tak velký, že by byla škoda prodejnu uzavřít. 

Jednalo se především o starší občany, kteří mají méně možností si nakoupit v Boskovicích. Myslí 

si, že průzkum by měl být k dispozici v osadním výboru ve Vratíkově a vzhledem k tomu, že byl 

dělán v loňském roce, je dostatečně aktuální. 

 

   

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

14.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

14.2. ZM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace na zajištění provozu prodejny 

ve Vratíkově v roce 2019 mezi městem Boskovice a JEDNOTOU, spotřebním 

družstvem v Boskovicích, se sídlem: náměstí 9. května 2136/10, 680 01 Boskovice, 

IČ: 000 32 221 

Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 5 zápisu ze ZM. 

14.3. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění provozu prodejny 

ve Vratíkově v roce 2019 mezi městem Boskovice a JEDNOTOU spotřebním 

družstvem v Boskovicích, se sídlem náměstí 9. Května 2136/10, 680 01 Boskovice, 

IČ: 000 32 221 ve schváleném znění 

T: 31.12.2018 

O: OKT 

14.4. ZM ukládá vložit Smlouvu o poskytnutí dotace JEDNOTĚ, spotřebnímu družstvu 

v Boskovicích, se sídlem náměstí 9. Května 2136/10, 680 01 Boskovice, 

IČ: 000 32 221 na zajištění provozu prodejny ve Vratíkově v roce 2019 do Registru 

smluv 

T: 31.12.2018 

O: OKT 

14.5. ZM ukládá vložit Smlouvu o poskytnutí dotace JEDNOTĚ, spotřebnímu družstvu 

v Boskovicích, se sídlem náměstí 9. Května 2136/10, 680 01 Boskovice, 

IČ: 000 32 221 na zajištění provozu prodejny ve Vratíkově v roce 2019 do registru 

podpor de minimis. 

T: 31.12.2018 

O: FIN 

Hlasování: 25 pro, 2 se zdrželi, 0 proti, 0 nehlasovalo, 0 nepřítomno 

ad 15) Smlouva o poskytnutí dotace pro Služby Boskovice, s. r. o. na rok 2019 
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V příloze k tomuto materiálu je předložen návrh smlouvy o poskytnutí dotace pro společnost 

Služby Boskovice, s. r. o. na rok 2019. 

Finanční částka dotace pro rok 2019 pro Služby Boskovice je navrhována ve výši 8.000.000,00 

Kč. Navýšení oproti roku 2018 (o 1.150 tis. Kč) je způsobeno nárůstem mzdových prostředků 

(zvýšení minimální mzdy) a zvýšením nákladů na energie. 

Dotace je určena na úhradu, zajištění provozu a údržby tělovýchovných a jiných zařízení 

v majetku města Boskovice a na úhradu nákladů spojených se správou a údržbou majetku města 

Boskovice daných příjemci do správy. Dotace je poskytována v souladu s § 4 odst. 1 písm. k) 

zák. o DPH jako „dotace k výsledku hospodaření“ a je zařazena do návrhu rozpočtu města 

Boskovice na rok 2019. 

 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 
Příloha č. 1. Smlouva o poskytnutí dotace 

 

Josef Opatřil – uvedl, že současně je předkládán materiál, ve kterém Služby Boskovice do 

rozpočtu města po vyúčtování za rok 2018 vrací 500 tis. Kč. Znamená to tedy, že navýšení 

poskytované dotace pro rok 2019 bude téměř o 1.700 tis. Kč což je téměř 1/5 a to se mu jeví jako 

hodně vysoká částka. Souhlasí s tím, aby se zvyšovaly mzdy, a ceny energií také určitě rostou, 

ale nerozumí tomu, proč se minimální mzdy nezvedly již v letošním roce. 

 

pan místostarosta Ing. Radek Mazáč – uvedl, že to navýšení nevychází z žádného odhadu, ale 

je to predikce na základě předcházejících let, podle zákona dochází k navýšení minimální mzdy 

a to se musí zohlednit u všech pracovníků. Ví, jaká je spotřeba energií a o kolik se zvedly náklady 

na energie a to se právě promítá do tohoto navýšení. Informoval, že Služby Boskovice požádali 

o větší navýšení, po diskusi se však provedla opatření, která spočívají v tom, že se nebudou 

realizovat některé opravy, provedou se pouze nezbytně nutné opravy, počítá se se zvýšením 

příjmů ze vstupného do jednotlivých zařízení. Z našeho pohledu to odpovídá skutečnosti a vyhází 

to z našich propočtů. S tím, že se navyšují energie a zákon určuje výši minimální mzdy, my 

bohužel nemůžeme nic dělat. 

 

pan starosta – uvedl, že hospodaření Služeb Boskovice je odvislé od rozpočtu a nedá se úplně 

přesně vyčíslit, jaká bude konečná výše. Důležité je to, že veškeré zařízení bohužel nemládne a 

to všechno má na hospodaření vliv. Snažili jsme se pokud možno minimalizovat žádosti 

na  navýšení provozních prostředků, které jsme projednávali se všemi organizacemi a které stojí 

rozpočet finanční náklady. Zmínil, že se jedná o firmu městem vlastněnou a dochází i k tomu, že 

se zbytečně velkým procentem nedaní hospodářský výsledek a jak vidno, jsou schopni ke konci 

roku do rozpočtu nevyčerpané prostředky vrátit. Nemyslí si, že město nemá přehled o 

hospodaření Služeb Boskovice, ale jsou věci, které prostě ovlivnit neumíme. 

 

Vladimír Farský – uvedl, že v materiálu se uvádí, že navýšení je způsobeno nárůstem zvýšení 

minimální mzdy. Rád by tedy věděl, kolik procent zaměstnanců ve Službách Boskovice, pracuje 

za minimální mzdu. 

 

Mgr. Miluše Rozkošná – vysvětlila, že nejde o zvýšení minimální mzdy, ale o to, co je spojeno 

se zvýšením zaručených mezd. 

 

Mgr. Milan Strya – uvedl, že zvýšení minimální mzdy úzce koresponduje se zvýšením 

zaručených mezd a ve Službách Boskovice se zvyšují zaručené mzdy. Dále uvedl, že meziroční 

navýšení energií činí 1.250 tis. Kč a meziroční navýšení zaručených mezd činí 1.100 tis. Kč, 

řádově tedy dohromady 2.350 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že SB jsou společnost s r.o., musí 

částečně zvýšené náklady sanovat a proto se vedení společnosti rozhodlo, že od 01.01.2019 dojde 

ke zdražení. Dojde k mírnému navýšení cen v lázních, na koupališti, na ubytovně a v sauně. 
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Zdražovat se nebude na zimním a fotbalovém stadionu, protože se jedná o dotace města pro 

sportovní oddíly. Plánované opravy většího charakteru v roce 2019 se nebudou provádět a tím se 

ušetří odhadem 700 tis. Kč. Vysvětlil, že částku 500 tis. Kč mohou do rozpočtu vrátit díky tomu, 

že bylo v létě příznivé počasí a na koupališti byly výrazně vyšší tržby, než byly plánovány. 

Znamená to tedy, že navýšení dotace na rok 2019 (o 1.150 tis. Kč) je v podstatě o 650 tis. Kč, 

protože 500 tis. Kč bude do rozpočtu vracet. 

 

pan starosta – uvedl, že se jedná o přímou úměru, pokud se tedy zvedne mzda minimální, musí 

se zvednout i mzda zaručená a to se týká i Služeb Boskovice. 

 

Josef Opatřil – sdělil, že všechno vnímá stejně jako pan starosta, pan místostarosta i pan jednatel, 

jenom si myslí, že navýšení mezd se dalo částečně řešit vratkou 500 tis. Kč v závěru letošního 

roku. 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

15.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

15.2. ZM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace na úhradu, zajištění provozu a údržby 

tělovýchovných a jiných zařízení v majetku města pro rok 2019 mezi Městem Boskovice 

a obchodní společností Služby Boskovice, s. r. o. se sídlem U Lázní 2063/3, 680 01 

Boskovice, ve výši 8.000.000,00 Kč 

Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 6 zápisu ze ZM. 

15.3. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace na úhradu, zajištění provozu a údržby 

tělovýchovných a jiných zařízení v majetku města pro rok 2019 mezi Městem Boskovice 

a obchodní společností Služby Boskovice, s. r. o. se sídlem U Lázní 2063/3, 680 01 

Boskovice, ve výši 8.000.000,00 Kč ve schváleném znění 

T: 31.12.2018 

O: OKT 

15.4. ZM ukládá zveřejnit v Registru smluv Smlouvu o poskytnutí dotace na úhradu, zajištění 

provozu a údržby tělovýchovných a jiných zařízení v majetku města pro rok 2019 

uzavřenou mezi městem Boskovice a společností Služby Boskovice, s.r.o. se sídlem 

U Lázní 2063/3, 680 01 Boskovice, IČ: 269 44 855 

T: do 30 dnů od jejího uzavření 

O: OKT 

Hlasování: 27 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 0 nehlasovalo, 0 nepřítomno 

ad 16) Poskytování dotací v oblasti sociálních služeb na rok 2019 - první kolo 

Odbor sociálních věcí předkládá materiál s návrhem na rozdělení finančních prostředků 

poskytovatelům sociálních služeb na základě vyhlášeného dotačního programu „Podpora 

sociálních služeb na území ORP Boskovice pro rok 2019“, schváleného na 22. zasedání ZM dne 

11. 9. 2018 usnesením č. 12.3. Jedná se o návrh na poskytnutí první části finančních prostředků 

dotačního programu, které by měly být službám vyplaceny v I. čtvrtletí roku 2019. Předkládaný 

materiál je  

v  souladu se Strategickým plánem rozvoje města Boskovice na období 2016-2026 oblastí 

Kvalita života (opatření 4.15 Podpora a rozvoj sociálních služeb). 

Odbor SOC provedl kontrolu formální a obsahové správnosti žádostí (viz příloha č. 1 a 2)  

a připravil písemný návrh na rozdělení dotací (viz příloha č. 3 a 4). Lhůta pro podání žádostí byla 
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od 15. 10. 2018 do 31. 10. 2018. V termínu podalo žádosti 7 poskytovatelů (Diecézní charita 

Brno, Oblastní charita Blansko; Společnost Podané ruce o.p.s.; Středisko rané péče SPRP, 

pobočka Brno; Práh jižní Morava, z.ú., Oblastní spolek Českého červeného kříže Blansko, 

DOTYK II o.p.s., Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.) pro 16 druhů služeb (3 služby 

sociální péče, 12 služeb sociální prevence a 1 služba odborného sociálního poradenství).   

 

Poskytovatelé splnili podmínky formální a obsahové správnosti žádostí, vyjma 1 služby. U 

služby Centrum pro dětský sluch Tamtam raná péče nebylo doloženo Pověření služby obecného 

hospodářského zájmu, služba není zařazena do Základní sítě sociálních služeb v JmK pro rok 

2019 ani do Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2019, žádost nebyla podána 

na předepsaném tiskopise.  

Služby Centrum PRO Boskovice, azylový dům a Betany Boskovice, sociálně-terapeutické dílny, 

jsou zařazeny v individuálním projektu Jihomoravského kraje, ze strany obcí v ORP Boskovice 

nebyla garantována finanční spoluúčast (kategorie C). 

  

Navrhovaná částka dotace na rozdělení sociálním službám v prvním kole pro všechny druhy 

služeb, jejichž poskytovatelé splnili podmínky pro přiznání dotace, činí celkem 575.050,- Kč, 

z toho 429.400,- Kč pro služby sociální prevence a odborného sociálního poradenství a 145.650,- 

Kč pro služby sociální péče. 

 

Žádosti poskytovatelů sociálních služeb, kteří žádali o částky v celkové výši menší než 50.000,- 

Kč, byly projednány dne 4. 12. 2018 v RM. 

 

 Vzhledem k tomu, že požadované celkové částky pro dva poskytovatele sociálních služeb 

(Diecézní charitu Brno, Oblastní charitu Blansko a Společnost Podané ruce o.p.s.) uvedené 

v žádostech přesahují hranici 50.000,- Kč (viz příloha č. 3 a č. 4), je třeba předložit návrhy 

rozdělení dotací a návrhy smluv o poskytnutí dotací ke schválení do ZM.  Pro poskytovatele 

Společnost Podané ruce, o.p.s. je v I. kole navrhovaná částka ke schválení ve výši 37.500,- Kč a 

pro poskytovatele Diecézní charitu Brno, Oblastní charitu Blansko je v I. kole navrhovaná částka 

ke schválení ve výši 397.250,- Kč. Jedná se o navrhované částky představující I. část dotace. 

 

ZM Boskovice na svém 22. zasedání dne 11. 9. 2018 schválilo usnesením 11.4. navrženou 

strategii spolufinancování sociálních služeb na území ORP Boskovice pro rok 2019 v následující 

podobě: 

•   služby sociální prevence a odborného sociálního poradenství, které jsou zařazeny do 

Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2019, paušálním přepočtem dle 

počtu obyvatel v území, 

• služby sociální péče – tyto služby si budou spolufinancování z obcí vyjednávat 

individuálně podle obecní působnosti klientů, kterým jsou služby poskytovány.  

 

V rámci spolufinancování služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství připadá 

na jednoho obyvatele v obci pro rok 2019 spoluúčast ve výši cca 14,50 Kč (celková částka 

dosahuje za ORP Boskovice, včetně podílu Boskovic částku 749.800,- Kč). U služeb sociální 

péče se jedná  

o částku 260.100,- Kč odpovídající podílu města Boskovice (stanovená dle počtu klientů 

z Boskovic ve vazbě na průměrnou platbu na 1 klienta).  

Finanční prostředky určené na rozdělení sociálním službám v rámci dotačního programu města 

Boskovice jsou zahrnuty v návrhu rozpočtu města Boskovice na rok 2019 v oddíle 43 (sociální 

péče). Návrhy veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice na 

poskytování sociálních služeb mezi městem Boskovice a poskytovateli sociálních služeb ke 

schválení v ZM jsou přiloženy. 
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Druhá část dotačních prostředků by měla být službám vyplacena ve III. čtvrtletí roku 2019, 

z tohoto důvodu se předpokládá předložení návrhu na jejich rozdělení k projednání 

ve schvalovacích orgánech města Boskovice v červnu 2019.  

K předloženému materiálu byla tato příloha: 
Příloha č. 1: Formální hodnocení - služby sociální péče 

Příloha č. 2: Formální hodnocení - služby prevence a odborného sociálního poradenství 

Příloha č. 3: Návrh na rozdělení dotací u služeb soc. péče 

Příloha č. 4: Návrh na rozdělení dotací u SS prevence a odborného sociálního poradenství 

Příloha č. 5: Návrhy smluv - ke schválení v ZM 

 

pan starosta – informoval o tom, že situace v sociálních službách je velmi složitá a vše se řídí 

dle metodiky z JmK. Pokud by měl někdo zájem o bližší informace, může se obrátit na vedoucí 

odboru sociálních věcí, která zajisté poskytne bližší informace. Na Jihomoravském kraji 

probíhají jednání, kde se neustále řeší výše spoluúčasti měst na financování sociálních služeb. 

Uvedl, že je nutno se připravit na to, že podíl měst na financování z městských rozpočtů na 

kofinancování sociální péče bude mít neustále vzrůstající tendence, a nebude-li ve městech či 

obcích vůle tyto služby kofinancovat, může se stát, že tyto potřebné služby zaniknou. Vzhledem 

k tomu, že jsou omezené zdroje i od státu, může nás tato problematika v nedaleké době velmi 

zatížit nejen časově, ale i finančně.  

 

Bc Hana Nedomová – souhlasí s panem starostou v tom, že sociální problematika byla, je a bude 

problémová. Poděkovala paní vedoucí odboru sociálních věcí i paní ředitelce MSSS, protože se 

podařilo za roky vzájemné spolupráce udržet tento systém na velmi dobré úrovni. Nedaly určité 

typy služeb do financování, což bylo dobrým krokem. Na okresy, které tento krok neudělaly, pak 

padla tíha spolufinancování. V loňském roce se podařilo získat více peněz z dotačních titulů, což 

vidí jako velké plus. Nicméně si myslí, že by město Boskovice jakožto ORP mělo apelovat na 

ministerstvo, aby zvážilo změnu koeficientu v rámci Jihomoravského kraje, který je pro okres 

Blansko nepříznivý. Minulému vedení se to bohužel nepodařilo, ale myslí si, že pan starosta by 

přes Svaz měst a obcí a podobné organizace tento koeficient mohl připomínkovat, protože to 

považuje za velmi důležité. 

 

pan starosta – poděkoval paní Bc. Nedomové za podnět, protože si je vědom, že zabezpečení 

sociální péče nebude do budoucna levnou záležitostí. 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

16.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

16.2. ZM schvaluje poskytnutí dotace dle předloženého návrhu ve výši 37.500,- Kč 

Společnosti Podané ruce, o.p.s, sídlo Vídeňská 3, 639 00 Brno, IČ: 605 57 621 a ve výši 

397.250,- Kč Diecézní charitě Brno, Oblastní charitě Blansko, sídlo třída 

kpt. Jaroše 1928/9, Brno-střed, Černá Pole, 602 00 Brno (DCHB), Komenského 19, 

678 01, 678 01 Blansko (OCHB), IČ: 449 90 260 

16.3. ZM schvaluje návrhy smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice 

na poskytování sociálních služeb mezi městem Boskovice a poskytovateli sociálních 

služeb (Společnost Podané ruce, o.p.s, sídlo Vídeňská 3, 639 00 Brno, IČ: 605 57 621 a 

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko, sídlo třída kpt. Jaroše 1928/9, Brno-

střed, Černá Pole, 602 00 Brno (DCHB), Komenského 19, 678 01, 678 01 Blansko 

(OCHB), IČ: 449 90 260) 

Návrhy smluv jsou přílohou č. 7 a přílohou č. 8 zápisu ze ZM. 
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16.4. ZM ukládá uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Boskovice na poskytování sociálních služeb mezi městem Boskovice a poskytovateli 

sociálních služeb Společnost Podané ruce, o.p.s, sídlo Vídeňská 3, 639 00 Brno, 

IČ: 605 57 621 a Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko, sídlo třída 

kpt. Jaroše 1928/9, Brno-střed, Černá Pole, 602 00 Brno (DCHB), Komenského 19, 

678 01, 678 01 Blansko (OCHB), IČ: 449 90 260, ve schváleném znění 

T: 31.01.2019 

O: SOC 

16.5. ZM ukládá zveřejnit Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Boskovice na poskytování sociálních služeb z rozpočtu města Boskovice uzavřenou 

mezi městem Boskovice a poskytovateli sociálních služeb Společností Podané 

ruce, o.p.s, sídlo Vídeňská 3, 639 00 Brno, IČ: 605 57 621 a Diecézní charitou Brno, 

Oblastní charitou Blansko, sídlo třída kpt. Jaroše 1928/9, Brno-střed, Černá Pole, 

602 00 Brno (DCHB), Komenského 19, 678 01, 678 01 Blansko (OCHB), 

IČ: 449 90 260, ve schváleném znění, v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 

T: do 30 dní po podepsání 

O: SOC 

 

Hlasování: 27 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 0 nehlasovalo, 0 nepřítomno 

ad 17) Rozpočtové opatření č. 5/2018 

Rekapitulace navrhovaného rozpočtového opatření č. 5/2018: 

 

Daňové příjmy               +        5 377 tis. Kč Běžné výdaje -      5 020 tis. Kč 

Nedaňové příjmy           +           664 tis. Kč Kapitálové výdaje -    50 940 tis. Kč 

Převody z HČ                                 0 tis. Kč 

Kapitálové příjmy   -        2 723 tis. Kč  

Transfery   -      40 712 tis. Kč    

 

Příjmy celkem  -      37 394 tis. Kč Výdaje celkem     -    55 960 tis. Kč 

Financování     -      18 566 tis. Kč 

 

Příjmy + Financování = Výdaje 

 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 
Příloha č. 1: RO 5 – 2018 ZM 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

17.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

17.2. ZM schvaluje RO č. 5/2018 dle předloženého materiálu 

Hlasování: 27 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 0 nehlasovalo, 0 nepřítomno 

ad 18) Rozpočet města Boskovice na rok 2019 

Rekapitulace navrhovaného rozpočtu: 
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Daňové příjmy               +     196 208 tis. Kč    Běžné výdaje            +     248 944 tis. Kč 

Nedaňové příjmy  +       29 546 tis. Kč              Kapitálové výdaje     +     132 657 tis. Kč 

Převody z HČ                +         8 511 tis. Kč 

Kapitálové příjmy  +         4 800 tis. Kč  

Transfery  +     142 656 tis. Kč    

 

Příjmy celkem  +     381 721 tis. Kč              Výdaje celkem +    381 601 tis. Kč 

Financování     -             120 tis. Kč 

 

Příjmy + Financování = Výdaje 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 

Příloha č. 1: Rozpočet 2019 – návrh ZM 

 

pan starosta – uvedl, že již na semináři o rozpočtu se zastupiteli bylo řečeno, že pokud se někomu 

jeví, že město disponuje hodně penězi, tak tomu tak skutečně není. Potřeb, kde jsou problémy a 

to v různých oblastech, které požadují jednotlivé odbory, je mnoho. Současně s návrhem 

rozpočtu byl zastupitelům k dispozici i soupis stěžejních problémů od jednotlivých odborů. 

Finanční prostředky se budou určitě rozdělovat v rámci rozpočtových opatření a to i v souvislosti 

a v závislosti na příjmech a to jsou v tuto chvíli předpokládané prostředky na konci roku.  Budou 

vedena jednání, na kterých se bude rozhodovat o tom, kde se bude muset investovat, jedním 

z příkladů je kanalizace a chodník v Podhradí a těch urgentních požadavků je samozřejmě 

mnohem víc. 

 

Josef Opatřil – uvedl, že u některých finančních částek jsou jednotlivé akce v rozpočtu popsány, 

u některých však bohužel ne. Myslí si, že by bylo vhodné, aby město Boskovice investovalo do 

orientačního systému, jako je tomu v okolních vesnicích, kde jsou zřízeny plány obce s okolím, 

aby se zde turisté lépe orientovali. Co se týče posílení sběru komunálního odpadu, uvedl, že je 

ve městě ještě spousta aglomerací, kde se sbírá pouze směsný komunální odpad. Navrhoval by 

rozšíření těchto míst, hlavně u bytových domů o kontejnery na papír a jiné. Uvedl, že další 

poměrně vysoká částka v rozpočtu je na chodníky a doporučil, aby se provedla oprava chodníků 

u Lázní, jedná se zhruba o 150 m, protože tento chodník patří k nejhorším ve městě a současně 

doporučil, aby tento chodník byl zařazen v rámci čištění chodníků ve městě. Dále se dotázal na 

jakou ze tří variant sportovní haly v Červené zahradě, je vyčleněna částka na projektovou 

dokumentaci, když doposud nebylo o žádné variantě rozhodnuto. A rád by znal informace 

k projektové dokumentaci, které jsou ve výdajích na park, zda se jedná o park u skleníku nebo o 

park pod zámkem. 

 

pan starosta – uvedl, že se jedná o park u skleníku, protože park pod zámkem není v majetku 

města, ale v majetku rodiny Mensdorff-Pouilly. Jedná se o projektovou dokumentaci na park u 

skleníku, konkrétně pod letním kinem.  

 

pan místostarosta Ing. Lukáš Holík – reagoval, na podnět pan Opatřila týkající se odpadového 

hospodářství. Uvedl, že město připravuje nový koncept pro zlepšení odpadového hospodářství a 

informace bude uvedena již ve zpravodaji za měsíc leden. Zatím je zpracována první část, co se 

týká polopodzemních kontejnerů a bude se pokračovat dál ve vytipování dalších lokalit. Určitě 

by chtěl, aby byly tyto kontejnery umístěny na sídlištích. Uvítá, když se k tomu vyjádří i ostatní 

zastupitelé.  
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pan starosta -  uvedl, že podnět pana Opatřila, týkající se chodníku u Lázní bude zařazen 

k projednání, kdy RM bude určovat konkrétní lokality, kde budou opravy probíhat.  

 

pan místostarosta Ing. Radek Mazáč – uvedl, že k orientačnímu systému právě probíhá 

pasportizace. Na jednání s muzeem bylo dáno několik podnětů, jak tento systém doplnit a je 

předpoklad, že v lednu nebo únoru bude předložen návrh úpravy či doplnění orientačního 

systému. Co se týká sportovní haly a zařazení položky na projektovou dokumentaci, tak 

v současné době se prověřují jiné lokality než je Červená zahrada a to z důvodu, aby se výstavba 

sportovní haly výrazně urychlila. Je předpoklad, že v prvním čtvrtletí příštího roku bude 

předložen návrh.  

 

Petr Malach, DiS, - uvedl, že jako klub ČSSD rozpočet připomínkovali a poděkoval panu 

starostovi za to, že vzal v potaz jejich připomínky. Klub se nejvíce zajímá o investice do osadních 

výborů a dost je tedy mrzí, že v rozpočtu chybí Bačov, co se komunikací týče. Bylo mu 

vysvětleno, že je možnost řešit to v rámci rozpočtového opatření. Dále jsou v Hrádkově 

připraveny dvě projektové dokumentace a to na opěrnou zeď v Úvoze a výstavbu nového 

osadního domu. Připomínkovali také KZMB, konkrétně havarijní stav kotelny, bylo mu sděleno, 

že výměna kotle proběhne během dvou dnů. Co kvitují, je příspěvek na Unijazz, příspěvek na 

projektor KZMB, rekonstrukci letního kina a osvětlení v sokolovně. Uvedl, že v rozpočtu jim 

trochu chybí příspěvek na oslavy 20. výročí KZMB a to hlavně z důvodu, že pokud se přispívá 

na Unijazz na Majáles, KZMB by si příspěvek na oslavy určitě zasloužilo, hlavně z toho důvodu, 

že oslava 20. výročí KZMB je pro město důležitou akcí. A rád by věděl, proč chybí v rozpočtu 

knihovna. 

 

pan místostarosta Ing. Lukáš Holík – k osadním výborům uvedl, že se doposud ještě nevedla 

žádná jednání, a to z důvodu, že až na dnešním zasedání zastupitelstva jsou schvalováni členové 

osadních výborů, nicméně počítá s tím, že během měsíce ledna následně února budou předsedové 

k jednání přizváni. Pouze s paní Borečkovou z Hrádkova již komunikoval o výstavbě nového 

osadního domu, protože ten současný je již v havarijním stavu a rád by toto představil na RM. A 

v Bačově se bude snažit vyřešit díru v komunikaci u Návsi.  

 

pan starosta – informoval o knihovně, že pokračuje příprava, a ta spočívá v překreslení 

původního návrhu, protože byl vrácen odborem výstavby z důvodu nerespektování parametrů 

územního plánu. Dále uvedl, že probíhají jednání s potencionálními uživateli. V rozpočtu není 

knihovna zařazena z důvodu, že není hotová projektová dokumentace dle potřeb potencionálních 

uživatelů. Jakmile bude projektová dokumentace hotova, vzejde od projektantů předpokládaná 

částka, která pak bude do rozpočtu zařazena. Nepočítá se však s tím, že by to bylo možno řešit 

rozpočtem a financemi, které jsou nastíněny, protože se bavíme v trochu jiných řádech a tam se 

o financování a možnostech financování nějaké možnosti otvírají. Má tím na mysli potencionální 

dotační tituly. 

 

pan místostarosta Ing. Lukáš Holík – uvedl, že knihovnu bere v roli místostarosty jako svůj 

největší úděl, aby se to skutečně řešilo a co nejdříve dotáhlo do zdárného konce. S panem 

ředitelem KZMB se domluvili, že osloví spolky a představí jim projekt, ve kterém došlo 

k určitým změnám.  

 

Petr Malach, Dis. – vrátil se k osadním výborům a sdělil, že si neuvědomil, že teprve na dnešním 

zastupitelstvu byli zvoleni noví členové. Uvedl, že výstavba nového osadního domu v Hrádkově 

i výstavba opěrné zdi byly projektovány tak, aby se daly postavit na etapy. Byli by rádi, kdyby 
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se na osadní výbory pamatovalo v každém rozpočtu, aby i úroveň života v těchto částech 

Boskovic byla optimální.  

 

pan starosta – doplnil informaci ke knihovně o tom, že se domluvil s panem arch. Fránkem na 

vysvětlení a představení projektu po novém roce zastupitelům i veřejnosti, protože se tato diskuse 

doposud nevedla a vedení má zájem na tom, aby se nejen zastupitelé, ale i veřejnost ke knihovně 

vyjádřili a tak zdůvodnil, proč není v rozpočtu navrhována žádná částka. Je samozřejmé, že ne 

všechno se bude líbit všem, ale je nutno vést diskusi.  

 

Mgr. MgA. Kristýna Znamenáčková – vznesla dotaz k plánované akci Majáles, kterou se město 

chystá podpořit částkou 100 tis. Kč. Zajímalo by ji, proč se taková akce neřeší přes grantový 

systém a kdy podobná akce podobného charakteru v minulosti dostala 100 tis. Kč podporu od 

města. Uvedla, že se seznámila s žádostí na tento příspěvek, bohužel se z této žádosti nic 

zásadního nedozvěděla. Ráda by věděla, na základě čeho město vyhodnotilo hlavní přínos této 

akce pro rozvoj cestovního ruchu. 

 

pan starosta – uvedl, že to nevidí jako podporu cestovního ruchu, vidí to jako podporu studentů 

středních škol, kteří chtějí společně pro město něco udělat. Není správné si myslet, že studenti 

sice s nějakým nápadem přijdou, ale hlavně ať po nás nic nechtějí. V tuto chvíli není tedy 

rozhodující, zda se to bude řešit grantovým systém nebo samotným příspěvkem na danou akci, i 

když principiálně tomu tak není. Je jenom na nás, zda to podpoříme nebo nepodpoříme. V RM 

se o tom hodně diskutovalo, zda dáme studentům šanci, zda to zkusíme a pak to vyhodnotíme. A 

nyní odpovím nepatřičně, nedá se to směšovat, ale je to skoro obdobné, jako když jsme se 

rozhodli podporovat, že přispějeme na rok na prodejnu ve Vratíkově  částkou 120 tis. Kč. Jestliže 

mají studenti zájem něco dělat, jednají s vedením škol, tak my je chceme podpořit a proto jsme 

částku 100 tis. Kč do rozpočtu zařadili.  

 

Petr Malach, Dis. – doplnil, že za návrhem, aby šla částka přímo do rozpočtu, stojí on sám. 

Majáles se měl konat již v tomto roce, studenti gymnázia za ním přišli, projekt mu představili a 

jemu se líbil, byl to projekt mladých, mělo to nápad. Studentům navrhl, aby si o částku požádali, 

aby byla částka přímo v rozpočtu a finance tak byly garantovány a nemuseli se bát, zda 

v grantovém systému peníze získají, což si myslí, že je rozumné. Vidí to jako krok dopředu, 

hlavně v zapojení všech středních škol v rámci Boskovic a nevidí důvod, proč by tento návrh 

nepodpořili. 

 

Mgr. MgA. Kristýna Znamenáčková – uvedla, že tuto akci určitě nerozporuje, ale co chtěla 

zpochybnit je výše navrhované částky, kterou, ale pravděpodobně ostatní schvalují. Chtěla znát 

názor ostatních zastupitelů, a proč to nejde přes grantový systém, protože je zřejmé, že tam by 

studenti nezískali tak vysokou podporu a to navádí k tomu, co již řešila s panem místostarostou 

Holíkem, aby se do budoucna grantový systém upravil, sjednotil, protože potom nebude docházet 

k takovým, řekněme částečně kontroverzním situacím. 

 

Ing. Mgr. Pavel Vlach – doplnil, že se konečně po letech 2 500 studentů ze středních škol dalo 

dohromady a chtějí udělat něco nejen pro sebe, ale i pro Boskovice a řekl by, že těch 100 tis. Kč 
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je z jeho pohledu hodně málo. Od začátku na tom se studenty spolupracoval a je tedy rád, alespoň 

za tuto částku.  

 

místostarosta Ing. Lukáš Holík – uvedl, že ve středu má společnou schůzku s panem Hrdličkou, 

který tuto akci zastřešuje a všechny přítomné na toto jednání pozval. Určitě bude na RM o 

průběhu tohoto jednání informovat. 

pan starosta – upozornil, že technická poznámka dle jednacího řádu, by mělo být upozornění na 

to, že není něco v pořádku, že došlo k nějakému porušení a ne, že se vede běžná diskuse. 

 

Vladimír Farský – chtěl vědět, zda peníze týkající se Majálesu půjdou na IČO nebo na účet 

fyzické osoby a zda tato částka bude podléhat vyúčtování. 

 

pan starosta – uvedl, že částka bude podléhat vyúčtování a půjde na GYBO (Obecně prospěšná 

společnost GYBO Gymnázia v Boskovicích) a vzhledem k tomu, že se jedná o částku nad 50 tis. 

Kč, bude sepsána smlouva, která se bude schvalovat v dalším zastupitelstvu.  

 

Bc Hana Nedomová – poděkovala vedení města, za to že uspořádalo seminář pro zastupitele 

k rozpočtu, kde byla možnost si vysvětlit jednotlivé položky. Na tomto semináři kvitovala sdělení 

pana starosty, že u položky projektová dokumentace sportovní hala i když se ještě neví, kde bude 

stát, bude rozhodovat zastupitelstvo a nejenom RM a že v tomto duchu budou připraveny 

materiály týkající se výstavby haly pro rozhodnutí na zastupitelstvu. Mrzí ji, že rozpočet 

nereaguje na knihovnu, ale z diskuze vyplynulo, že příští rok bude probíhat příprava a myslí si, 

že by bylo dobré napnout síly a snažit se získat individuální dotace ať už krajské nebo na 

jednotlivých ministerstvech. Uvedla, že návrh rozpočtu neobsahuje položku možného proplácení 

jízdného boskovickým seniorům starších 70 let, což je popsáno v materiálu č. 19. Myslí si, že i 

když v současnosti stát proplácí 2/3 jízdného, seniorům nad 65 let i když ta položka by nebyla 

100% ale byla by zhruba 1/3 což je maximálně 150 tis. Kč, je škoda, že tam tato položka 

nezůstala. Dále je zastavená práce na projektové dokumentaci pro park u zámeckého skleníku, 

kde bylo vysvětleno, že až po dokončení letního kina se bude v těchto pracích pokračovat, je 

však na zvážení vedení města, zda bude připraveno pro možné dotační tituly, které se připravují 

v této oblasti. Další položka studie a projektové dokumentace, i když nás pan starosta ubezpečil, 

že v případě potřeby bude tato položka navýšena, bych chtěla říct, že vidím tuto položku jako 

důležitou pro možný rozvoj města a to zejména v lokalitě nádražní kde stavba nadmístního 

významu Boskovická spojka, kdy se podařilo precedentní a dopravní komisi ministerstva 

dopravy, kde záchytné parkoviště je evidováno jako samostatná investiční akce, tak by na ní 

město mohlo participovat a mohlo využít možnosti, že by tam mohl vzniknout parkovací dům a 

nejenom záchytné parkoviště, které bude financovat SŽDC. Sdělila, že ujištění pana starosty u 

této položky kvituje a bude na vedení města, jakým směrem se bude ubírat, protože parkování a 

řešení dopravy v lokalitě Nádražní a dalších nebude jednoduché. Dále si myslí, že tato položka 

má význam na změny, které se připravují, které vyjádřil premiér i jednotliví ministři, kdy budou 

připravovány investice státní, krajské i obecní a podle toho se budou plánovat nové programy 

v novém programovém období, takže z mého pohledu je tam položka velice důležitá. Nicméně, 

tak jak uvedl pan starosta, rozpočet je konzervativní a důležité bude rozpočtové opatření číslo 1, 

které bude určitě reagovat i na programové prohlášení rady města, které není zatím známé. Dnes 

není důvod vámi předkládaný rozpočet nepodpořit. Očekáváme úzkou spolupráci s vedením 

města v této oblasti, a pokud se vedení města rozhodne, že bude dělat seminář i před každým 

rozpočtovým opatřením, tak to bude jenom dobře. 

 

pan starosta – sdělil, že nevidí problém v tom, dělat seminář. Uvedl, že věcí, na které bude muset 

vedení města reagovat rozpočtovým opatřením, bude víc. Už v tuto chvíli víme, že určitě 

rozpočtové opatření bude reagovat, ač pro nás ne příznivě, na cenu tepla. Bude nás to stát nějaké 

peníze, abychom v Boskovicích udrželi cenu tepla a nemuseli zdražovat, bylo by to v tuto chvíli 
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nelogické a nesprávné. Co se týče zařazení položky na podporu dopravy pro obyvatele nad 70 

let do rozpočtu, nevidí problém v tom, aby se separátně hlasovalo o této položce a potom o 

rozpočtu jako celku. Vysvětlil, že na RM toto téma hodně diskutovali, a kdyby nebyla ta věc, 

kdy stát zavedl nad 65 let úlevy na jízdné, a že není ideální stav seniorů a zvlášť seniorů těch 

starších, ale na druhou stranu si nemyslí, že by v tuto chvíli pro ně bylo neřešitelné zaplatit 25% 

v rámci toho, co město na místní úrovni nabízelo. Určitá nespravedlnost je v tom, že seniorům 

nad 70 let bychom dopláceli stoprocentní výši, nad 65 let jim to hodně připlácí stát, studenti jsou 

také nějakým způsobem privilegováni, ale co matky samoživitelky nebo třeba invalidní důchodci 

a jiné skupiny. Ta skupina potřebných, kteří by mohli mít anebo chtěli využívat slev je veliká a 

díky tomu, že se zavedlo vládní opatření, tak jsme to vyhodnotili jako nadbytečné a přiklonili 

jsme se k návrhu ten systém nepodpořit a zůstat u toho co podporuje stát.  

 

Bc. Hana Nedomová – sdělila, že využije nabídky pana starosty a v materiálu č. 19, který bude 

řešit podporu dopravy, se přihlásí a navrhne protinávrh. 

 

pan starosta – doporučil, pokud si to zastupitelé budou přát, je možno hlasovat samostatně o 

položce v rozpočtu, zda podporu na dopravu v rozpočtu nechat či nikoli a potom hlasovat o 

rozpočtu jako celku, protože potom bychom museli revokovat před 10 minutami přijaté usnesení. 

Ale stále ještě probíhá diskuse, tak snad se na něčem dohodneme. 

 

Ing. Jaromíra Vítková – uvedla, že každé nové vedení má problém jak všechny investiční akce 

i jiné aktivity v rozpočtu ošetřit. I my jsme velmi pozitivně vnímali seminář a setkání s panem 

starostou a rozpočet v této verzi podpoříme. A očekávají to, o čem se diskutovalo, což byla 

proluka v židovské čtvrti a tady již zmiňovaný park u zámeckého skleníku a doufají, že 

v budoucnu bude do rozpočtu zařazen.  

 

pan starosta – uvedl, že při diskusi s arch. Fránkem se dozvěděl, že do konce roku má být 

odevzdána studie od chilského architekta s tím, že s ní budou všichni seznámeni a shodli se, že 

není nutno v tuto chvíli mít v rozpočtu částku a následně si po všech diskusích říci zda v tomto 

prostoru toto chceme nebo ne. Teď je nejdůležitější, co nám bude představeno. 

 

Vladimír Farský -  vrátil se k položce v rozpočtu rekonstrukce letního kina II. etapa, kde je 

napsána rekonstrukce zázemí. Zajímá ho, zda se se jedná o zázemí za plátnem, protože pokud ví, 

je tam nějaká udržitelnost ve stromech, které tuší, se můžou kácet až za několik let. Přimluvil se, 

aby se nezapomnělo na ošetření vlastní konstrukce plátna, protože ta již vykazuje značné známky 

koroze jak zvenku, tak zevnitř, aby jednoho dne nepřišel statik a neřekl, že to musí jít celé k zemi. 

 

pan starosta – sdělil, že druhá etapa se týká plátna a uvedl, že hned na začátku roku proběhne 

jednání týkající se udržitelnosti projektu, který řeší udržovací práce, rekonstrukční a rekondiční 

práce se stromy pod promítací plochou, které jsou chráněny dotací do roku 2020 včetně. Chce 

jednat o tom, kdyby se stromy vykácely, jaká část dotace by se musela vrátit a jaké jsou další 

následnosti, tak aby se dalo pokročit nebo nepokročit v další realizaci. 

 

místostarosta Ing. Lukáš Holík – sdělil, že stromy pod promítací plochou řešil s odborem 

životního prostředí nejdříve neoficiální cestou, protože se snažili zjistit co nejvíce informací. 

V příštím roce se půjde oficiální cestou. Uvedl, co se týká semináře k rozpočtu, je to velice 

pozitivní i ze strany koalice a opozice, protože všichni tak mají dostatek informací k tomuto 

materiálu. Během příštího roku kdy se bude určitě řešit sportovní hala i knihovna, by byl rád, 

kdyby informace měli všichni zastupitelé. Jde o to, že nejenom koalice se o něčem rozhodne, ale 

aby odpovědnost byla i ze strany opozice. Jde o to, že i když jsme na konci roku v plusové částce, 

tak investiční akce, které nás čekají a všechny jsou nějakým způsobem důležité, tak bychom na 

ně za chvíli neměli žádné peníze a už vůbec ne na to, abychom si mohli pořídit sportovní halu 
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nebo knihovnu. Těší se na další seminář k rozpočtu nebo rozpočtovému opatření, popřípadě 

k jiným akcím, které budeme připravovat v příštím roce. 

 

RNDr. Karel Ošlejšek -  doplnil pana zastupitele Vlacha, že zájem všech studentů středních škol 

v Boskovicích o Majáles je veliký a částka 100 tis. Kč zdaleka nepokryje náklady. Víme všichni 

na SŠ, že studenti velmi intenzivně získávají sponzory, takže by je v této aktivitě rovněž podpořil.  

Aktivit je hodně a studenti se snaží, aby se i sami finančně podíleli nebo formou sponzoringu na 

této akci, která zde desítky let nebyla. Ze svého pohledu jako ředitele jedné ze středních škol tuto 

akci podpoří a s kolegy z ostatních středních škol akci také společně podporují. Dotázal se k 

položce v rozpočtu rekonstrukce plotu na tenisových kurtech první etapa. Ví, že stav plotů je 

havarijní ne-li těsně před havárii, proto opravu jednoznačně podporuje. Jedná se o 6 tenisových 

kurtů, z toho 4 kurty jsou ve vlastnictví města Boskovice a 2 kurty jsou ve vlastnictví tenisového 

klubu LTC Velen, zajímá ho, zda se bude týkat nové oplocení městské části. A další dotaz co se 

týká rozvoje areálu Červená zahrada, pokud přistoupíme k opravě plotů, tak zda se vedení města 

přiklání již k nějaké variantě, protože existuje několik variant, které počítaly s lehkým posunem 

tenisových kurtů.  A pokud se začnou tyto opravy realizovat, zda se tyto kurty neposunou. 

 

pan místostarosta Ing. Radek Mazáč – uvedl, že I. etapa se týká městské části. V tuto chvíli 

tvrdit, že se kurty neposunou, by bylo irelevantní, oprava je opravdu nutná z hlediska havarijního 

stavu. Oplocení je nutné, i kdyby se kurty přemisťovaly, a předpokládáme, že to není v horizontu 

roku či dvou, tudíž oprava je smysluplná. 

 

Mgr. Tomáš Pléha – souhlasí s podporou Majálesu, protože i on sám je v přípravném výboru a 

četl žádost, kterou studenti odeslali. Možná se může někomu zdát, že je obecná, že tam nejsou 

konkrétní položky, nicméně studenti na tom již minimálně rok a půl intenzivně pracují. Vždyť 

v loňském roce jsme schválili 60 tis. Kč na festival seriálů, což se mi již tenkrát zdálo být 

poněkud absurdní. Jestli chceme po mládeži, aby byla aktivní, tak bychom je měli podpořit a 

pokud má někdo pochybnosti, může se dostavit ve středu na jednání týkající se Majálesu a uslyší 

to přímo od studentů. Dále uvedl, že by stálo za úvahu, co se týče proplácení dopravy, proplatit 

toto alespoň seniorům z místních částí Boskovic. 

 

Vladimír Farský -  uvedl, že mu v rozpočtu chybí finance na výkupy pozemků, samozřejmě tím 

myslí areál v Červené zahradě, protože zatím platí usnesení zastupitelstva o tom, že hala se má 

stavět v areálu Červené zahrady. Víme všichni, že byl rozjednán výkup pozemků od pana 

Paroulka, které jsou v tomto směru také strategické, stejně jako pozemky, které už vykoupeny 

byly. Byl by rád, kdyby se na to pamatovalo, protože pokud zvítězí varianta v Červené zahradě, 

abychom potom nenarazili na to, že pozemky nemáme vykoupené. Velice kvituje, že v návrhu 

usnesení v bodě 3 je napsáno, že zastupitelstvo ukládá vypracovat aktualizovaný střednědobý 

výhled rozpočtu, abychom všichni viděli, jakým směrem se bude město do budoucna ubírat 

v těch nejbližších letech. 

 

pan starosta – uvedl, že když se v minulém období projednávala hala a ví, že zatím platí usnesení 

o Červené zahradě, tak byli zastupitelé v jistých fázích ubezpečování, že vůbec žádné další 

pozemky na výstavbu haly nepotřebujeme a že se hala dá postavit v areálu Dvořáčkova mlýna a 

bývalého autobazaru. Takže v tuto chvíli nejsou žádné rozhodné kroky pro výkup pozemků. 

V současné době řešíme obsazení místa vedoucího odboru správy majetku, protože současná 

vedoucí paní Mgr. Šmerdová odchází do funkce starostky ve Skalici nad Svitavou a ta se 

účastnila všech jednání s panem Paroulkem. Jakmile toto bude vyřešeno, určitě s panem 

Paroulkem o těchto záležitostech, budeme dále jednat. Nebude to bez účasti vedení, ale každé 

jednání nemůže vést někdo jiný. Z tohoto důvodu, tam žádné finanční prostředky na výkupy 

pozemků nejsou a na druhou stranu, pokud nedojde k nějaké dohodě, tak stejně na nějaké velké 
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super výkupy v tuto chvíli nejsou peníze. Je to otázka dohodnutí se v jakém režimu by výkupy 

mohly probíhat, třeba formou splátkových kalendářů apod.  

 

pan místostarosta Ing. Radek Mazáč – doplnil informaci, že areál Červená zahrada je jedna 

z lokalit, kde může sportovní hala stát, nicméně vedení v tuto chvíli prověřuje všechny 

informace, dosavadní plusy i minusy a jak již řekl, v prvním čtvrtletí příštího roku, by chtěli 

předložit nový návrh na umístění sportovní haly a dalšího postupu. 

 

pan Sušil (občan) – dotázal se pana tajemníka, v jehož gesci je organizační a technická příprava 

zastupitelstva, proč nejsou na stole k dispozici pro občany veškeré materiály včetně příloh 

týkající se zastupitelstva, tak jak bývalo zvykem, aby si občan, který neovládá techniku, mohl 

nahlížet do materiálů a mohl sledovat rozpočet. Tento materiál na stole sice našel, ale jenom 

košilku bez přílohy. Zda je to nedopatření, nebo zda už bude bývat zvykem, že tam bude bývat 

jenom košilka. 

 

pan tajemník JUDr. David Škvařil – uvedl, že rozpočet byl vyvěšen na webových stránkách 

města Boskovice. Za nedopatření, že součástí materiálu není příloha, se omluvil. Nicméně pokud 

na stole materiály nejsou i s přílohou, je to i z důvodu zpřísněné ochrany osobních údajů, takže 

by musely být materiály v anonymizované podobě. Dle jednacího řádu jsou na webových 

stránkách publikovány pouze košilky bez příloh, čili i materiály na zastupitelstvo byly dány 

pouze bez příloh.  

 

pan Sušil (občan) – čili občan má smůlu, kdyby chtěl do přílohy materiálu nahlédnout. 

 

pan tajemník JUDr. David Škvařil – uvedl, že jednací řád řeší pouze umístění materiálů na 

webové stránky města Boskovice a ač to není v jednacím řádu zakotveno a je to nad rámec, 

nebrání se tomu, aby na příštích ZM byly k dispozici pro občany k nahlédnutí materiály i 

s přílohou, ovšem v anonymizované podobě. 

 

pan Sušil (občan) – uvedl, že jako organizátora Majálesů původních v roce 1967 a 1968 ho velice 

potěšilo, že Majáles opět bude, a že se studenti spojili jako tehdy. Kdyby měli studenti zájem, na 

stránkách Boskovické televize je krátký filmový záznam z majálesu „Tenkrát na 8“ z roku 1968. 

 

Mgr. MgA. Kristýna Znamenáčková – uvedla, že když studovala na Gymnáziu v Boskovicích, 

tak asi 3 roky po sobě Majáles pořádali, bylo to v letech 2004-2006 a pořádali jej svépomocí jako 

studenti. Akci sice nepořádali všechny střední školy, nicméně ta akce tady byla. 

 

pan Znamenáček (občan) – uvedl, že ho mrzí, že se na stromy, které jsou vysázeny pod letním 

kinem, dostala dotace a teď se v podstatě čeká na vypršení lhůty, aby se stromy pokácely. Pokud 

bychom je kácely předčasně, tak by to bylo určitě spojeno s náklady, má tím na mysli, že bychom 

museli vracet určitou část dotace. Chtěl by apelovat na pana místostarostu, pokud už kácení bude 

spojeno s určitými náklady, myslí tím nad rámec normálních nákladů na skácení stromů, aby se 

zvážilo, zda by nebylo možné tyto stromy někam přesadit. Vzhledem k tomu, že jde o velké 

stromy, bude zapotřebí těžké techniky, ale viděl by to jako velký výraz kultury, kdybychom se o 

to alespoň pokusili. Dále uvedl, že určitě souhlasí s tím, aby se studenti zapojili do dění ve městě, 

že má smysl, aby se na tokové akce přispělo přímo z rozpočtu, ale byl by nerad, aby se tak 

vytvořil dvourychlostní grantový systém, kde občané druhé kategorie žádají v grantovém 

systému s poměrně přísnými požadavky a s napjatým rozpočtem spojeným s určitou rozpočtovou 

nejistotou. Na druhou stranu občané první kategorie si přímo na městě domluví, že dostanou 

výrazně vyšší částky s výrazně menšími nároky. Plně respektuje, že na tom studenti pracují 

dlouhou dobu a již mají něco naplánované, v tom případě bylo optimální uvést do žádosti, co 

mají již zpracováno, protože kdyby tato žádost byla v grantovém systému, tak skončí poměrně 
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bídně, dle osobních zkušeností. Pokud to tedy zastřešuje nějaká organizace, která má víc 

zkušeností, bylo optimální, aby podanou žádost více rozpracovali, aby občané věděli, na co 

požadovanou částku 100 tis. Kč použijí, protože z veřejných zdrojů jsou vidět jenom koncerty a 

není vidět žádná přidaná hodnota. K bodu o příspěvku na dopravu pro seniory by chtěl 

protestovat proti logice, buď pomůžeme všem najednou anebo nemá smysl pomáhat nikomu. 

Určitě má smysl zvýhodnit kategorii, která je na tom v něčem špatně a přitom nepomoci jiným 

kategoriím. To bychom museli počkat, až budeme schopni jedním tahem vyřešit všechno zlo na 

světě a do té doby nedělat vůbec nic, což mu nedává úplně smysl. 

 

pan starosta – uvedl, že určitě nevidí, že je někdo občan první kategorie a domluví si něco na 

městě, ale je to o návrhu, o rozhodnutí a o prioritách a my jsme řekli, že pokud je něco nového, 

tím nechci polemizovat s paní Znamenáčkovou, jestli byl nebo nebyl Majáles a v jakém rozsahu, 

tak jsme řekli, že jsme ochotni Majáles podpořit. Záležet bude na rozhodnutí zastupitelů, jestli 

bude podpora zamítnuta, nebo ne. Nebo jestli se půjde cestou jen grantového systému. Je to 

obdobné, když si požádá katolická církev nebo evangelická církev, oni jsou také občané jiných 

kategorií? Také nežádají v grantovém systému a má to také přidané hodnoty a víme proč to tu 

podporu má, ale jedná se samozřejmě o věc názoru. 

 

Bc Hana Nedomová – uvedla, že podá protinávrh při schvalování materiálu, který bude 

následovat – Ukončení systému dopravy osob starších 70 let. V protinávrhu bude uvedeno, že 

ZM neschvaluje ukončení systému a ZM ukládá zapracovat do schváleného rozpočtu na rok 2019 

částku na krytí nákladů spojených se systémem dopravy osob starších 70 let veřejnou 

autobusovou dopravou na území Boskovic zdarma k 31.12.2018. Vede ji k tomu především to, 

že  byla oslovena seniory a vysvětlili jí, že za Taxi, které jezdí po Boskovicích se dříve platilo 

20 Kč za jednu jízdu, nyní už je to 40 Kč.  tzn., že pro ně pokud jsou sami a bavíme se třeba o 

částce 600 Kč nebo 1.000 Kč pro ně je to hodně peněz, z tohoto důvodu měla potřebu to sdělit. 

Myslí si, že i po schválení rozpočtu nic nebrání tomu, abychom se zabývali protinávrhem, který 

určitě návrhové komisi předloží. 

 

pan starosta – uvedl, že na RM o této záležitosti diskutovali, a to o čem se hlasovalo v roce 2017, 

bylo za jiných podmínek, než je nyní, neexistoval státní příspěvek, nejedná se tedy o stejný stav 

a tohle všechno při rozhodování zohledňovali. 

 

pan místostarosta Ing. Lukáš Holík – vrátil se k dotazu pana Znamenáčka týkajícího se kácení 

stromů pod letním kinem. Uvedl, že s vedoucí odboru životního prostředí o tomto diskutovali a 

pokud by byla cesta, že se budou muset stromy skácet, tak by to řešili přesazením stromů na jiné 

místo. Pokud tato možnost bude, určitě se k ní přikloní.  

 

RNDr. Vladimír Ochmanský – vrátil se k tématu doplatku na dopravu. Uvedl, že se na finančním 

výboru před rokem o tomto hodně diskutovalo a on sám navrhoval, jestli by nebyla vhodná 

spoluúčast. V současně předloženém materiálu vidí těch 25% zrovna jako vhodnou spoluúčast a 

nakonec ta částka byla možná i vyšší než bylo plánováno. A možná spoluúčast je také o tom, že 

si to pořídili někteří lidé, kteří toho nakonec ani nevyužili.  

Ing. Petr Axman, Ph.D. – k příspěvku na dopravu uvedl, že se o tom hodně diskutovalo na RM 

a pokud se podíváte na výsledky hlasování, tak on osobně se zdržel hlasování, protože si chtěl 

ověřit ještě určitě věci. Pokud se baví o tom, že někdo dostal příspěvek na dopravu, tak si musel 

nejdříve roční kupón koupit, tzn., že na něj musel mít peníze a následně mu byl na MěÚ 

proplacen. Ne každý, ale peníze na ten roční kupon měl. Systém, že stát dotuje 75% je z tohoto 

pohledu mnohem spravedlivější, protože těch 75% dostanete už tím, že si vyřídíte průkazku na 
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nějaký věk a částku, kterou potom zbývá doplatit, se pohybuje od dvou do tří Kč, což není zas 

tak částka vysoká, aby si to senioři nemohli dovolit. 

 

pan místostarosta Ing. Radek Mazáč – vrátil se k reakci pana Znamenáčka týkající se akce 

Majáles a uvedl, že poprvé za dlouhou dobu za tím vidí, řekněme těch 2 000 lidí což u spousty 

požadovaných investičních akcí či jiných investic města chybí a právě ten počet lidí, kteří by ji 

využívali. Musí říct, že poprvé vidí ty uživatele, za druhé jsou tam garanti, což jsou ředitelé škol, 

takže toto byl důvod, proč se rozhodli to takto navrhnout. 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

18.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

18.2. ZM schvaluje rozpočet města Boskovice na rok 2019 

18.3. ZM ukládá vypracovat aktualizovaný střednědobý výhled rozpočtu města Boskovice na 

období 2020 – 2024 

T: 19.02.2019 

O: FIN 

 

Hlasování: 24 pro, 1 se zdržel, 0 proti, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen 

ad 19) Ukončení systému dopravy osob starších 70 let veřejnou autobusovou 

dopravou na území Boskovic zdarma 

Odbor dopravy předkládá ke schválení návrh na ukončení systému dopravy osob starších 70 let 

veřejnou autobusovou dopravou na území Boskovic zdarma k 31.12.2018.  

 

Zastupitelstvo města Boskovice na svém 18. zasedání konaném dne 12.12.2017 usnesením 

č. 15.2. schválilo zavedení systému dopravy osob starších 70 let veřejnou autobusovou dopravou 

na území Boskovic od 01.01.2018 zdarma. Tento systém spočívá v proplácení 100% ceny roční 

předplatní úsekové jízdenky pro cestování po Boskovicích a městských částech spoji vedenými 

v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (dále jen „IDS JMK“) osobám 

starším 70 let s trvalým pobytem v Boskovicích. 

 

Na financování tohoto systému byla v rozpočtu města Boskovice na rok 2018 vyhrazena částka 

200.000,00 Kč, která byla z důvodu mimořádného zájmu boskovických seniorů v rámci 

rozpočtového opatření města Boskovice č. 1/2018 navýšena o další částku ve výši 250.000,00 

Kč. 

 

V období od 01.01. do 20.11.2018 si o proplacení roční předplatní úsekové jízdenky požádalo 

celkem 209 osob, kterým byla proplacena částka v celkové výši 384.200,00 Kč. K 20.11.2018 

tak v rozpočtu města Boskovice zbývala částka určená k proplacení ve výši 65.800,00 Kč. 

 

Dne 27.03.2018 vláda České republiky na své schůzi schválila zavedení slev ve výši 75% 

z jízdného při cestování veřejnou vlakovou a autobusovou dopravou pro děti a žáky od 6 do 15 

let, studenty od 15 do 26 let a osoby starší 65 let na jednotlivě zakoupené jízdenky. K zavedení 

těchto slev následně došlo s účinností od 01.09.2018. 

 

Zavedení slev se dotklo i tarifů předplatných jízdenek v rámci IDS JMK pro cestování 

po Boskovicích, a to tím způsobem, že cena roční předplatní úsekové jízdenky se pro boskovické 

seniory při cestování po Boskovicích a městských částech Mladkov, Vratíkov a Hrádkov snížila 
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z 1.850,00 Kč jen na 625,00 Kč a při cestování po Boskovicích a městské části Bačov se snížila 

z 3.150,00 Kč jen na 1.050,00 Kč. 

 

Částka 625,00 Kč, potažmo 1.050,00 Kč nepředstavuje pro zájemce o pořízení roční předplatní 

úsekové jízdenky již tak výraznou peněžní zátěž jako dříve a vzhledem k tomuto podstatnému 

snížení cen předplatných jízdenek v rámci tarifu IDS JMK ztrácí systém dopravy osob starších 

70 let veřejnou autobusovou dopravou na území Boskovic zdarma své opodstatnění, a proto 

se navrhuje jeho ukončení k 31.12.2018. 

 

Rada města Boskovice na své 4. schůzi dne 04.12.2018 vyslovila souhlas s ukončením systému 

dopravy osob starších 70 let veřejnou autobusovou dopravou na území Boskovic zdarma 

k 31.12.2018 a uložila Odboru dopravy předložit tento návrh ke schválení Zastupitelstvu města 

Boskovice. 

 

pan místostarosta Ing. Lukáš Holík – uvedl, že rozhodnutí za hnutí ANO vychází z toho, že stát 

dotuje dopravu seniorům 75%, což považují za velice pozitivní a neshledávají, že by město mělo 

proplácet zbylých 25% a to z důvodu, že to není koncepční systém, protože se zaměřuje pouze 

na určitou sociální skupinu lidí a není z tohoto systému znát skutečná výtěžnost využití služeb a 

celoroční lístek vyjde seniora pouze na 50 Kč měsíčně. Tyto peníze za daný systém, by rádi 

využili jako rezervu do budoucna, třeba na opravu dětských hřišť nebo výsadbu stromů. 

 

Petr Malach, DiS. – navázal na pana místostarostu a dotázal se, pokud se schválil příspěvek na 

prodejnu ve Vratíkově, zda se tím separovala nějaká skupina lidí, nebo jak tomu má rozumět. 

Pokud podpořili prodejnu na Vratíkově, podpořili Majáles, tak si myslí, že by měli podpořit i 

příspěvek na dopravu pro seniory. Myslí si, že 25% není pro rozpočet zase tak vysoká zátěž. 

 

pan starosta – vysvětlil, že se nenašel žádný dotační titul, který by se dal využít na pokrytí 

nákladů prodejny ve Vratíkově, na rozdíl od dotačního titulu na dopravu. Je to politické 

rozhodnutí a každý z přítomných zastupitelů má možnost projevit svůj názor. Nečeká, že se na 

tuto záležitost budou dívat všichni stejně a se stejným názorem. 

 

Vladimír Farský – dotázal se vedoucího odboru dopravy, kolik stojí seniora, který má více než 

70 let cesta z Podlesí ke Kauflandu při uplatnění 75% slevy. 

 

Mgr. et Mgr. Roman Dokoupil – sdělil, že jsou to 2 Kč. 

 

Bc. Hana Nedomová – předala návrhové komisi protinávrh. 

 

Mgr. Dagmar Hamalová – doplnila informaci k projednávanému materiálu. KDU-ČSL 

navrhovalo změnu, která byla schválena v rozpočtu v minulém roce a vzhledem k tomu, že jsou 

nejrůznější pochybnosti, snažili se zjistit, jak senioři tento systém využívali. Ve spolupráci 

s dopravci proběhly průzkumy o počtu cestujících, kteří tohoto využili a i ve zpětné vazbě na 

řidiče, bylo jednoznačné, že se počet seniorů, kteří cestovali v MHD, podstatně zvýšil. Navrhla, 

pokud by se schválil systém pouze ze státního příspěvku, aby bylo také po roce zpětně provedeno 

takovéto vyhodnocení. Poděkovala odboru dopravy za práci při zavedení tohoto systému, protože 

nebyl úplně jednoduchý, ať už se to týkalo administrativy nebo komunikace s občany. Určitě si 

s tím dali velkou práci a zpracovávali i zkušenosti z jiných měst a to se může hodit i při 

vyhodnocení fungování systému v roce 2019. Za KDU-ČSL podpoří návrh rozpočtu, ale za sebe 

tu slevu 75% podpoří s tím, že je určitě důležité toto vyhodnotit v roce 2020. 

 

pan místostarosta Ing. Lukáš Holík – uvedl, že souhlasí, aby se vyhodnocení ke konci roku 2019 

provedlo a byli informováni všichni zastupitelé. 
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návrhová komise – uvedla, že tak jak je uvedeno v jednacím řádu, bude se hlasovat nejdříve 

o protinávrhu, který předala Bc. Hana Nedomová a přednesla návrh na usnesení: 

____________________________________________________________________________ 

19.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

19.2. ZM nesouhlasí s ukončením systému dopravy osob starších 70 let veřejnou 

autobusovou dopravou na území Boskovic zdarma k 31.12.2018 

19.3. ZM ukládá zapracovat do schváleného rozpočtu na rok 2019 částku 150 tis. Kč na krytí 

nákladů spojených se systémem dopravy osob starších 70 let veřejnou autobusovou 

dopravou na území Boskovic zdarma k 31.12.2018 

 

Hlasování: 10 pro, 17 se zdrželo, 0 proti, 0 nehlasovalo, 0 nepřítomných – nepřijato 

 

 

návrhová komise – uvedla, že se bude hlasovat o usnesení dle předloženého materiálu: 

 

19.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

19.2. ZM souhlasí s ukončením systému dopravy osob starších 70 let veřejnou autobusovou 

dopravou na území Boskovic zdarma k 31.12.2018 

 

Hlasování: 18 pro, 3 se zdrželi, 6 proti, 0 nehlasovalo, 0 nepřítomno – usnesení bylo přijato 

Odchod – MUDr. Jan Machač – 18:38 hodin – 26 přítomných členů 

ad 20) Určení zastupitele města spolupracujícího při pořizování územně 

plánovací dokumentace města Boskovice pro volební období 11/2018 – 

10/2022 

Zastupitelstvo města Boskovice schválilo na svém 20. zasedání dne 24.04.2018 usnesením 

Jmenování určeného zastupitele je činnost patřící do samostatné působnosti obce. Podle § 5 odst. 

2 stavebního zákona „orgány obce a kraje vykonávají působnost ve věcech územního plánování 

podle tohoto zákona jako působnost přenesenou, nestanoví-li zákon, že o věci rozhoduje 

zastupitelstvo obce nebo kraje“. 

Určeného zastupitele určuje usnesením ze svého středu zastupitelstvo obce, pro jejíž území je 

pořizován územní plán, a to zpravidla současně s rozhodnutím o pořízení územního plánu.   

Účast určeného zastupitele na vyhodnocení výsledků projednání zajišťuje vliv voleného orgánu 

na činnost pořizovatele v průběhu přípravy nejdůležitějších dílčích rozhodnutí, která ovlivňují 

podobu návrhu předkládaného zastupitelstvu. 

Zastupitel nemusí být určen pouze pro agendu jedné územně plánovací dokumentace, ale může 

být určen např. na celé volební období. Odborná kvalifikace není zákonem stanovena. Určený 

zastupitel je „mluvčí“ zastupitelstva obce. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravuje, v kterých případech 

jedná určený zastupitel s pořizovatelem. 
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Jako „určený zastupitel“ spolupracující při pořizování územně plánovací dokumentace města 

Boskovice pro volební období 11/2018 – 10/2022 je navrhován pan místostarosta Ing. Lukáš 

Holík. 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

20.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

20.2. ZM v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, určuje zastupitele města Boskovice, pana místostarostu Ing. 

Lukáše Holíka, ke spolupráci při pořizování územně plánovací dokumentace města 

Boskovice pro volební období 11/2018 – 10/2022 

 

Hlasování: 22 pro, 1 se zdržel, 0 proti, 0 nehlasovalo, 4 nepřítomni 

ad 21) Vydání Změny č. 1 Územního plánu Boskovice 

Zastupitelstvo města Boskovice (dále jen ZM) rozhodlo na 13. zasedání, konaném dne 

28.02.2017, o pořízení „Změny č. 1 Územního plánu Boskovice“. 

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Boskovice byl zpracován během měsíce dubna 2017 

v rozsahu stanoveném v příloze č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 

podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v 

platném znění. Následně byl návrh zadání projednán v souladu s ustanovením § 47 stavebního 

zákona. 

Pořizovatel v souladu s ustanovením § 47 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznámil dne 18.04.2017, 

dopisem č.j. DMBO 6103/2017/STAV/Št., zahájení projednávání návrhu zadání Změny č. 1 ÚP 

Boskovice. 

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Boskovice byl vystaven k veřejnému nahlédnutí na Městském 

úřadě Boskovice – odboru výstavby a územního plánování, zejména v úřední dny (pondělí a 

středa 800–1700 hodin), v jiné pracovní dny dle domluvy na tel. čísle 516 488 738. Úplné znění 

návrhu zadání Změny č. 1 ÚP Boskovice bylo umístěno rovněž na elektronické úřední desce 

MěÚ Boskovice, kde byl návrh zadání zveřejněn jako příloha oznámení. Do 15 dnů ode dne 

doručení oznámení (tj. do 19.05.2017) mohl každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. 

Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání Změny č. 1 ÚP Boskovice mohly dotčené orgány a krajský 

úřad jako nadřízený orgán uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na 

obsah změny územního plánu vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů. 

V téže lhůtě uplatnil krajský úřad jako příslušný úřad u pořizovatele stanovisko, sousední obce 

mohly uplatnit podněty. 

Odbor výstavby a územního plánování MěÚ Boskovice provedl během měsíce dubna 2017, v 

souladu s interní směrnicí, průzkum trhu ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na zakázku 

„Změna č. 1 Územního plánu Boskovice“. Dne 19. dubna 2017 bylo pořizovatelem v rámci 

průzkumu trhu osloveno 5 urbanistických projekčních kanceláří, s žádostí o předložení nabídky 

na zpracování „Změny č. 1 Územního plánu Boskovice“ do 25. dubna 2017. Nabídku předložily 

3 z nich, dvě se pro aktuální pracovní vytíženost omluvily. 

Následně Rada města Boskovice (dále jen RM) dne 09.05.2017 schválila výsledek tohoto 

průzkumu trhu a jako nejvýhodnější schválila nabídku uchazeče Urbanistické středisko Brno, 

spol. s r. o., se sídlem Příkop 8, 602 00 Brno. RM uložila podepsat smlouvu o dílo mezi Městem 

Boskovice a firmou Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., se sídlem Příkop 8, 602 00 Brno, 

IČ: 18824463 na zpracování Změny č. 1 Územního plánu Boskovice. Smlouva byla uzavřena 

28.06.2017. 
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ZM schválilo „Zadání změny č. 1 Územního plánu Boskovice“ na 15. zasedání, konaném 

20.06.2017. 

Schválené Zadání změny č. 1 ÚP Boskovice bylo předáno projektantovi 30.06.2017. 

Dokumentace návrhu Změny č. 1 ÚP Boskovice a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj 

území pro fázi společného jednání byla ze strany projektanta předána pořizovateli 03.11.2017. 

Pořizovatel oznámil místo a dobu konání společného jednání o návrhu Změny č. 1 ÚP Boskovice 

a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území podle ustanovení § 50 odst. 2 stavebního 

zákona dotčeným orgánům, Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, Městu Boskovice a 

sousedním obcím, dopisem ze dne 07.11.2017 č. j. DMBO 17058/2017/STAV/Št. Pořizovatel 

vyzval dotčené orgány k uplatnění stanovisek ve lhůtě 30 dnů ode dne společného jednání. Ve 

stejné lhůtě mohly sousední obce uplatnit připomínky. Zároveň s tímto oznámením pořizovatel 

předal návrh ÚP Boskovice Krajskému úřadu Jihomoravského kraje pro posouzení dle § 50 odst. 

5 a 7 stavebního zákona, spolu s vyhodnocením jeho vlivů na udržitelný rozvoj území. 

Návrh Změny č. 1 ÚP Boskovice a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území byl 

k nahlédnutí od 09.11.2017 do 05.01.2018 na Městském úřadu Boskovice – odboru výstavby a 

územního plánování, zejména v úřední dny (pondělí a středa 800–1700 hodin) v jiné pracovní dny 

dle domluvy na tel. čísle 516 488 738. Ve stejné lhůtě byl rovněž k nahlédnutí na webových 

stránkách města Boskovice (www.boskovice.cz) v sekci „Občan – Městský úřad – Územní 

plánování – Územní plány a územní studie - Rozpracované“. 

Společné jednání se konalo dne 5. prosince 2017 na odboru výstavby a územního plánování MěÚ 

Boskovice. O společném jednání byl pořízen záznam, který je součástí spisu. 

Pořizovatel dále v souladu s ustanovením § 50 odst. 3 stavebního zákona doručil návrh Změny 

č. 1 ÚP Boskovice veřejnou vyhláškou č.j. DMBO 17061/2017/STAV/Št., zveřejněnou na úřední 

desce MěÚ Boskovice (od 8.11.2017) s uvedením možnosti podání písemných připomínek k 

návrhu Změny č. 1 ÚP Boskovice u pořizovatele, ve lhůtě 30 dnů od doručení vyhlášky. Návrh 

Změny č. 1 ÚP Boskovice a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území byl během těchto 

lhůt k nahlédnutí u pořizovatele, zejména v úřední dny (pondělí a středa 800–1700 hodin) v jiné 

pracovní dny dle domluvy na tel. čísle 516 488 738 a rovněž na webových stránkách města 

Boskovice (www.boskovice.cz) v sekci „Občan – Městský úřad – Územní plánování – Územní 

plány a územní studie - Rozpracované“. 

K návrhu Změny č. 1 ÚP byly ve stanovené lhůtě (do 23.12.2017) uplatněny písemné připomínky 

a písemná stanoviska dotčených orgánů. 

V rámci společného jednání o „návrhu Změny č. 1 Územního plánu Boskovice“ a vyhodnocení 

jeho vlivů na udržitelný rozvoj území ve smyslu § 50 odst. 2 stavebního zákona bylo 

předpokládáno vydání koordinovaného stanoviska ze strany krajského úřadu. Dle § 4 odst. 7 

stavebního zákona lze koordinované stanovisko vydat pouze v případě, nejsou-li požadavky na 

ochranu dotčených veřejných zájmů v rozporu. Z důvodu nesouhlasného stanoviska odboru 

životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje jako dotčeného orgánu ochrany ZPF 

s návrhovou plochou Z1-01 však nemohl OÚPSŘ za krajský úřad vydat k „návrhu Změny č. 1 

Územního plánu Boskovice“ koordinované stanovisko ve smyslu § 4 odst. 7 stavebního zákona. 

Stanoviska příslušných dotčených orgánů v rámci krajského úřadu proto obdržel pořizovatel 

jednotlivě. 

Následně pořizovatel zaslal Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, OÚPSŘ (dopisem č. j. 

DMBO 556/2018/STAV/Št., ze dne 11.01.2018) stanoviska a připomínky, které obdržel v rámci 

společného jednání o návrhu Změny č. 1 Územního plánu Boskovice a vyhodnocení jeho vlivů 

na udržitelný rozvoj území, k vydání stanoviska dle ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona. 

Krajský úřad Jihomoravského kraje vydal stanovisko dne 07.02.2018 pod č.j. JMK 8016/2018. 

 

Dne 11.01.2014 dopisem č.j. DMBO 547/2018/STAV/Št., zaslal pořizovatel Krajskému úřadu 

Jihomoravského kraje, OŽP, žádost o stanovisko příslušného úřadu ve smyslu ustanovení § 50 

odst. 5 stavebního zákona (stanovisko k vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 1 Územního plánu 

Boskovice na životní prostředí ve smyslu ustanovení § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 

http://www.boskovice.cz/
http://www.boskovice.cz/
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vlivů na životní prostředí). Přílohu žádosti tvořily kopie obdržených stanovisek a připomínek 

uplatněných v rámci společného jednání o návrhu Změny č. 1 Územního plánu Boskovice 

a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území. 

Požadované souhlasné stanovisko Odboru ŽP Krajského úřadu JMK obdržel pořizovatel dne 

14.02.2018. Stanovisko bylo podmíněno splněním formulovaných požadavků v další fázi 

zpracování návrhu Změny č. 1 ÚP Boskovice a obsahovalo žádost o jeho zveřejnění na úřední 

desce po dobu nejméně 15 dnů, ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí. 

Dne 21.03.2018, dopisem č. j. DMBO 4433/2018/STAV/Št., zaslal pořizovatel Krajskému úřadu 

Jihomoravského kraje, OŽP, v souladu s ustanovením § 16 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí, písemné vyrozumění o dni vyvěšení „stanoviska k návrhu 

Změny č. 1 Územního plánu Boskovice“. Stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje, 

odboru životního prostředí, jako příslušného úřadu k vyhodnocení koncepce (územně plánovací 

dokumentace), bylo vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Boskovice dne 05.03.2018 na 

dobu min. 15 dnů (sňato 22.03.2018). 

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem v souladu s ustanovením § 51 odst. 1 

stavebního zákona, vyhodnotil výsledky projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Boskovice. Na 

základě vyhodnocení výsledků projednání a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, 

zajistil u projektanta upravení návrhu dopisem č.j. DMBO 5463/2018/STAV/Št ze dne 

09.04.2018 v souladu s obsahem smlouvy o dílo ze dne 28.06.2017. 

Dokumentace upraveného návrhu Změny č. 1 Územního plánu Boskovice a vyhodnocení jeho 

vlivů na udržitelný rozvoj území pro fázi veřejného projednání byla ze strany projektanta předána 

pořizovateli 17.07.2018. 

Pořizovatel doručil upravený a posouzený návrh Změny č. 1 Územního plánu Boskovice a 

vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s oznámením o konání veřejného 

projednání veřejnou vyhláškou vyvěšenou na fyzické úřední desce a zároveň i způsobem 

umožňujícím dálkový přístup dne 13.07.2018. K veřejnému projednání návrhu Změny č. 1 ÚP 

Boskovice a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území, podle ustanovení § 52 odst. 1 

stavebního zákona, přizval pořizovatel Město Boskovice, dotčené orgány, Krajský úřad 

Jihomoravského kraje a sousední obce dopisem ze dne 12.07.2018 č. j. DMBO 

10965/2018/STAV/Št. Pořizovatel vyzval dotčené orgány a Krajský úřad Jihomoravského kraje, 

jako nadřízený orgán, k uplatnění stanovisek k částem řešení, které byly od společného jednání 

změněny (byly přílohou dopisu), ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání. Ve stejné lhůtě 

mohl každý uplatnit své připomínky, dotčené osoby (tj. vlastníci pozemků a staveb dotčených 

návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti) mohli uplatnit námitky. 

Veřejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu Změny č. 1 ÚP Boskovice a vyhodnocení 

jeho vlivů na udržitelný rozvoj území, s odborným výkladem projektanta se uskutečnilo 

ve čtvrtek 23. srpna 2018 od 1000 hod. na odboru výstavby a územního plánování MěÚ 

Boskovice, nám. 9. května č. 2 v Boskovicích. 

Upravený a posouzený návrh Změny č. 1 ÚP Boskovice a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný 

rozvoj území byl k nahlédnutí po celou dobu vyvěšení oznámení a v průběhu lhůt stanovených 

pro podání stanovisek, námitek a připomínek na Městském úřadu Boskovice – odboru výstavby 

a územního plánování, zejména v úřední dny (pondělí a středa 800–1700 hodin) v jiné pracovní 

dny dle domluvy na tel. čísle 516 488 738 nebo 516 488 715. V souladu s ustanovením § 172 

odst. 2 a 3 správního řádu bylo oznámení, stejně jako samotný návrh Změny č. 1 ÚP Boskovice 

včetně odůvodnění, k nahlédnutí rovněž na webových stránkách města Boskovice 

(www.boskovice.cz) v sekci „Občan – Městský úřad – Územní plánování – Územní plány a 

územní studie - Rozpracované“. O průběhu veřejného projednání byl pořízen písemný záznam, 

který je součástí spisu. 

K návrhu Změny č. 1 ÚP Boskovice a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území nebyla 

ve stanovené lhůtě (do 30.08.2018) uplatněna žádná písemná připomínka. Dále pořizovatel 

obdržel 2 písemné námitky dotčených osob a 3 stanoviska dotčených orgánů. 

http://www.boskovice.cz/
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Pořizovatel, v souladu s ustanovením § 53 odst. 1 stavebního zákona, vyhodnotil ve spolupráci 

s určeným zastupitelem (Bc. Hanou Nedomovou – starostkou města Boskovice) výsledky 

projednání a zpracoval s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh 

vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Boskovice. 

V souladu s výše uvedeným ustanovením stavebního zákona doručil dopisem č.j. DMBO 

13932/2018/STAV/Št ze dne 06.09.2018 tyto návrhy dotčeným orgánům a Krajskému úřadu 

Jihomoravského kraje jako nadřízenému orgánu a vyzval je, aby k návrhům uplatnily stanoviska 

do 30-ti dnů od obdržení výzvy. 

Ve stanovené lhůtě pořizovatel neobdržel k návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu 

vyhodnocení připomínek žádné negativní stanovisko. 

V souladu s výsledky projednání pořizovatel formuloval dopisem č.j. DMBO 

11045/2015/STAV/Št. ze dne 19.08.2015 ve vztahu k projektantovi požadavky na úpravy návrhu 

Změny č. 1 ÚP Boskovice v souladu s výsledky projednání. Vzhledem k tomu, že se nejednalo 

o podstatné úpravy návrhu, pořizovatel neshledal důvody pro opakované veřejné projednání 

územně plánovací dokumentace. 

Pořizovatel následně přezkoumal soulad návrhu Změny č. 1 ÚP Boskovice a vyhodnocení jeho 

vlivů na udržitelný rozvoj území dle požadavků § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona. Výsledek 

tohoto přezkoumání je součástí odůvodnění návrhu Změny č. 1 ÚP Boskovice. 

Pořizovatel zpracoval materiál pro jednání ZM pod názvem Vydání Změny č. 1 Územního plánu 

Boskovice. Tento materiál byl projednán v poradě vedoucích odborů MěÚ Boskovice dne 

27.11.2018 a v RM dne 04.12.2018. Následně byl předložen v souladu s § 54 SZ Zastupitelstvu 

města Boskovice. 

 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 
Příloha č. 1: I. Textová část návrhu Změny č.1 ÚP Boskovice 

Příloha č. 2: II. Textová část odůvodnění Změny č.1 ÚP Boskovice 

Příloha č. 3: III. Vyhodnocení předpokládaných vlivů na udržitelný rozvoj území 

Příloha č. 4: 1 Boskovice Z1 výkres základního členění území 

Příloha č. 5: 2 Boskovice Z1 hlavní výkres 

Příloha č. 6: 3 Boskovice Z1 výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 

Příloha č. 7: 4 Boskovice Z1 koncepce dopravy 

Příloha č. 8: 5 Boskovice Z1 koncepce vodního hospodářství 

Příloha č. 9: 6 Boskovice Z1 koncepce energetiky 

Příloha č. 10: 0.1 Boskovice Z1 koordinační výkres 

Příloha č. 11: 0.2 Boskovice Z1 výkres předpokládaných záborů půd 

Příloha č. 12: 0.3 Boskovice Z1 výkres širších vztahů 

 

Ing. Milan Štulpa – informoval, že byla podána žaloba u Krajského soudu na Územní plán 

Boskovice jako na opatření obecné povahy. Žaloba se týká plochy přestavby, která je v ÚP 

uvedena jako plocha P8, jedná se o plochu po zbouraném lihovaru v areálu Červené zahrady. ÚP 

jako opatření obecné povahy je přezkoumatelný soudně do 3 let po nabytí účinnosti. Boskovický 

územní plán nabyl účinnosti 23.10.2015, tato žaloba byla podána předposlední den 22.10.2018. 

Je pro nás nepochopitelná, protože z toho co je cílem žaloby, je předmětem změna číslo 2 ÚP. 

 

Ing. Petr Axman, Ph.D. – uvedl, že v bodu 21 i v bodu 22 se zdrží hlasování z důvodu střetu 

zájmu k ÚP. 

 

Dominik Božek – sdělil, že i on se v tomto bodě zdrží hlasování, protože je ve střetu zájmu k ÚP. 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

21.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 
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21.2. ZM vydává po ověření dle § 54 odst. 2) stavebního zákona opatření obecné povahy 

„Změna č. 1 Územního plánu Boskovice“ 

Opatření obecné povahy "Změna č. 1 Územního plánu Boskovice" tvoří přílohu č. 9 

zápisu ze ZM 

21.3. ZM ukládá doručit „Změnu č. 1 Územního plánu Boskovice“ a „Úplné znění Územního 

plánu Boskovice po změně č. 1“ veřejnou vyhláškou 

T: 31.01.2019 

O: STAV 

Hlasování: 23 pro, 2 se zdrželi, 0 proti, 0 nehlasovalo, 2 nepřítomni 

ad 22) Schválení Zadání změny č. 2 Územního plánu Boskovice 

Záměr pořízení Změny č. 2 ÚP Boskovice schválilo Zastupitelstvo města Boskovice na svém 

20. zasedání konaném dne 24.04.2018 pod bodem usnesení č. 12.2. 

Návrh zadání Změny č. 2 ÚP Boskovice byl zpracován v rozsahu stanoveném v příloze č. 6 

vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci 

a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění. Následně byl návrh zadání 

projednán v souladu s ustanovením § 47 stavebního zákona. 

Pořizovatel v souladu s ustanovením § 47 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznámil dne 17.09.2018, 

dopisem č.j. DMBO 14444/2018/STAV/Št., zahájení projednávání návrhu zadání Změny č. 2 ÚP 

Boskovice. 

Návrh zadání Změny č. 2 ÚP Boskovice byl vystaven k veřejnému nahlédnutí na Městském 

úřadě Boskovice – odboru výstavby a územního plánování, zejména v úřední dny (pondělí a 

středa 800–1700 hodin), v jiné pracovní dny dle domluvy na tel. čísle 516 488 738. Úplné znění 

návrhu zadání Změny č. 2 ÚP Boskovice bylo umístěno rovněž na elektronické úřední desce 

MěÚ Boskovice, kde byl návrh zadání zveřejněn jako příloha oznámení. 

 

Do 15 dnů ode dne doručení oznámení (tj. do 17.10.2018) mohl každý uplatnit u pořizovatele 

písemné připomínky. 

Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání Změny č. 2 ÚP Boskovice mohly dotčené orgány a krajský 

úřad jako nadřízený orgán uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na 

obsah územního plánu vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů. V téže 

lhůtě uplatnil krajský úřad jako příslušný úřad u pořizovatele stanovisko, sousední obce mohly 

uplatnit podněty. 

 

V rámci projednávání návrhu zadání Změny č. 2 ÚP Boskovice obdržel pořizovatel vyjádření 

následujících dotčených orgánů: 

Krajský úřad Jihomoravského (koordinované stanovisko) 

MěÚ Boskovice - Odbor tvorby a ochrany životního prostředí 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, územní pracoviště Blansko 

Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko 

 

Požadavky dotčených orgánů na doplnění nebo opravu textu projednávaného návrhu zadání byly 

zohledněny a zapracovány do zadání, předkládaného ZM ke schválení. 

 

Pořizovatel neobdržel žádné písemné připomínky ani podněty  
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K předloženému materiálu byla tato příloha: 
Příloha č. 1: Zadání Změny č. 2 ÚP BOSKOVICE – čistopis 

 

Josef Opatřil- sdělil, že se zdrží hlasování z důvodu střetu zájmu. 

 

Pavel Schwarzer - sdělil, že se zdrží hlasování z důvodu střetu zájmu. 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

22.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

22.2. ZM schvaluje  „Zadání změny č. 2 Územního plánu Boskovice“  v souladu s 

předloženým materiálem 

Zadání změny územního plánu č. 2 tvoří přílohu č. 10 zápisu ze ZM. 

22.3. ZM ukládá zajistit provedení výběrového řízení  ve věci veřejné zakázky malého 

rozsahu na zakázku „Změna č. 2 Územního plánu Boskovice“ 

T: 31.03.2019 

O: STAV 

Hlasování: 22 pro, 2 se zdrželi, 0 proti, 0 nehlasovalo, 3 nepřítomni 

ad 23) Prodej podílu z pozemku, návrh kupní smlouvy – pan S. 

Zastupitelstvo města Boskovice schválilo na svém 17. zasedání dne 02.02.2009 usnesením č. 8.2. 

záměr prodeje pozemků pod bytovým domem Komenského, a to pozemků p. č. 562/2, 562/3, 

562/4 v k. ú. Boskovice, formou podílů vlastníkům jednotlivých bytových jednotek za kupní 

cenu 150,00 Kč/m2. Uvedené parcely byly sloučeny a nově je v katastru nemovitostí evidovaná 

parcela č. 562/4 o výměře 501 m2. 

Pan S., bytem Rájec je vlastníkem bytové jednotky čís. 2080/29 v bytovém domě Komenského  

v Boskovicích. Město Boskovice, jako vlastníka pozemku pod budovou, požádal o prodej podílu 

719/29664 z výše uvedeného pozemku, což dle výpočtu činí 12,143 m2. Výše podílu je odvozena 

od výměry bytu a společných částí domu a ze zákona tento podíl náleží vlastníkovi bytové 

jednotky. 

Záměr prodeje byl zveřejněn bez připomínek veřejnosti. 

Přílohou materiálu je návrh kupní smlouvy. 

Rada města Boskovice na své 2. schůzi dne 04.12.2018 usnesením č. 42.2. doporučila prodej 

podílu 719/29664 z výše uvedeného pozemku a usnesením č. 42.3. doporučila návrh kupní 

smlouvy. 

 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 
Příloha č. 1: Návrh kupní smlouvy 

Příloha č. 2: Mapka 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

23.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

23.2. ZM schvaluje prodej podílu 719/29664 z pozemku p. č. 562/4 - zastavěná plocha a 

nádvoří o výměře 501 m² v k. ú. Boskovice panu S., Rájec za kupní cenu 150,00 Kč/m² 
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23.3. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej podílu 719/29664 z pozemku p. č. 562/4 

- zastavěná plocha a nádvoří o výměře 501 m² v k. ú. Boskovice panu S., Rájec za kupní 

cenu 150,00 Kč/m² 

Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 11 zápisu ZM. 

23.4. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej podílu 719/29664 z pozemku p. č. 562/4 - 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 501 m² v k. ú. Boskovice s panem S., Rájec za 

kupní cenu 150,00 Kč/m², dle předloženého návrhu  

T: 28.02.2019 

O: OSM 

Hlasování: 24 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 0 nehlasovalo, 3 nepřítomni 

ad 24) Návrh kupní smlouvy - pan K. 

Zastupitelstvo města Boskovice schválilo na svém 21. zasedání dne 12.06.2018 usnesením č. 9.2. 

záměr prodeje pozemku p. č. 271/2 - trvalý travní porost o výměře 97 m2 a části pozemku p. č. 

270 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 45 m2, dle geometrického plánu čís. 258-

3442/2018 (GP) se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 270/2 o výměře 52 m2, oba v k. ú. 

Vratíkov  panu K., Vratíkov za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Současně uložilo 

zastupitelstvo města usnesením č. 9.5. předložit k projednání návrh kupní smlouvy - viz příloha. 

Znaleckým posudkem vypracovaným panem M., soudním znalcem z oboru ekonomika, odvětví 

ceny a odhady nemovitostí byla stanovena obvyklá cena pozemků ve výši 250,00 Kč/m2. 

Záměr prodeje pozemku p. č. 271/2 a části pozemku p. č. 270 v k. ú. Vratíkov byl zveřejněn 

bez připomínek veřejnosti. 

Rada města Boskovice na své 2. schůzi dne 04.12.2018 usnesením č. 45.2. návrh kupní smlouvy 

doporučila 

 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 
Příloha č. 1: Návrh kupní smlouvy 

Příloha č. 2: Mapka 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

24.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

24.2. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 271/2 - trvalý travní porost 

o výměře 97 m² a části pozemku p. č. 270 - ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP 

se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 270/2 o výměře 52 m², oba v k. ú. Vratíkov panu 

K., Vratíkov, za cenu250,00 Kč/m² 

Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 12 zápisu ze ZM 

24.3. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 271/2 - trvalý travní porost 

o výměře 97 m² a části pozemku p. č. 270 - ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP 

se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 270/2 o výměře 52 m², oba v k. ú. Vratíkov s 

panem K., Vratíkov, za cenu 250,00 Kč/m², dle předloženého návrhu 

T: 28.02.2019 

O: OSM 

Hlasování: 25 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 0 nehlasovalo, 2 nepřítomni 

ad 25) Návrh kupní smlouvy – pan F. 
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Zastupitelstvo města Boskovice schválilo na svém 21. zasedání dne 12.06.2018 usnesením č. 8.2. 

záměr prodeje částí pozemků p. č. 40/3 a p. č. 40/6, dle geometrického plánu čís. 228-3183/2015 

se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 40/7 o výměře 111 m2 v k. ú. Vratíkov panu F., Vratíkov  

za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Současně uložilo zastupitelstvo města usnesením č. 

8.5. předložit k projednání návrh kupní smlouvy - viz příloha. 

Znaleckým posudkem vypracovaným panem M., soudním znalcem z oboru ekonomika, odvětví 

ceny a odhady nemovitostí byla stanovena obvyklá cena pozemků ve výši 250,00 Kč/m2. 

Záměr prodeje částí pozemků p. č. 40/3 a p. č. 40/6 v k. ú. Vratíkov byl zveřejněn bez připomínek 

veřejnosti. 

Rada města Boskovice na své 2. schůzi dne 04.12.2018 usnesením č. 41.2. návrh kupní smlouvy 

doporučila. 

 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 
Příloha č. 1: Mapka 

Příloha č. 2: Návrh kupní smlouvy 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

25.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

25.2. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej částí pozemků p. č. 40/3 a p. č. 40/6, dle 

GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 40/7 o výměře 111 m² v k. ú. Vratíkov panu 

F., Vratíkov  za cenu 250,00 Kč/m² 

Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 13 zápisu ZM 

25.3. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej částí pozemků p. č. 40/3 a p. č. 40/6, dle 

GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 40/7 o výměře 111 m² v k. ú. Vratíkov s 

panem F., Vratíkov  za cenu 250,00 Kč/m², dle předloženého návrhu 

T: 28.02.2019 

O: OSM 

Hlasování: 24 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 0 nehlasovalo, 3 nepřítomni 

ad 26) Návrh kupní smlouvy - E.ON Distribuce, a. s. 

Zastupitelstvo města Boskovice schválilo na svém 20. zasedání dne 24.04.2018: 

- usnesením č. 15.2. záměr prodeje části pozemku p. č. 4402/1 - zahrada o výměře cca 30 m2, 

dle geometrického plánu čís. 5142-3211/2018 se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 4402/47 

o výměře 28 m2 v k. ú. Boskovice (zahrádkářská lokalita Čížovky), 

- usnesením č. 16.2. záměr prodeje částí pozemků p. č. 1990/180 - ostatní plocha, manipulační 

plocha o výměře cca 30 m2 a p. č. 1990/199 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 

cca 7 m2, dle geometrického plánu čís. 5143-3212/2018 se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 

1990/264 o výměře 37 m2 v k. ú. Boskovice (ulice Lidická areál mateřské školky), 

- usnesením č. 17.2. záměr prodeje části pozemku p. č. 52/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

o výměře cca 30 m2, dle geometrického plánu čís. 156-2975/2018 se jedná o nově vzniklý 

pozemek p. č. 52/6 o výměře 25 m2 v k. ú. Bačov, 

společnosti E.ON Distribuce, a. s., IČO: 280 85 400, F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem. 

Současně Zastupitelstvo města Boskovice schválilo na svém 21. zasedání dne 12.06.2018 

usnesením č. 10.2. záměr prodeje části pozemku p. č. 2929/161 - ostatní plocha, jiná plocha 

o výměře cca 30 m2, dle geometrického plánu čís. 5141-3210/2018 se jedná o nově vzniklý 
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pozemek p. č. 2929/253 o výměře 25 m2 v k. ú. Boskovice (ulice Průmyslová-Hliníky) 

společnosti E.ON Distribuce, a. s. za cenu stanovenou znaleckým posudkem. 

Znaleckým posudkem vypracovaným panem M., soudním znalcem z oboru ekonomika, odvětví 

ceny a odhady nemovitostí byla stanovena obvyklá cena všech výše uvedených pozemků ve výši 

1.000,00 Kč/m2. 

Přílohou předkládáme ke schválení návrh kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej výše 

uvedených pozemků. Pozemky jsou prodávány za účelem výstavby kioskových trafostanic. 

Záměr prodeje předmětných pozemků byl zveřejněn bez připomínek veřejnosti. 

Rada města Boskovice na své 2. schůzi dne 04.12.2018 usnesením č. 37.2. návrh kupní smlouvy 

doporučila. 

 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 
Příloha č. 1: Návrh kupní smlouvy 

Příloha č. 2: Mapka, GP -TS Čížovky 

Příloha č. 3: Mapka, GP - TS Lidická 

Příloha č. 4: Mapka, GP - TS Bačov 

Příloha č. 5: Mapka, GP - TS Průmyslová,Hliníky 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

26.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

26.2. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej: 

- části pozemku p. č. 4402/1 - zahrada, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 

4402/47 o výměře 28 m² v k. ú. Boskovice, 

- částí pozemků p. č.   1990/180 - ostatní plocha, manipulační plocha a p. č. 1990/199 - 

ostatní plocha, manipulační plocha, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 

1990/264 o výměře 37 m² v k. ú.   Boskovice, 

- části pozemku p. č. 52/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově 

vzniklý pozemek p. č. 52/6 o výměře 25 m² v k. ú. Bačov, 

- části pozemku p. č. 2929/161 - ostatní plocha, jiná plocha, dle GP se jedná o nově 

vzniklý pozemek p. č. 2929/253 o výměře 25 m² v k. ú. Boskovice, společnosti E.ON 

Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČO: 280 85 400, za cenu 

1.000,00 Kč/m² 

Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 14 zápisu ZM 

26.3. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej: 

- části pozemku p. č. 4402/1 - zahrada, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 

4402/47 o výměře 28 m² v k. ú. Boskovice, 

- částí pozemků p. č. 1990/180 - ostatní plocha, manipulační plocha a p. č. 1990/199 - 

ostatní plocha, manipulační plocha, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 

1990/264 o výměře 37 m²v k. ú. Boskovice, 

- části pozemku p. č. 52/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově 

vzniklý pozemek p. č. 52/6 o výměře 25 m² v k. ú. Bačov, 

- části pozemku p. č. 2929/161 - ostatní plocha, jiná plocha, dle GP se jedná o nově 

vzniklý pozemek p. č. 2929/253 o výměře 25 m² v k. ú. Boskovice, se společností  E.ON 

Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČO: 280 85 400, za cenu 

1.000,00 Kč/m², dle předloženého návrhu 

T: 28.02.2019 

O: OSM 

Hlasování: 24 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 0 nehlasovalo, 3 nepřítomni 
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ad 27) Návrhy kupních smluv - manželé K., manželé T., paní Ch. 

Zastupitelstvo města Boskovice schválilo na svém 20. zasedání dne 24.04.2018: 

- usnesením č. 14.2. záměr prodeje částí pozemků p. č. 6976/1 a p. č. 7172/5 o celkové výměře 

cca 65 m2, dle geometrického plánu čís. 5145-3837/2018 (dále jen GP) se jedná o nově vzniklý 

pozemek p. č. 7172/22 o výměře 47 m2 v k. ú. Boskovice manželům K., Boskovice za cenu 

stanovenou znaleckým posudkem, 

- usnesením č. 14.3. záměr prodeje částí pozemků p. č. 6976/1 a p. č. 7172/5 o celkové výměře 

cca 26 m2, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 7172/23 o výměře 26 m2 v k. ú. 

Boskovice manželům T., Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem, 

- usnesením č. 14.4. záměr prodeje částí pozemků p. č. 6976/1 a p. č. 7172/5 o celkové výměře 

cca 26 m2, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 7172/21 o výměře 19 m2 v k. ú. 

Boskovice paní Ch., Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem. 

Současně uložilo zastupitelstvo města usnesením č. 14.7. předložit k projednání návrhy kupních 

smluv - viz příloha. 

Obvyklá cena pozemků bývalého mlýnského náhonu byla stanovena znaleckým posudkem 

vypracovaným panem M., soudním znalcem z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady 

nemovitostí, ve výši 75,00 Kč/m2. 

Záměr prodeje předmětných pozemků byl zveřejněn bez připomínek veřejnosti. 

Rada města Boskovice na své 2. schůzi dne 04.12.2018 usnesením č. 38.2., 38.3. a 38.4. návrhy 

kupních smluv doporučila. 

 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 
Příloha č. 1: Návrhy kupních smluv 

Příloha č. 2: Mapka, GP 

  

Josef Opařil- uvedl, že když se projednával bod – Kontrola úkolů, tak tento bod byl v materiálu 

z dubna roku 2013, doporučoval by, pokud tento bod bude v usnesení přijat, aby byl původní 

úkol vyřazen. 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

27.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

27.2. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej částí pozemků p. č. 6976/1 a p. č. 7172/5, 

dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 7172/22 o výměře 47 m² v k. ú. Boskovice 

manželům K., Boskovice za cenu 75,00 Kč/m² 

Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 15 zápisu ZM. 

27.3. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej částí pozemků p. č. 6976/1 a p. č. 7172/5, 

dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 7172/23 o výměře 26 m² v k. ú. Boskovice 

manželům T., Boskovice za cenu 75,00 Kč/m² 

Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 16 zápisu ZM. 

27.4. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej částí pozemků p. č. 6976/1 a p. č. 7172/5, 

dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 7172/21 o výměře 19 m² v k. ú. Boskovice 

paní Ch., Boskovice za cenu 75,00 Kč/m² 

Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 17 zápisu ZM. 

27.5. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej částí pozemků p. č. 6976/1 a p. č. 7172/5, 

dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 7172/22 o výměře 47 m² v k. ú. Boskovice 

s manželi K., Boskovice za cenu 75,00 Kč/m², dle předloženého návrhu  

T: 28.02.2019 

O: OSM 



 

42 

 

27.6. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej částí pozemků p. č. 6976/1 a p. č. 7172/5, 

dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 7172/23 o výměře 26 m² v k. ú. Boskovice 

s manželi T., Boskovice za cenu 75,00  Kč/m², dle předloženého návrhu 

T: 28.02.2019 

O: OSM 

27.7. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej částí pozemků p. č. 6976/1 a p. č. 7172/5, 

dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 7172/21 o výměře 19 m² v k. ú. Boskovice 

s paní Ch., Boskovice za cenu 75,00 Kč/m², dle předloženého návrhu 

T: 28.02.2019 

O: OSM 

Hlasování: 26 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 0 nehlasovalo, 1 nepřítomen 

ad 28) Dodatky ke smlouvám o uzavření budoucí kupní smlouvy - vnitroblok 

Růžového náměstí 

Město Boskovice uzavřelo v roce 2013 smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na prodej: 

- částí pozemků p. č. 234/28, 234/26, popř. 234/4 o celkové výměře cca 240 m² s panem V., 

Boskovice, 

- částí pozemků p. č. 234/26 a 234/4 o celkové výměře cca 95 m² s panem  B. a paní T., Praha, 

- částí pozemků p. č. 234/4, 209/2, 234/30, 234/31, popř. 206 o celkové výměře cca 275 m² s 

paní G., Boskovice, 

- pozemku p. č. 221/7 a částí pozemků p. č. 234/26 a 234/4 o celkové výměře cca 55 m² s paní 

Ř., Boskovice, 

- částí pozemků p. č. 234/26 a 234/28 o celkové výměře cca 27 m² s manžely J., Knínice 

u Boskovic, 

- částí pozemků p. č. 234/28 a 221/10 o celkové výměře cca 30 m² s panem K., Brno –

Žabovřesky, paní K., Brno-Bystrc a paní P., Prostějov. 

V těchto smlouvách se město Boskovice zavázalo, že po vybudování komunikace ve vnitrobloku 

na Růžovém náměstí prodá části zbývajících pozemků podél komunikace jednotlivým 

vlastníkům sousedních nemovitostí za kupní cenu 400,00 Kč/m2.  

Při podpisu smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy uhradili budoucí kupující polovinu kupní 

ceny s tím, že doplatek kupní ceny zaplatí při podpisu kupní smlouvy. Celkově bylo vybráno 

na zálohách 144.400,00 Kč. Výše doplatku kupní ceny bude stanovena na základě 

geometrického zaměření, kterým bude upřesněna výměra prodávaných pozemků. 

Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy jsou uzavřeny na dobu určitou, platnost a účinnost 

těchto smluv byla prodloužena dodatky č. 1 do 31.12.2018. 

Stavba komunikace nebyla doposud zrealizována. V současné době se aktualizuje projektová 

dokumentace a do konce roku 2018 bude zažádáno o stavební povolení.  

Na základě uvedeného odbor OSM navrhuje uzavřít dodatky č. 2 k jednotlivým smlouvám 

o uzavření budoucí kupní smlouvy, kterými bude platnost a účinnost těchto smluv prodloužena 

o 2 roky, a to do 31.12.2020. 

Rada města Boskovice na své 1. schůzi dne 20.11.2018 usnesením č. 27.2. doporučila uzavřít 

dodatky č. 2 ke smlouvám o uzavření budoucí kupní smlouvy. 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

28.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

28.2. ZM schvaluje uzavření dodatků č. 2 ke Smlouvám o uzavření budoucí kupní smlouvy 

na prodej: 
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- částí pozemků p. č. 234/28, 234/26, popř. 234/4 o celkové výměře cca 240 m² panu 

V., Boskovice, 

- částí pozemků p. č. 234/26 a 234/4 o celkové výměře cca 95 m² panu B. a paní T., 

Praha, 

- částí pozemků p. č. 234/4, 209/2, 234/30, 234/31, popř. 206 o celkové výměře cca 275 

m² paní G., Boskovice, 

- pozemku p. č. 221/7 a částí pozemků p. č. 234/26 a 234/4 o celkové výměře cca 55 m²  

paní Ř., Boskovice, 

- částí pozemků p. č. 234/26 a 234/28 o celkové výměře cca 27 m² manželům J., Knínice 

u Boskovic , 

- částí pozemků p. č. 234/28 a 221/10 o celkové výměře cca 30 m² panu K., Brno – 

Žabovřesky, paní K., Brno-Bystrc a paní P., Prostějov, kterými bude prodloužena 

platnost a účinnost jednotlivých smluv o uzavření budoucí kupní smlouvy do 

31.12.2020 

 

28.3. ZM ukládá uzavřít dodatky č. 2 ke Smlouvám o uzavření budoucí kupní smlouvy na 

prodej: 

- částí pozemků p. č. 234/28, 234/26, popř. 234/4 o celkové výměře cca 240 m² s panem 

V., Boskovice, 

- částí pozemků p. č. 234/26 a 234/4 o celkové výměře cca 95 m² s panem B. a paní T., 

Praha, 

- částí pozemků p. č. 234/4, 209/2, 234/30, 234/31, popř. 206 o celkové výměře cca 275 

m² s paní G., Boskovice, 

- pozemku p. č. 221/7 a částí pozemků p. č. 234/26 a 234/4 o celkové výměře cca 55 m² 

s paní Ř., Boskovice, 

- částí pozemků p. č. 234/26 a 234/28 o celkové výměře cca 27 m² s manž. J., Knínice 

u Boskovic , 

- částí pozemků p. č. 234/28 a 221/10 o celkové výměře cca 30 m² s panem K., Brno – 

Žabovřesky, paní K., Brno-Bystrc a paní P., Prostějov, kterými bude prodloužena 

platnost a účinnost jednotlivých smluv o uzavření budoucí kupní smlouvy do 

31.12.2020 

T: 31.12.2018 

O: OSM 

Hlasování: 26 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 0 nehlasovalo, 1 nepřítomen 

ad 29) Pověření členů Zastupitelstva města Boskovice oddávajícími 

V souladu s platnou právní úpravou – ust. § 11a odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., 

o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů - se uzavírá občanský sňatek prohlášením o uzavření manželství před starostou, 

místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, které jsou matričním úřadem. 

 

Tímto materiálem je navrhováno pověřit pravomocí oddávajících za Město Boskovice  členy 

Zastupitelstva města Boskovice, a to Ing. Jaromíru Vítkovou, Mgr. Dagmar Hamalovou, 

Vladimíra Farského , Petra Malacha, DiS., MUDr. Martinu Přichystalovou a Ing. Petra 

Axmana, Ph.D. 

 

Výše jmenovaní o výkon této funkce požádali a s výkonem této pravomoci souhlasí.  
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pan starosta – poděkoval všem kolegům, kteří projevili zájem o funkci oddávajících a vyzval i 

ostatní, pokud by měli zájem, mohou se přihlásit i později. Sdělil, že v tomto případě se nemusí 

nikdo z navržených obávat, že by hlasoval sám pro sebe, hlasuje se celkově pro všechny 

navržené, jinak by muselo být usnesení o každém navrženém oddávajícím jednotlivě. 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

29.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

29.2. ZM pověřuje Ing. Jaromíru Vítkovou, Mgr. Dagmar Hamalovou, Vladimíra Farského , 

Petra Malacha, DiS., MUDr. Martinu Přichystalovou a Ing. Petra Axmana, Ph.D. 

pravomocí oddávajících , před nimiž se uzavírá občanský sňatek prohlášením  o 

uzavření manželství dle § 11a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách , jménu a příjmení  

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

29.3. ZM ukládá vyhotovit pro  Ing. Jaromíru Vítkovou, Mgr. Dagmar Hamalovou, Vladimíra 

Farského , Petra Malacha, DiS., MUDr. Martinu Přichystalovou a Ing. Petra Axmana, 

Ph.D. písemná pověření pravomocí oddávajících, před nimiž se uzavírá občanský sňatek 

prohlášením  o uzavření manželství dle § 11a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, 

jménu a příjmení  a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

T: 31.12.2018 

O: VNV 

Hlasování: 26 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 0 nehlasovalo, 1 nepřítomen 

ad 30) Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - Služby Boskovice, 

s.r.o. 

Dne 18.12.2017 byla uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Boskovice a Službami 

Boskovice, s.r.o. Na podkladě uvedené smlouvy město poskytlo společnosti Služby Boskovice, 

s.r.o. částku dotace ve výši 6.850.000,-Kč na zajištění provozu a údržby tělovýchovných a jiných 

zařízení v majetku města Boskovice, která jsou příjemci pronajata (tzn. zimní stadion, fotbalový 

areál, městské lázně, areál letního koupaliště, veřejné WC, sauna, Sportpark). 

 

S ohledem na zlepšený výsledek hospodaření Služeb Boskovice, s.r.o za rok 2018 bylo 

dohodnuto, že Služby Boskovice vrátí do rozpočtu města Boskovice částku dotace ve výši 500 

tis. Kč s tím, že částka bude vrácena do konce roku 2018. V návaznosti na tuto dohodu je 

v příloze k tomuto materiálu předložen ke schválení příslušný dodatek ke smlouvě o poskytnutí 

dotace.  

 

Vratka dotace je zařazena do návrhu RO č. 5/2018. 

 

K předloženému materiálu byla tato příloha: 
Příloha č. 1: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

30.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 

30.2. ZM schvaluje návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace mezi Městem 

Boskovice a Službami Boskovice, s. r. o., se sídlem U Lázní 2063/3, 680 01  Boskovice, 

IČ: 269 44 855 uzavřené dne 18.12.2017. 
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Návrh dodatku tvoří přílohu č. 18 zápisu ZM. 

30.3. ZM ukládá uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace mezi Městem 

Boskovice a Službami Boskovice, s. r. o. se sídlem U Lázní 2063/3, 680 01  Boskovice, 

IČ: 269 44 855 uzavřené dne 18.12.2017 

T: 21.12.2018 

O: OKT 

30.4. ZM ukládá uveřejnit dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace mezi Městem 

Boskovice a Službami Boskovice, s. r. o. se sídlem U Lázní 2063/3, 680 01  Boskovice, 

IČ: 269 44 855 do registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv, v platném znění 

T: 21.12.2018 

O: OKT 

Hlasování: 26 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 0 nehlasovalo, 1 nepřítomen 

ad 31) Podněty a připomínky členů ZM 

Josef Opatřil – upozornil, že se sice opravilo dost chodníků v Boskovicích a v rozpočtu je 

zařazena další dost velká částka na opravu, ale v poslední době se množí mnoho případů stání 

vozidel na chodnících např. na ulic kpt. Jaroše, před kinem, před cukrárnou, před restaurací 29, 

i když tady všude jsou zadní příjezdy. Na nám. 9.května u kavárny Na větvi, tam stabilně stojí 

auto. Je zapotřebí si těchto věcí všímat, protože výstavby chodníků stojí město skutečně spoustu 

peněz. 

pan starosta – uvedl, že s panem Opatřilem souhlasí, nicméně momentálně není v silách městské 

policie být všude. Poukázal na neukázněnost řidičů, která je bohužel tragická. S ředitelem MP 

budou tuto situaci určitě řešit. 

Ing. Jaromíra Vítková – informovala, co se týká D43 je zpracována studie ekonomické a 

technické proveditelnosti a tato studie se nyní bude připomínkovat, s tím, že na přelomu února a 

března toto bude projednávat centrální komise ministerstva dopravy. Nebylo vůbec jednoduché 

postupně tyhle všechny kroky dotáhnout do zdárného konce. V příštím roce by měla být zadána 

projektová dokumentace k územnímu rozhodnutí, má tím na mysli část od Černé Hory po 

Moravskou Třebovou. Je to především informace pro ty, kteří nevěděli, co bylo vše spjato s peticí 

a jednáním v senátu. Myslí si, že se docela posunuli a ráda by připomněla, že Jihomoravský kraj 

minulý týden v pondělí projednával zásady územního rozvoje lépe řečeno studii a tam tedy i trasa 

od Černé Hory po Moravskou Třebovou nebo lépe řečeno po Velké Opatovice je také 

zastabilizovaná, takže věci se docela posunují. Chtěla by požádat, aby s ní vedení města v této 

věci spolupracovalo, aby mohla být hostem při jednání Svazku pro urychlení D43. Pozvala 

všechny přítomné na zahájení oslav 100. výročí narození kardinála Špidlíka. Jedná se o první 

akci v celé sérii asi 15 akcí, které proběhnou nejenom v Boskovicích, ale i na Velehradě, 

v Olomouci a Praze. I senát přistoupil na to, že bude v této věci velká konference za mezinárodní 

účasti. Popřála všem přítomným radostné prožití vánočních svátků a do nového roku především 

pevné zdraví. 

Petr Malach, DiS. – uvedl, že na základě schváleného rozpočtu se odsouhlasila mimo jiné 

rekonstrukce separačních míst a byl by rád, aby se pamatovalo na ulici Bílkovu, kde je stav 

skutečně žalostný. Dal podnět vedení města, aby osobně poděkovalo hasiči panu Martinu 

Tlamkovi s SDH Mazurie, který 7.12. na boskovickém jarmarku poskytl pomoc při zranění 

žákyně MŠ. 

pan starosta – poděkoval za podnět a sdělil, že žádosti je předem vyhověno. 
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pan místostarosta Ing. Lukáš Holík – uvedl, že minulý týden proběhla první schůze ohledně 

D43 a určitě do budoucna počítá se spoluprací s Ing. Vítkovou. Dále uvedl, že s rekonstrukcí 

separačního místa na ulici Bílkova se počítá. 

Bc. Hana Nedomová – dotázala se, zda byla na Jihomoravském kraji schválena žádost o 

poskytnutí daru ve výši 1 mil. Kč pro nemocnici Boskovice a zda tyto peníze nemocnice do konce 

tohoto roku dostane. Informovala, že zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo rozpočet na 

rok 2019, kde je mimo jiné i položka individuální dotace pro ostatní zdravotnická zařízení ve 

výši 7 mil. Kč a zda má pan starosta informaci, jestli se jedná o peníze, které se avizovaly na 

semináři pro nemocnici Boskovice a Blansko. Dotázala se, zda dopis od společnosti AGEL, který 

byl zastupitelům předložen je pouze informativní. Dále se dotázala, zda informace týkající se 

odchodu některých zaměstnanců z nemocnice Boskovice jsou pravdivé. Na závěr všem popřála 

příjemné vánoční svátky. 

pan starosta – sdělil, že nemocnice peníze do konce roku dostane, pan hejtman smlouvu podepsal 

a vše je v běhu. Dále uvedl, že částka 7 mil. Kč je skutečně částka, která se avizovala na semináři. 

Ing. Mgr. Pavel Vlach – poděkoval Ing. Vítkové za odvedenou práci, týkající se D43, protože si 

myslí, že má obrovský podíl na tom, kam se daná věc posunuje. 

Ing. Jan Nádvorník – uvedl, že se v průběhu minulého měsíce zajímal o kurzy pro zastupitele 

v Gatemě a následně zaslal dotaz ostatním zastupitelům, jaký na tyto kurzy, mají názor. Mgr. 

Hamalová, MUDr. Přichystalová a pan Božek mu odpověď zaslali, přičemž Mgr. Hamalová 

sdělila, že si myslí, že co se týče semináře pořádaného ministerstvem vnitra, určitě přínos má. 

pan starosta -  uvedl, že na několika kurzech ministerstva vnitra byl a určitě to nepovažuje za 

zbytečné a všem to doporučuje. Uvedl, že požádá pana tajemníka, aby zjistil podmínky pro 

konání těchto kurzů, a na příštím ZM bude o těchto podmínkách informovat. Dále uvedl, že 

v nemocnici probíhají jednání s odborovým klubem, který vyslovil své požadavky, nejde o to, že 

by zaměstnanci odcházeli z nemocnice, ale o to že vypoví dohody, kdy pracují na pracovní poměr 

a jednak dohodu o pracovní činnosti na základě, které jsou pak odměňováni, která jim dává právo 

v hodinách nad rámec vykonávat službu. Zítra proběhne jednání vedení nemocnice se zástupci 

odborového klubu, jsou navrženy nějaké varianty, o jaké procentuální navýšení se bude jednat a 

může říci, že je vyšší než v okresních nemocnicích našeho typu a krajských zařízeních. Je 

připraven model, který je rozpracován, situace se značně uklidnila a je přesvědčen, že obě strany 

k nějakému konsensu dojdou. Byl ubezpečen náměstkem pro lékařskou péči, že to nevidí nijak 

špatně a že chod nemocnice bude zabezpečen. 

pan místostarosta Ing. Lukáš Holík – informoval o rekonstrukci v Pilském údolí, do konce roku 

se bude pracovat. Konec stavby je plánován až na 7/2019 s tím, že se pak bude dále pokračovat 

směrem k Újezdu. Nejedná se tedy o dvojnásobné prodloužení doby výstavby, jak bylo někde 

prezentováno. Popřál všem krásné vánoční svátky. 

pan místostarosta Ing. Radek Mazáč – poděkoval všem za konstruktivní přístup při schvalování 

rozpočtu. Popřál všem klidné Vánoce a hodně štěstí do nového roku. 

pan starosta – sdělil informaci k zaslanému dopisu všem zastupitelům od společnosti Agel. 

Poděkoval všem za odvedenou práci v průběhu celého roku, popřál všem krásné vánoční svátky 

a v novém roce hodně štěstí, zdraví a spokojenosti. Informoval o akcích ve městě v průběhu 

vánočních svátků jako je Polévka pro chudé a bohaté, Ohňostroj v letním kině a Silvestrovské 

promítání. 

ad 32) Ukončení zasedání 
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Pan starosta ukončil 2. zasedání Zastupitelstva města v 19:17 hodin a poděkoval všem za dnešní 

účast. 

  

 

V souladu s Jednacím řádem Zastupitelstva města Boskovice ve znění schváleném dne 

23.02.2016 zapsala Ladislava Uhlířová. 

 

 

Vyhotoveno dne: 28.12.2018 

 

Ověřeno dne: 02.01.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Lukáš Holík v.r.                                    Petr Malach, DiS.  v.r. 

 

 

 

 

 

Ing. Jaroslav Dohnálek v.r. – starosta  

 

 

 

 

 

 

 

 

Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 

údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nařízení GDPR). 

 
 


