Město Větřní
 Na Žofíně 191, 382 11 Větřní
Zápis
z 6. zasedání Zastupitelstva města Větřní
Den konání:
Místo konání:
Začátek:
Konec jednání:
Předsedající:
Přítomno:
Omluveno:
Neomluven:
Zapisovatel:
Ověřovatelé zápisu:

09. 12. 2019
zasedací místnost Zastupitelstva města Větřní, Školní 296, Větřní
18:00 hodin
21:13 hodin
starosta města p. Mgr. Antonín Krák
členů ZM – 15
členů ZM – 2
členů ZM – 0
jmenován Bc. Radomír Sára, tajemník MěÚ
pan MUDr. Jaroslav Vojtíšek jako předseda, pan Mgr. Tomáš Bicek a pan Petr
Hudec (i členové návrhové komise).

Hosté:
Bod 1) Zahájení a určení ověřovatelů zápisu, členů návrhové komise a zapisovatele
a) Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva města Větřní (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou města
Mgr. Antonínem Krákem („dále jako „předsedající).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno - informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
byla na úřední desce Městského úřadu Větřní zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od
29. 11. 2019 do 09. 12. 2019. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno
je 15 členů zastupitelstva (z celkového počtu 17 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo
je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Předsedající rovněž upozornil na nahrávání jednání pomocí záznamového zařízení za účelem provedení zápisu.
Závěrem úvodní části předsedající konstatoval, že zápis z 5. zasedání zastupitelstva města byl ověřen panem Jiřím
Šimečkem, panem Bohušem Tomkou a panem Jiřím Vávrou bez připomínek.
b) Určení ověřovatelů, členů návrhové komise a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu a zároveň za členy návrhové komise pana MUDr. Jaroslava Vojtíška
(předseda), pana Mgr. Tomáše Bicka a pana Petra Hudce jako členy a zapisovatelem zápisu p. Bc. Radomíra Sáru
– tajemníka městského úřadu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní určilo ověřovateli zápisu a zároveň za členy návrhové komise pana MUDr. Jaroslava
Vojtíška (předseda), pana Mgr. Tomáše Bicka a pana Petra Hudce jako členy a zapisovatelem zápisu
p. Bc. Radomíra Sáru – tajemníka městského úřadu.
Následně předsedající k návrhu vyhlásil k bodu rozpravu. K návrhu nebyly ze strany zastupitelů města vzneseny
žádné protinávrhy.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 13, Proti: 0, Zdrželi se: 2.
Usnesení č. 75 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 2) Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva
a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní schválilo následující program zasedání:
1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatel zápisu
2. Schválení programu
3. Zpráva o činnosti FV a KV
4. Harmonogram ZM a RM na rok 2020
5. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Větřní
6. 48. ročník Rallye Český Krumlov 2020
7. Nová cena tarifů cen za svoz odpadu - Příloha č. 14 k OZV č. 4/2008 – odpady
8. Nová OZV č.1/2019 o místních poplatcích
9. Financování zakázky „Bytové jednotky Větřní, Jabloňová – nahrazení zdrojů tepla pro vytápění a ohřev
TUV“
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10. Nakládání s majetkem města
a) Záměr prodeje části ppč. 1318/12 o výměře cca 65 m2 v k. ú. Větřní
b) Záměr prodeje stpč. 90 o výměře 403 m2 v k. ú. Hašlovice
c) Záměr prodeje části ppč. 3055/1 o výměře cca 53 m2 v k. ú. Hašlovice
d) Záměr prodeje části ppč. 1842/1 o výměře cca 400 m2 v k. ú. Větřní
e) Záměr prodeje části 1318/25 o výměře cca 21 m2 v k. ú. Větřní
f) Záměr prodeje části 3056/2 o výměře cca 96 m2 v k. ú. Hašlovice
g) Záměr prodeje části 1536/5 o výměře cca 20 m2 v k. ú. Větřní
11. Rozpočtová změna
12. Zmocnění RM
13. Střednědobý výhled
14. Rozpočet na rok 2020
15. Diskuse a závěr
Následně předsedající k návrhu vyhlásil k bodu rozpravu. K návrhu nebyly ze strany zastupitelů města vzneseny
žádné protinávrhy.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 76 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 3) Zpráva o činnosti Finančního výboru a Kontrolního výboru Zastupitelstva města Větřní.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu – zprávou o činnosti finančního výboru a kontrolního
výboru a plánem činnosti na rok 2020.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní
I. Vzalo na vědomí zprávu o činnosti Kontrolního výboru a Finančního výboru Zastupitelstva města Větřní
za období roku 2019.
II. Schválilo plán činnosti Kontrolního výboru a Finančního výboru Zastupitelstva města Větřní na rok 2020.
Následně předsedající k bodu a návrhu usnesení vyhlásil rozpravu. K návrhu nebyly ze strany zastupitelů města
vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 77 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 4) Plán zasedání ZM a plán schůzí RM na rok 2020.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní schválilo plán zasedání ZM na rok 2020 a vzalo na vědomí plán schůzí RM na rok
2020.
Následně předsedající k bodu a návrhu usnesení vyhlásil rozpravu. K návrhu nebyly ze strany zastupitelů města
vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 78 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 5) Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Větřní.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní schválilo Pravidla pro poskytování dotací Městem Větřní společně s formuláři Žádosti
o dotaci včetně příloh, Vyhodnocení a vyúčtování dotace, a dále Smlouvou o poskytnutí dotace.
Následně předsedající k bodu a návrhu usnesení vyhlásil rozpravu. K návrhu nebyly ze strany zastupitelů města
vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 79 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 6) 48. ročníku Rallye Český Krumlov 2020.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní souhlasilo s konáním 48. ročníku Rallye Český Krumlov v roce 2020 ve dnech 22. 23. 5. 2020 na komunikacích ve vlastnictví města dle požadavku ÚAMK Automotoklub Rallye Český Krumlov
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1. Most na skládku Lověšice - komunikace JIP ke skládce – skládka Všeměry - Lověšice - Zátoň - část po silnici
číslo 1607 – Jistebník;
s následujícími podmínkami:
- předání tratí před konáním akce s provedením zápisu a fotodokumentací,
- převzetí tratí do třiceti dnů po konání akce s provedením zápisu,
- odstranění vzniklých poškození komunikace do devadesáti dnů po převzetí tratí.
Následně předsedající k bodu a návrhu usnesení vyhlásil rozpravu. K návrhu nebyly ze strany zastupitelů města
vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 1.
Usnesení č. 80 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 7) Příloha č. 14 k OZV č. 4/2008 – poplatek za komunální odpad pro kalendářní rok 2020.
Předsedající předal slovo p. místostarostovi města Ing. Štindlovi, který seznámil přítomné s obsahem bodu
programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní schválilo Přílohu č. 14 k obecně závazné vyhlášce č. 4/2008, kterou se stanovuje
poplatek za komunální odpad.
Následně předsedající k bodu a návrhu usnesení vyhlásil rozpravu.
- p. Mařík: dotázal se na způsob výpočtu ceny za odpad a jednotlivé počty žetonů na jeden byt či dům. Dále
upozornil na skutečnost, že někteří majitelé domů v Zahradní ulici nosí odpady do kontejnerů na sídlišti „Urbal“.
Odpověděl místostarosta města pan Ing. Štindl.
- p. Vávra: upozornil na to, že se na novém sídlišti objevuje nábytek u kontejnerů a dotázal se, jak s tím naložit
a případně tomu zabránit. Odpověděl předsedající.
- p. Kříž: upozornil na přeplněné kontejnery v ulici Rožmberská. Odpověděl místostarosta města pan Ing. Štindl.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 81 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 8) Nová OZV č.1/2019 o místních poplatcích.
Předsedající předal slovo p. místostarostovi města Ing. Štindlovi, který seznámil přítomné s obsahem bodu
programu. Doplnil předsedající.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 „O místních poplatcích“ v předloženém
znění.
Následně předsedající k bodu a návrhu usnesení vyhlásil rozpravu. K návrhu nebyly ze strany zastupitelů města
vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 82 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 9) Financování zakázky „Bytové jednotky Větřní, Jabloňová – nahrazení zdrojů tepla pro vytápění
a ohřev TUV“.
Předsedající předal slovo p. místostarostovi města Ing. Štindlovi, který seznámil přítomné s obsahem bodu
programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní schválilo financování zakázky „Bytové jednotky Větřní, Jabloňová – nahrazení zdrojů
tepla pro vytápění a ohřev TUV“ v celkové hodnotě 2.800.000,- Kč bez DPH s rozložením financování v roce 2020
částkou 1.400.000,- Kč bez DPH a v roce 2021 částkou 1.400.000,- Kč bez DPH, kdy uvedené částky budou
součástí rozpočtu na uvedené roky.
Následně předsedající k bodu a návrhu usnesení vyhlásil rozpravu.
- p. Bicek: dotázal se na rozdíl částky v materiálu a v návrhu rozpočtu. Odpověděl místostarosta města pan
Ing. Štindl – jednou je to cena s DPH a jednou bez DPH.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 83 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
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Bod 10) Nakládání s majetkem a pozemky města Větřní
a) Záměr prodeje části ppč. 1318/12 o výměře cca 65 m2 v k. ú. Větřní.
Předsedající předal slovo p. místostarostovi města Ing. Štindlovi, který seznámil přítomné s obsahem bodu
programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní souhlasilo se zveřejněním záměru prodeje části ppč. 1318/12, vedeno jako ostatní
plocha o výměře cca 65 m2 v k. ú. Větřní, LV 10001, obci Větřní.
Následně předsedající k bodu a návrhu usnesení vyhlásil rozpravu. K návrhu nebyly ze strany zastupitelů města
vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 84 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
b) Záměr prodeje stpč. 90 o výměře 403 m2 v k. ú. Hašlovice.
Předsedající předal slovo p. místostarostovi města Ing. Štindlovi, který seznámil přítomné s obsahem bodu
programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní souhlasilo se zveřejněním záměru prodeje stavebního pozemku č. 90, vedeno jako
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 403 m2 v k. ú. Hašlovice, LV 10001, obci Větřní.
Následně předsedající k bodu a návrhu usnesení vyhlásil rozpravu. K návrhu nebyly ze strany zastupitelů města
vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 85 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
c) Záměr prodeje části ppč. 3055/1 o výměře cca 53 m2 v k. ú. Hašlovice.
Předsedající předal slovo p. místostarostovi města Ing. Štindlovi, který seznámil přítomné s obsahem bodu
programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní souhlasilo se zveřejněním záměru prodeje části ppč. 3055/1, vedeno jako ostatní
plocha o výměře cca 53 m2 v k. ú. Hašlovice, LV 10001, obci Větřní.
Následně předsedající k bodu a návrhu usnesení vyhlásil rozpravu. K návrhu nebyly ze strany zastupitelů města
vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 86 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
d) Záměr prodeje části ppč. 1842/1 o výměře cca 400 m2 v k. ú. Větřní.
Předsedající předal slovo p. místostarostovi města Ing. Štindlovi, který seznámil přítomné s obsahem bodu
programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní souhlasilo se zveřejněním záměru prodeje části ppč. 1842/1, vedeno jako ostatní
plocha o výměře cca 400 m2 v k. ú. Větřní, LV 10001, obci Větřní.
Následně předsedající k bodu a návrhu usnesení vyhlásil rozpravu. K návrhu nebyly ze strany zastupitelů města
vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 87 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
e) Záměr prodeje části 1318/25 o výměře cca 21 m2 v k. ú. Větřní.
Předsedající předal slovo p. místostarostovi města Ing. Štindlovi, který seznámil přítomné s obsahem bodu
programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní nesouhlasilo se zveřejněním záměru prodeje části ppč. 1318/25, vedeno jako trvalý
travní porost o výměře cca 21 m2 v k. ú. Větřní, LV 10001, obci Větřní.
Následně předsedající k bodu a návrhu usnesení vyhlásil rozpravu. K návrhu nebyly ze strany zastupitelů města
vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 88 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
f) Záměr prodeje části 3056/2 o výměře cca 96 m2 v k. ú. Hašlovice.
Předsedající předal slovo p. místostarostovi města Ing. Štindlovi, který seznámil přítomné s obsahem bodu
programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
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Zastupitelstvo města Větřní nesouhlasilo se zveřejněním záměru prodeje části ppč. 3056/2, vedeno jako ostatní
plocha o výměře cca 96 m2 v k. ú. Hašlovice, LV 10001, obci Větřní.
Následně předsedající k bodu a návrhu usnesení vyhlásil rozpravu. K návrhu nebyly ze strany zastupitelů města
vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 89 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
g) Záměr prodeje části 1536/5 o výměře cca 20 m2 v k. ú. Větřní.
Předsedající předal slovo p. místostarostovi města Ing. Štindlovi, který seznámil přítomné s obsahem bodu
programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní nesouhlasilo se zveřejněním záměru prodeje části ppč. 1536/5, vedeno jako ostatní
plocha o výměře cca 20 m2 v k. ú. Větřní, LV 10001, obci Větřní.
Následně předsedající k bodu a návrhu usnesení vyhlásil rozpravu. K návrhu nebyly ze strany zastupitelů města
vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 90 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 12) Rozpočtová změna č. 10 pro jednání Zastupitelstva města Větřní.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu, seznámil přítomné s návrhem rozpočtové změny
č. 22/2019, zahrnující rozpočtové opatření č. 130 - 131.
O jednotlivých rozpočtových opatřeních bylo hlasováno samostatně.
Předsedající přednesl rozpočtové opatření a vyhlásil k němu samostatně rozpravu.
rozpočtové opatření č. 130: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0
rozpočtové opatření č. 131: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní schválilo navrhovanou rozpočtovou změnu č. 22/2019 - rozpočtové opatření č. 130 131. Tato změna je založena u zápisu z jednání Zastupitelstva města Větřní.
Následně předsedající k návrhu vyhlásil k bodu rozpravu. K návrhu nebyly ze strany zastupitelů obce vzneseny
žádné protinávrhy.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 91 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 12) Zmocnění RM k provádění rozpočtových opatření.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní zmocnilo Radu města Větřní k provádění rozpočtových opatření dle § 16 zák.
č. 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v době od posledního
řádného zasedání zastupitelstva města dne 9. 12. 2019 do 31. 1. 2020.
Následně předsedající k bodu a návrhu usnesení vyhlásil rozpravu. K návrhu nebyly ze strany zastupitelů města
vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 92 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 13) Návrh střednědobého výhledu na období 2021 - 2023.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní schválilo Střednědobý výhled rozpočtu na období let 2021-2023, který je nedílnou
součástí usnesení.
Následně předsedající k bodu a návrhu usnesení vyhlásil rozpravu. K návrhu nebyly ze strany zastupitelů města
vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 93 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
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Bod 14) Návrh rozpočtu na rok 2020.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu, kdy přítomné seznámil s vlastním sestavování
rozpočtu, zařazením jednotlivých investičních akcí a oprav. Doplnil místostarosta města pan Ing. Štindl.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní schválilo na základě zpracovaného střednědobého výhledu rozpočtu Rozpočet na rok
2020 v závazných ukazatelích, který je nedílnou součástí tohoto unesení.
Následně předsedající k bodu a návrhu usnesení vyhlásil rozpravu.
- p. Hudec: dotázal se na nárůst mandatorních výdajů v rozpočtu na rok 2020. Dále uvedl svůj názor na tento
problém. Odpověděl předsedající. Dále pan Hudec zmínil nejnáročnější investiční akce na příští rok a uvedl,
že není zastáncem rekonstrukce tenisových kurtů s tím, že je to jeho názor. Odpověděl p. Ing. Štindl a doplnil
předsedající.
- p. Mařík: dotázal se na položku v rozpočtu týkající se běžné údržby komunikací ve výši 600 tisíc korun
a na odkup pozemků v ulici Frymburská – o jaké pozemky se jedná. Odpověděl p. Ing. Štindl. Dále se dotázal
na položku jednorázové příspěvky v oblasti sportu – dotace, kde navrhoval zvýšení na 200 tisíc a uvedl svůj názor
na tuto oblast. Odpověděl předsedající.
- p. Kubík: uvedl, že sportovci niky v minulosti nepřišli s návrhem, co budou příští rok dělat a co k tomu budou
potřebovat. Doplnil Ing. Štindl.
- Hudec: uvedl, že chtěl o rozpočtu jednat již v září na jednání zastupitelstva.
- p. Mařík: vyjádřil souhlas s názorem p. Hudce na tenisové kurty. Dále hovořil o prodeji „Společenského domu“,
kdy by dal přednost jeho koupi a s rekonstrukcí tenisových kurtů by počkal 2, 3 roky, aby se zlepšil vzhled města
ve spodní části.
- pan Mgr. Krák: uvedl, že z důvodu jednání některých zastupitelů, kteří hovořili do médií a vyjadřovali se k jeho
ceně o vlastní koupi, tak padla možnost přestavby „Společenského domu“ na obchodní centrum. Současný majitel
neustále zvyšoval finanční požadavky až na 20 milionů. V tomto případě je potřeba se chovat tak, jako bychom
to kupovali sami. Vedení města si myslí, že cena šla vyjednat. Není dobré říkat, že to město koupí za 12 – 14
milionů. Doplnil p. Ing. Štindl.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 94 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 15) Diskuze a závěr
- p. Mgr. Krák, starosta města: poděkoval paní Šustrové a všem spolupracujícím občanům města za zorganizování
kulturních akcí během uplynulého roku.
- p. Ing. Štindl, místostarosta města: seznámil přítomné s průběhem prací na zavedení kogeneračních jednotek
do kotelen K1 a K2 s tím, že práce postupují dle harmonogramu.
- p. Mgr. Krák, starosta města: seznámil přítomné se situací kolem domu čp. 145 v ulici Šumavská – vyhořelý
a částečně rozpadající se dům. Dále vyzval přítomnou ředitelku ZŠ a MŠ, aby seznámila přítomné s akcemi
ve škole.
- paní Mgr. Jánová: uvedla, že byly zrekonstruovány odborné třídy chemie, fyziky, přírodopisu a počítačová
učebna, došlo k zasíťování školy, což umožnilo provozovat PC třídní knihu uvnitř školy a připravuje se i výstup
ven pro rodiče. Dále poděkovala zastupitelům za podporu a příspěvky na práci s dětmi – kroužky.
- p. Mařík: dotázal se na šikanu v 6. A třídě. Odpověděla ředitelka ZŠ a MŠ – nešlo o šikanu, ale napadení mezi
žáky ale v 6. B. Celá situace byla řešena ve Školské radě, s rodiči, s OSPOD na MěÚ Český Krumlov, bylo
oznámeno na PČR.
- Hudec: přednesl návrh občanů bydlících v „Kapličkách“ na vyhrazené parkoviště v jejich ulici, jelikož oni
nemají kde parkovat. Odpověděl předsedající.
- p. Mařík: upozornil na problém v bytových domech ve vlastnictví města, kde často je odložen nábytek
ve společných prostorech. Bylo by dobré vymyslet způsob řešení tohoto problému. Odpověděl předsedající
a p. Vrabel.
- p. Fr. Beránek: uvedl, že v ulici parkují jiné osoby než nájemníci „Kapliček“ a navrhl parkovací karty jako
v Českém Krumlově. Odpověděl předsedající.
- p. Kříž: dotázal se, do kdy mohou občané dávat podněty či návrhy na investice, že si myslí, že v Hašlovicích jsou
opomíjeni. Odpověděl předsedající, že klidně během roku a nejpozději do září.
- p. Paráček: hledal na stránkách města rozpočet a nemohl jej najít. Odpověděl p. Sára – úřední deska položka
oznámení. Dále uvedl, že se zde hovoří pouze o Větřní, ale o okolní osady se nikdo nezajímá a nehovoří se o nich.
Odpověděl předsedající a doplnil p. Ing. Štindl. Následně se dotázal na to, kde najde akce, které se budou
realizovat. Odpověděl předsedající a p. Ing. Štindl.
- p. Fr. Beránek: uvedl svůj názor na nepřehledný výjezd z ulice U Kapliček.
- p. R: Mařík: uvedl, že ve spodní části Větřní je nepořádek a to že chce někdo koupit „Společenský dům“
je v pořádku. Uvedl, že BILLA je nejdražší obchod a dále zhodnotil podnikání v provozování obchodů ve Větřní.
Dále uvedl, že bylo chybou, že „Společenský dům“ obec nekoupila v minulosti, když mohla. Reagoval p. Ing.
Štindl a p. Kubík kdy shodně uvedli, že obec v minulosti nikdy nedostal nabídku k jeho odkoupení. Pan Mařík
dále upozornil na zprávu, aby majitelé aut nenechávali nic v autě, že dochází k jejich vykrádání a zhodnotil situaci
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ve Větřní. Na toto reagoval p. Sára s tím, že ohledně tohoto problému měl jednání na Policii ČR ve Větřní.
V současné době jsou již pachatelé zadržení. Dále reagoval p. Ing. Štindl.
- Hudec: se dotázal na bytovou situaci pan Nográdyho a jeho dcery. Odpověděl předsedající a paní Vlášková
a k objasnění situace jej pozvali na jednání na městský úřad.
Na závěr předsedající poděkoval přítomným za účast, popřál všem klidné prožití svátků vánočních, mnoho štěstí
a zdraví do nového roku a 6. zasedání Zastupitelstva města Větřní ukončil dne 9. 12. 2019 v 21:13 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Prezenční listina potvrzující účast veřejnosti
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
Zápis byl vyhotoven dne: 13. 12. 2019
Zapisovatel: Bc. Radomír Sára – tajemník MěÚ Větřní

_______________________

Ověřovatelé zápisu:
1/ jméno a příjmení: pan MUDr. Jaroslav Vojtíšek

_______________________

2/ jméno a příjmení: pan Mgr. Tomáš Bicek

_______________________

3/ jméno a příjmení: pan Petr Hudec

_______________________

_________________________
Mgr. Antonín Krák, starosta

__________________________
Ing. Pavel Štindl, místostarosta
Razítko obce:
(není povinné)
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Usnesení
z 6. zasedání Zastupitelstva města Větřní konaného dne 09. 12. 2019.
Zastupitelstvo města Větřní
Usnesení č. 75/2019
U r č i l o ověřovateli zápisu a zároveň za členy návrhové komise pana MUDr. Jaroslava Vojtíška (předseda),
pana Mgr. Tomáše Bicka a pana Petra Hudce jako členy a zapisovatelem zápisu p. Bc. Radomíra Sáru – tajemníka
městského úřadu.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 13, Proti: 0, Zdrželi se: 2.
Usnesení č. 76/2019
S c h v á l i l o následující program zasedání:
16. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatel zápisu
17. Schválení programu
18. Zpráva o činnosti FV a KV
19. Harmonogram ZM a RM na rok 2020
20. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Větřní
21. 48. ročník Rallye Český Krumlov 2020
22. Nová cena tarifů cen za svoz odpadu - Příloha č. 14 k OZV č. 4/2008 – odpady
23. Nová OZV č.1/2019 o místních poplatcích
24. Financování zakázky „Bytové jednotky Větřní, Jabloňová – nahrazení zdrojů tepla pro vytápění a ohřev TUV“
25. Nakládání s majetkem města
h) Záměr prodeje části ppč. 1318/12 o výměře cca 65 m2 v k. ú. Větřní
i) Záměr prodeje stpč. 90 o výměře 403 m2 v k. ú. Hašlovice
j) Záměr prodeje části ppč. 3055/1 o výměře cca 53 m2 v k. ú. Hašlovice
k) Záměr prodeje části ppč. 1842/1 o výměře cca 400 m2 v k. ú. Větřní
l) Záměr prodeje části 1318/25 o výměře cca 21 m2 v k. ú. Větřní
m) Záměr prodeje části 3056/2 o výměře cca 96 m2 v k. ú. Hašlovice
n) Záměr prodeje části 1536/5 o výměře cca 20 m2 v k. ú. Větřní
26. Rozpočtová změna
27. Zmocnění RM
28. Střednědobý výhled
29. Rozpočet na rok 2020
30. Diskuse a závěr
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 77/2019
I. V z a l o n a v ě d o m í zprávu o činnosti Kontrolního výboru a Finančního výboru Zastupitelstva města
Větřní za období roku 2019.
II. S c h v á l i l o plán činnosti Kontrolního výboru a Finančního výboru Zastupitelstva města Větřní na rok
2020.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 78/2019
S c h v á l i l o plán zasedání ZM na rok 2020 a vzalo na vědomí plán schůzí RM na rok 2020.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 79/2019
S c h v á l i l o Pravidla pro poskytování dotací Městem Větřní společně s formuláři Žádosti o dotaci včetně
příloh, Vyhodnocení a vyúčtování dotace, a dále Smlouvou o poskytnutí dotace.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
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Usnesení č. 80/2019
S o u h l a s i l o s konáním 48. ročníku Rallye Český Krumlov v roce 2020 ve dnech 22. - 23. 5. 2020
na komunikacích ve vlastnictví města dle požadavku ÚAMK Automotoklub Rallye Český Krumlov
1. Most na skládku Lověšice - komunikace JIP ke skládce – skládka Všeměry - Lověšice - Zátoň - část po
silnici číslo 1607 – Jistebník;
s následujícími podmínkami:
- předání tratí před konáním akce s provedením zápisu a fotodokumentací,
- převzetí tratí do třiceti dnů po konání akce s provedením zápisu,
- odstranění vzniklých poškození komunikace do devadesáti dnů po převzetí tratí.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 1.
Usnesení č. 81/2019
S c h v á l i l o Přílohu č. 14 k obecně závazné vyhlášce č. 4/2008, kterou se stanovuje poplatek za komunální
odpad.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 82/2019
V y d a l o obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 „O místních poplatcích“ v předloženém znění.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 83/2019
S c h v á l i l o financování zakázky „Bytové jednotky Větřní, Jabloňová – nahrazení zdrojů tepla pro vytápění
a ohřev TUV“ v celkové hodnotě 2.800.000,- Kč bez DPH s rozložením financování v roce 2020 částkou
1.400.000,- Kč bez DPH a v roce 2021 částkou 1.400.000,- Kč bez DPH, kdy uvedené částky budou součástí
rozpočtu na uvedené roky.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 84/2019
S o u h l a s i l o se zveřejněním záměru prodeje části ppč. 1318/12, vedeno jako ostatní plocha o výměře
cca 65 m2 v k. ú. Větřní, LV 10001, obci Větřní.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 85/2019
S o u h l a s i l o se zveřejněním záměru prodeje stavebního pozemku č. 90, vedeno jako zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 403 m2 v k. ú. Hašlovice, LV 10001, obci Větřní.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 86/2019
S o u h l a s i l o se zveřejněním záměru prodeje části ppč. 3055/1, vedeno jako ostatní plocha o výměře cca 53 m2
v k. ú. Hašlovice, LV 10001, obci Větřní.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 87/2019
S o u h l a s i l o se zveřejněním záměru prodeje části ppč. 1842/1, vedeno jako ostatní plocha o výměře cca 400 m2
v k. ú. Větřní, LV 10001, obci Větřní.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 88/2019
N e s o u h l a s i l o se zveřejněním záměru prodeje části ppč. 1318/25, vedeno jako trvalý travní porost o výměře
cca 21 m2 v k. ú. Větřní, LV 10001, obci Větřní.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
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Usnesení č. 89/2019
N e s o u h l a s i l o se zveřejněním záměru prodeje části ppč. 3056/2, vedeno jako ostatní plocha o výměře
cca 96 m2 v k. ú. Hašlovice, LV 10001, obci Větřní.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 90/2019
N e s o u h l a s i l o se zveřejněním záměru prodeje části ppč. 1536/5, vedeno jako ostatní plocha o výměře cca
20 m2 v k. ú. Větřní, LV 10001, obci Větřní.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 91/2019
S c h v á l i l o navrhovanou rozpočtovou změnu č. 22/2019 - rozpočtové opatření č. 130 - 131. Tato změna je
založena u zápisu z jednání Zastupitelstva města Větřní.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 92/2019
Z m o c n i l o Radu města Větřní k provádění rozpočtových opatření dle § 16 zák. č. 250/2000 o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v době od posledního řádného zasedání zastupitelstva
města dne 9. 12. 2019 do 31. 1. 2020.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 93/2019
S c h v á l i l o Střednědobý výhled rozpočtu na období let 2021-2023, který je nedílnou součástí usnesení.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 94/2019
S c h v á l i l o na základě zpracovaného střednědobého výhledu rozpočtu Rozpočet na rok 2020 v závazných
ukazatelích, který je nedílnou součástí tohoto unesení.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení bylo vyhotoveno dne: 13. 12. 2019
Zapisovatel: Bc. Radomír Sára – tajemník MěÚ Větřní

_______________________

Ověřovatelé zápisu:
1/ jméno a příjmení: pan MUDr. Jaroslav Vojtíšek

_______________________

2/ jméno a příjmení: pan Mgr. Tomáš Bicek

_______________________

3/ jméno a příjmení: pan Petr Hudec

_______________________

_________________________
Mgr. Antonín Krák, starosta

__________________________
Ing. Pavel Štindl, místostarosta
Razítko obce:
(není povinné)

