Město Větřní
 Na Žofíně 191, 382 11 Větřní
Zápis
ze 7. zasedání Zastupitelstva města Větřní
Den konání:
Místo konání:
Zasedání zahájeno:
Zasedání přerušeno:
Zasedání ukončeno:
Předsedající:
Přítomni:
Omluveni:
Neomluveni:
Zapisovatel:
Ověřovatelé zápisu:

09. 03. 2019
zasedací místnost Zastupitelstva města Větřní, Školní 296, Větřní
18:00 hodin
19:47 hodin
starosta města p. Mgr. Antonín Krák
členů ZM – 11 (od 18:26 hodin 12)
členů ZM – 5
členů ZM – 0
jmenován Bc. Radomír Sára, tajemník MěÚ
paní Mgr. Jana Jakešová jako předsedkyně, paní Bc. Marie Jozová a pan Josef
Kánic (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
02. 03. 2020 do 09. 03. 2020. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno
je 11 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 ze 6. zasedání zastupitelstva města byl ověřen panem
MUDr. Jaroslavem Vojtíškem jako předsedou, panem Mgr. Tomášem Bickem a panem Petrem Hudcem bez
připomínek.
b) Určení ověřovatelů, členů návrhové komise a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu a zároveň za členy návrhové komise paní Mgr. Janu Jakešovou
(předsedkyně), paní Mgr. Marii Jozovou a pana Josefa Kánice 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 paní Mgr. Janu
Jakešovou (předsedkyně), paní Mgr. Marii Jozovou a pana Josefa Kánice jako členy a zapisovatelem zápisu
p. Bc. Radomíra Sáru – tajemníka městského úřadu.
Následně předsedající vyhlásil k návrhu 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: 11, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 95 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. Návrh Změny č. 2 Územního plánu města Větřní
4. Odpis pohledávky - Beránková
5. Odpis pohledávky - Homolka
6. Poskytnutí finančního daru nad 20.000,- Kč z oblasti sociálních služeb a zdravotnictví
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7. Nakládání s majetkem města
a) Záměr prodeje části ppč. 1826/1, o výměře 2 m2 v k. ú. Větřní
b) Záměr přijetí daru ppč. 1000/20, o výměře 26 m2 k. ú. Záhoří u Větřní
c) Záměr směny části ppč. 1815/2 za část ppč. 1445/5, ve vše v obci Větřní, v k. ú. Větřní
d) Prodej části ppč. 1296/4 o výměře 137 m2 v k. ú. Záhoří u Větřní
e) Záměr prodeje části 1092 v k. ú. Větřní
8. Odměny členům výborů ZM a členům komisí RM
9. Rozpočtová změna
10. Zálohová kalkulace ceny vodného a stočného pro rok 2020, ceny tepla pro rok 2020 a konečná cena tepla
za rok 2019
11. Dotace nad 50 tisíc pro rok 2020
12. 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: 11, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 96 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 3) Návrh změny č. 2 územního plánu 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
R o z h o d l o:
I. že do změny č. 2 územního plánu Větřní byly zařazeny návrhy občanů:
1. Návrh manželů A. a I. T., aby pro pozemek p. č. 3055/7 v k. ú. Hašlovice – pozemek v zastavěném území obce
bylo změněno funkční využití „veřejné prostranství“ na funkční využití „plochy smíšené obytné – území
malých sídel“ a pozemek p. č. 2335/1 v k. ú. Hašlovice bylo změněno funkční využití „plochy zemědělské“
na funkční využití „plochy smíšené obytné – území malých sídel“.
2. Návrh pana A. P., aby pro pozemky p. č. 2358/4, 3036/6 v k. ú. Hašlovice bylo změněno funkční využití
„plochy zemědělské“ na funkční využití „plochy smíšené obytné – území malých sídel“.
3. Návrh pana M. J., aby pro pozemky p. č. 2298/1 v k. ú. Hašlovice bylo změněno z funkčního využití „plochy
zemědělské“ na funkční využití „plochy smíšené obytné – území malých sídel“ – záměr výstavby 2 rodinných
domů.
4. Návrh pana J. K., aby pro pozemky p. č. 525 a část pozemku p. č. 523/8 v k. ú. Hašlovice bylo změněno
stávající funkční využití „plochy zemědělské“ na funkční využití „plochy výroby a skladování“ – záměr
výstavby stodoly s ohledem na zachování provozu investora, zabezpečení údržby okolních zemědělských
ploch a ochrany movitého majetku.
5. Návrh pana M. M. a pana J. D.,, aby pro pozemky p. č. p. č. 502 a 501/3 v k. ú. Hašlovice bylo změněno
stávající funkční využití „plochy smíšené nezastavěného území“ na plochy s funkčním využitím „plochy
občanského vybavení“ – záměr výstavby staveb a zařízení pro oddech a volnočasové aktivity.
a záměry města Větřní:
1. Úpravu textové části pro „plochy veřejných prostranství“ tak, aby bylo možné na pozemku p. č. 1247/9, k. ú.
Větřní v zastavěném území obce umístit drobné občerstvení (např. prodej zmrzliny, ledové tříště apod.)
do 30 m2.
2. Úprava trasy nového kanalizačního řadu v zastavěném území obce Větřní – Horánek v souladu
se zpracovanou studií odkanalizování.
3. Do územního plánu zahrnout nové území města Větřní, získané převodem od města Český Krumlov, jedná
se o pozemek p. č. 2179, k. ú. Větřní (ostatní plocha – bývalá betonárka, lom). Současně navrhnout funkční
využití části uvedeného pozemku na „plochy technické infrastruktury“ pro možnost realizace čistírny
odpadních vod s prodloužením kanalizačního řadu na pozemku p. č. 1820/1, k. ú. Větřní a části pozemku
na Funkční využití „plochy občanského vybavení“ pro možnost realizace střelnice pro sportovní střelbu.
II. že do změny č. 2 územního plánu Větřní nebude zařazen návrh pana Ing. Miloše Pavelce, jednatele firmy
Pavelec s.r.o., Míru 379, 382 73 Vyšší Brod, aby pro pozemky p. č. 924/1, 940/2 a 4327/2 v k. ú. Záhoří u Větřní
bylo změněno funkční využití „plochy zemědělské“ na funkční využití „plochy občanského vybavení“ – záměr
rozšíření kempu.
III. o obsahu změny č. 2 územního plánu Větřní po zohlednění stanoviska Krajského úřadu – Jihočeského kraje,
odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, ve zkráceném postupu pořizování, v souladu s ustanovením
§ 55a odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb., o územím plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
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Následně předsedající k bodu a návrhu usnesení vyhlásil rozpravu.
- p. Mařík: dotázal se, proč není doporučena žádost p. Pavelce. Odpověděl p. místostarosta Ing. Štindl
s upozorněním na stanovisko Krajského úřadu JČ kraje odboru ŽP, zemědělství a lesnictví k výše uvedeným
záměrům. Se všemi návrhy a záměry, kromě návrhu firmy Pavelec na rozšíření kempu v Nahořanech krajský úřad
souhlasí bez uplatnění požadavku na vyhodnocení změny územního plánu na životní prostředí. Naopak pro záměr
firmy Pavelec uvedený v návrhu na změnu územního plánu by krajský úřad požadoval provedení vyhodnocení
kumulativních a synergických vlivů v širších návaznostech v území.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 97 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 4) Odpis nedobytné pohledávky – A. B.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní schválilo odpis nedobytné pohledávky ve výši 27.389,78 Kč za A. B., zemřelou dne
19. 6. 2018.
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: 11, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 98 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 5) Odpis nedobytné pohledávky – J. H.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní schválilo odpis nedobytné pohledávky ve výši 148.908,90 Kč za J. H., zemřelým dne
2. 11. 2019.
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: 11, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 99 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 6) Návrh na poskytnutí finančního daru Domovu důchodců Horní Planá.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní schválilo poskytnutí finančního daru nad 20.000,- Kč z oblasti sociálních služeb a
zdravotnictví ve výši 40.000,- Kč Domovu důchodců Horní Planá na podporu jejich činnosti.
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: 11, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 100 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
V 18:26 hodin se dostavila na zasedání zastupitelstva města zastupitelka paní Martina Hrušková.
Bod 7) Nakládání s majetkem a pozemky města Větřní
a) Záměr prodeje části ppč. 1826/1, o výměře 2 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. 1826/1, vedeno jako ostatní
plocha o výměře 2 m2 v k. ú. Větřní, LV 10001, obci Větřní.
Následně předsedající k bodu a návrhu usnesení vyhlásil rozpravu zastupitelů, do které se nikdo nepřihlásil.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 12, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 101 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
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b) Záměr přijetí daru ppč. 1000/20 o výměře 26 m2 v k. ú. Záhoří u 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 s přijetím daru ppč. 1000/20, vedeno jako ostatní plocha o výměře 26 m 2
v k. ú. Záhoří u Větřní, LV 127, obci Větřní od Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7,
370 01 České Budějovice
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: 12, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 102 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
c) Záměr směny části ppč. 1815/2 o výměře cca 187 m2 za část ppč. 1445/5 o výměře cca 40 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 směny (případně jeho prodeje) pozemku
v majetku města č. 1815/2, vedeno jako zahrada o výměře 187 m 2 (nebo jeho části o výměře cca 100 m2) za část
ppč. 1445/5, vedeno jako zahrada o výměře cca 40 m 2 v majetku M. G.
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.
Výsledek hlasování: Pro: 12, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 103 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
d) Prodej části ppč. 1296/4 o výměře 137 m2 v k. ú. Záhoří u 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 s prodejem ppč. 1296/6, vedeno jako ostatní plocha o výměře 137 m2 která
byla oddělena GP č. 239-23/2019 z 1296/4 za celkovou cenu po zaokrouhlení 34.850,- Kč vše v k. ú. Záhoří
u Větřní, obci Větřní, LV 10001 manželům J. a V..
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: 12, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 104 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
e) Záměr prodeje části 1092 o výměře cca 230 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 ppč. 1092, vedeno jako zahrada 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: 12, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 105 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 8) Odměny členům výborů ZM a členům komisí RM za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní schválilo v souladu s § 84 odst. 2. písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů, fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města, finanční odměnu za výkon funkce
v Kontrolním výboru ZM celkovou částku 4.000,- Kč, finanční odměnu za výkon funkce ve Finančním výboru ZM
celkovou částku 5.000 Kč, finanční odměnu za výkon funkce v Komisi pro dokumentaci a publicistickou činnost
RM celkovou částku 12.000,- Kč finanční odměnu za výkon funkce v Komisi klubu seniorů RM celkovou částku
5.000,- Kč a finanční odměnu za výkon funkce v Komisi kulturní RM celkovou částku 12.000,- Kč za období od 1.
1. 2019 – 31. 12. 2019. Celková částka pro každý výbor a komisi bude rozdělena jednotlivým fyzickým osobám dle
jejich práce ve výborech s v komisích v uvedeném období.
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.
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Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 12, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 106 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 9) Rozpočtová změna č. 3 pro jednání Zastupitelstva města Větřní.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu, seznámil přítomné s návrhem rozpočtové změny
č. 3/2020, zahrnující rozpočtové opatření č. 7 - 16.
O jednotlivých rozpočtových opatřeních bylo hlasováno samostatně.
Předsedající přednesl rozpočtové opatření a vyhlásil k němu samostatně rozpravu.
rozpočtové opatření č. 7: Pro: 12, Proti: 0, Zdrželi se: 0
rozpočtové opatření č. 8: Pro: 12, Proti: 0, Zdrželi se: 0
rozpočtové opatření č. 9: Pro: 12, Proti: 0, Zdrželi se: 0
rozpočtové opatření č. 10: Pro: 12, Proti: 0, Zdrželi se: 0
rozpočtové opatření č. 11: Pro: 12, Proti: 0, Zdrželi se: 0
rozpočtové opatření č. 12: Pro: 12, Proti: 0, Zdrželi se: 0
rozpočtové opatření č. 13: Pro: 12, Proti: 0, Zdrželi se: 0
rozpočtové opatření č. 14: Pro: 11, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Při hlasování o rozpočtovém opatření č. 14 a 15 se vzdálila zastupitelka paní Mgr. Jakešová.
rozpočtové opatření č. 15: Pro: 11, Proti: 0, Zdrželi se: 0
rozpočtové opatření č. 16: Pro: 12, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní schválilo navrhovanou rozpočtovou změnu č. 3, rozpočtové opatření č. 7 - 16. 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: 12, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 107 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 10) Zálohová kalkulace ceny vodného a stočného, ceny tepla pro rok 2020 a konečná cena tepla za rok
2019.
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 vzalo na vědomí informaci o ceně vodného a stočného pro rok 2020, zálohové
kalkulaci ceny tepla pro rok 2020 a konečné ceně tepla za rok 2019.
Následně předsedající k bodu a návrhu usnesení vyhlásil rozpravu.
- paní Mgr. Jakešová: dotázala se, jak to bude, když se nenaplní množství plánovaného tepla za daný rok.
Odpověděl místostarosta Ing. Štindl.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 12, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 108 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 11) Dotace pro rok 2020 – žádosti nad 50.000,- Kč.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní schválilo přidělení finančních prostředků z rozpočtu města Větřní nad 50.000,- Kč
v roce 2020 těmto žadatelům:
- z oblasti ostatních činností:
- Spolek Větrníci - 135.000,- Kč (tj. 57% z celkových nákladů projektu).
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: 12, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 109 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.

Bod 12) Diskuze a závěr
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- p. Mgr. Krák, starosta města: poděkoval všem organizátorům Masopustního reje ve Větřní. Dále uvedl, že vedení
města provedlo mapování odstavených vozidel po Větřní, některé z nich splňují náležitosti vraku. Situace je řešena
ve spolupráci s Policií ČR. Informoval přítomné o připravované akci Oranžové přechody, které budou řešit nové
osvětlení přechodů u MěÚ a u autobusového nádraží. Následně hovořil o situaci kolem domu čp. 144 v ulici
Šumavská ve Větřní – vyhořelý dům. Náklady na odkoupení činí nejméně 500 tisíc a na případnou likvidaci dalších
500 – 700 tisíc. Dům zmizí, ale města nebude nic, protože pozemky jsou státu. Dále informoval o situaci kolem
„Společenského domu“, kde bude zpracován další posudek. Na závěr svého příspěvku zmínil situaci kolem svrabu
ve Větřní. Uvedl, že vedení města svolalo pracovní schůzku za účasti MUDr. Krabačové, MUDr. Vojtíška,
nájemce hotelu Golf, kdy bylo konstatováno, že se nejedná o nic závažného – doba zaléčení činí cca 3 dny
za dodržení základních hygienických opatření.
- paní Mgr. Jánová: uvedla, že základní škola se zapojila do 4 projektů na dotace týkající enviromentální výchovy.
Dále se vyjádřila ke svrabu, kde bylo některými rodiči prezentováno, že zdrojem je škola a že je jím zamořena.
Toto není žádná pravda, ve škole svrab není. Vždy je to o výchově v rodině. Děti, které měli problémy se svrabem,
jsou v léčení a v místě bydliště.
- p. Mařík: navázal na paní ředitelku s tím, že tento problém spustil facebook. Je jasné, že je to vždy o hygieně
v rodině. Bylo by dobré o této problematice informovat včas, aby o tom věděli rodiče. Ředitelka školy odpověděla,
že informace byla podána včas cestou programu Bakalář, kam mají rodiče přístupy. Dále se dotázal, proč dostávají
zastupitelé zápisy se zpožděním. Odpověděl tajemník úřadu.
- paní MUDr. Kopřivová: poděkoval Službám města Větřní za velice dobrý úklid města v zimním období. Kladný
ohlas měla i od lidí.
- p. Bicek: Uvedl, že již 25. února byla informace o svrabu v systému Bakalář, což může potvrdit, jelikož se nyní
přihlásil do tohoto systému a ta informace zde je.
- p. Hudec: Dotázal se na parkování aut u domu čp. 72-73 v ulici Šumavská a jak se na to město dívá. Odpověděl
předsedající s tím, že věc byla několikrát řešena s vedoucím oddělení policie ve Větřní.
- p. Kučera: uvedl, že má tři dotazy a to, zda chodník od bazénu povede v místech k řadovkám. Odpověděl
předsedající, že ano. Dále se dotázal, zda město nemá jiné páky na likvidaci domu čp. 144 v ulici Šumavská.
Odpověděl předsedající, že bohužel ne, že jsme již v minulosti jednali se stavebním úřadem v Českém Krumlově,
ale tento na základě zpracovaného statického posudku nemohl vydat příkaz k demolici.
- p. Mařík: vyjádřil se k otázce přidělení - nepřidělení bytu panu Nográdymu – slečně Nográdyové. Doporučil se
přenést před tím, co měli v minulosti, jelikož v současné době mají špatnou bytovou situaci a přidělit slečně
Nográdyové byt. Odpověděl předsedající a doplnil p. Ing. Štindl, který seznámil přítomné s činností bytové komice
a na základě čeho rozhodují o přidělení bytu.
- p. Šimeček: uvedl, že na minulém zasedání zastupitelstva mylně uvedl, že SK Větřní má problém s vyčerpáním
dotace na děti a mládež od města. Doporučil v příštím roce její přidělení.
Na závěr předsedající poděkoval přítomným za účast a 7. zasedání Zastupitelstva města Větřní ukončil
dne 9. 3. 2020 v 19:47 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
Usnesení bylo vyhotoveno dne: 12. 03. 2020
Zapisovatel: Bc. Radomír Sára – tajemník MěÚ Větřní

_______________________

Ověřovatelé zápisu:
1/ jméno a příjmení: paní Mgr. Jana Jakešová

_______________________

2/ jméno a příjmení: paní Bc. Marie Jozová

_______________________

3/ jméno a příjmení: pan Josef Kánic

_______________________

_________________________
Mgr. Antonín Krák, starosta

__________________________
Ing. Pavel Štindl, místostarosta
Razítko obce:
(není povinné)
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Usnesení
ze 7. zasedání Zastupitelstva města Větřní konaného dne 09. 03. 2020.
Zastupitelstvo města Větřní
Usnesení č. 95/2020
U r č i l o ověřovateli zápisu a zároveň za členy návrhové komise paní Mgr. Janu Jakešovou (předsedkyně), paní
Mgr. Marii Jozovou a pana Josefa Kánice jako členy a zapisovatelem zápisu p. Bc. Radomíra Sáru – tajemníka
městského úřadu.
Přítomno: 11 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 11, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 96/2020
S c h v á l i l o následující program zasedání:
13. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatel zápisu
14. Schválení programu
15. Návrh Změny č. 2 Územního plánu města Větřní
16. Odpis pohledávky - Beránková
17. Odpis pohledávky - Homolka
18. Poskytnutí finančního daru nad 20.000,- Kč z oblasti sociálních služeb a zdravotnictví
19. Nakládání s majetkem města
f) Záměr prodeje části ppč. 1826/1, o výměře 2 m2 v k. ú. Větřní
g) Záměr přijetí daru ppč. 1000/20, o výměře 26 m2 k. ú. Záhoří u Větřní
h) Záměr směny části ppč. 1815/2 za část ppč. 1445/5, ve vše v obci Větřní, v k. ú. Větřní
i) Prodej části ppč. 1296/4 o výměře 137 m2 v k. ú. Záhoří u Větřní
j) Záměr prodeje části 1092 v k. ú. Větřní
20. Odměny členům výborů ZM a členům komisí RM
21. Rozpočtová změna
22. Zálohová kalkulace ceny vodného a stočného pro rok 2020, ceny tepla pro rok 2020 a konečná cena tepla
za rok 2019
23. Dotace nad 50 tisíc pro rok 2020
24. Diskuse a závěr
Přítomno: 11 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 11, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 97/2020
R o z h o d l o:
I. že do změny č. 2 územního plánu Větřní byly zařazeny návrhy občanů:
1. Návrh manželů A. a I., aby pro pozemek p. č. 3055/7 v k. ú. Hašlovice – pozemek v zastavěném území obce
bylo změněno funkční využití „veřejné prostranství“ na funkční využití „plochy smíšené obytné – území
malých sídel“ a pozemek p. č. 2335/1 v k. ú. Hašlovice bylo změněno funkční využití „plochy zemědělské“
na funkční využití „plochy smíšené obytné – území malých sídel“.
2. Návrh pana A. P., aby pro pozemky p. č. 2358/4, 3036/6 v k. ú. Hašlovice bylo změněno funkční využití
„plochy zemědělské“ na funkční využití „plochy smíšené obytné – území malých sídel“.
3. Návrh pana M. J., aby pro pozemky p. č. 2298/1 v k. ú. Hašlovice bylo změněno z funkčního využití „plochy
zemědělské“ na funkční využití „plochy smíšené obytné – území malých sídel“ – záměr výstavby 2 rodinných
domů.
4. Návrh pana J. K., aby pro pozemky p. č. 525 a část pozemku p. č. 523/8 v k. ú. Hašlovice bylo změněno
stávající funkční využití „plochy zemědělské“ na funkční využití „plochy výroby a skladování“ – záměr
výstavby stodoly s ohledem na zachování provozu investora, zabezpečení údržby okolních zemědělských
ploch a ochrany movitého majetku.
5. Návrh pana M. M. a pana J. D., aby pro pozemky p. č. p. č. 502 a 501/3 v k. ú. Hašlovice bylo změněno
stávající funkční využití „plochy smíšené nezastavěného území“ na plochy s funkčním využitím „plochy
občanského vybavení“ – záměr výstavby staveb a zařízení pro oddech a volnočasové aktivity.
a záměry města Větřní:
1. Úpravu textové části pro „plochy veřejných prostranství“ tak, aby bylo možné na pozemku p. č. 1247/9, k. ú.
Větřní v zastavěném území obce umístit drobné občerstvení (např. prodej zmrzliny, ledové tříště apod.)
do 30 m2.
2. Úprava trasy nového kanalizačního řadu v zastavěném území obce Větřní – Horánek v souladu
se zpracovanou studií odkanalizování.
3. Do územního plánu zahrnout nové území města Větřní, získané převodem od města Český Krumlov, jedná
se o pozemek p. č. 2179, k. ú. Větřní (ostatní plocha – bývalá betonárka, lom). Současně navrhnout funkční
využití části uvedeného pozemku na „plochy technické infrastruktury“ pro možnost realizace čistírny
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odpadních vod s prodloužením kanalizačního řadu na pozemku p. č. 1820/1, k. ú. Větřní a části pozemku
na Funkční využití „plochy občanského vybavení“ pro možnost realizace střelnice pro sportovní střelbu.
II. že do změny č. 2 územního plánu Větřní nebude zařazen návrh pana Ing. Miloše Pavelce, jednatele firmy
Pavelec s.r.o., Míru 379, 382 73 Vyšší Brod, aby pro pozemky p. č. 924/1, 940/2 a 4327/2 v k. ú. Záhoří u Větřní
bylo změněno funkční využití „plochy zemědělské“ na funkční využití „plochy občanského vybavení“ – záměr
rozšíření kempu.
III. o obsahu změny č. 2 územního plánu Větřní po zohlednění stanoviska Krajského úřadu – Jihočeského kraje,
odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, ve zkráceném postupu pořizování, v souladu s ustanovením
§ 55a odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb., o územím plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Přítomno: 11 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 11, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 98/2020
S c h v á l i l o odpis nedobytné pohledávky ve výši 27.389,78 Kč za A. B., zemřelou dne 19. 6. 2018.
Přítomno: 11 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 11, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 99/2020
S c h v á l i l o odpis nedobytné pohledávky ve výši 148.908,90 Kč za J. H., zemřelým dne 2. 11. 2019.
Přítomno: 11 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 11, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 100/2020
S c h v á l i l o poskytnutí finančního daru nad 20.000,- Kč z oblasti sociálních služeb a zdravotnictví ve výši
40.000,- Kč Domovu důchodců Horní Planá na podporu jejich činnosti.
Přítomno: 11 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 11, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 101/2020
S o u h l a s i l o se zveřejněním záměru prodeje části ppč. 1826/1, vedeno jako ostatní plocha o výměře 2 m2
v k. ú. Větřní, LV 10001, obci Větřní.
Přítomno: 12 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 12, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 102/2020
S o u h l a s i l o s přijetím daru ppč. 1000/20, vedeno jako ostatní plocha o výměře 26 m2 v k. ú. Záhoří u Větřní,
LV 127, obci Větřní od Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 370 01 České
Budějovice.
Přítomno: 12 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 12, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 103/2020
N e s o u h l a s i l o se zveřejněním záměru směny (případně jeho prodeje) pozemku v majetku města č. 1815/2,
vedeno jako zahrada o výměře 187 m2 (nebo jeho části o výměře cca 100 m2) za část ppč. 1445/5, vedeno jako
zahrada o výměře cca 40 m2 v majetku M. G.
Přítomno: 12 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 12, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 104/2020
S o u h l a s i l o s prodejem ppč. 1296/6, vedeno jako ostatní plocha o výměře 137 m2 která byla oddělena GP
č. 239-23/2019 z 1296/4 za celkovou cenu po zaokrouhlení 34.850,- Kč vše v k. ú. Záhoří u Větřní, obci Větřní,
LV 10001 manželům J. a V..
Přítomno: 12 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 12, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 105/2020
N e s o u h l a s i l o se zveřejněním záměru prodeje ppč. 1092, vedeno jako zahrada v k. ú. Větřní, LV 10001,
obci Větřní.
Přítomno: 12 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 12, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
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Usnesení č. 106/2020
S c h v á l i l o v souladu s § 84 odst. 2. písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů,
fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města, finanční odměnu za výkon funkce v Kontrolním výboru
ZM celkovou částku 4.000,- Kč, finanční odměnu za výkon funkce ve Finančním výboru ZM celkovou částku
5.000 Kč, finanční odměnu za výkon funkce v Komisi pro dokumentaci a publicistickou činnost RM celkovou
částku 12.000,- Kč finanční odměnu za výkon funkce v Komisi klubu seniorů RM celkovou částku 5.000,- Kč
a finanční odměnu za výkon funkce v Komisi kulturní RM celkovou částku 12.000,- Kč za období od 1. 1. 2019 –
31. 12. 2019. Celková částka pro každý výbor a komisi bude rozdělena jednotlivým fyzickým osobám dle jejich
práce ve výborech s v komisích v uvedeném období.
Přítomno: 12 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 12, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 107/2020
S c h v á l i l o navrhovanou rozpočtovou změnu č. 3, rozpočtové opatření č. 7 - 16. Tato změna je založena
u zápisu z jednání ZM.
Přítomno: 12 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 12, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 108/2020
V z a l o n a v ě d o m í informaci o ceně vodného a stočného pro rok 2020, zálohové kalkulaci ceny tepla
pro rok 2020 a konečné ceně tepla za rok 2019.
Přítomno: 12 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 12, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 109/2020
S c h v á l i l o přidělení finančních prostředků z rozpočtu města Větřní nad 50.000,- Kč v roce 2020 těmto
žadatelům:
- z oblasti ostatních činností:
- Spolek Větrníci - 135.000,- Kč (tj. 57% z celkových nákladů projektu).
Přítomno: 12 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 12, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení bylo vyhotoveno dne: 12. 03. 2020
Zapisovatel: Bc. Radomír Sára – tajemník MěÚ Větřní

_______________________

Ověřovatelé zápisu:
1/ jméno a příjmení: paní Mgr. Jana Jakešová

_______________________

2/ jméno a příjmení: paní Bc. Marie Jozová

_______________________

3/ jméno a příjmení: pan Josef Kánic

_______________________

_________________________
Mgr. Antonín Krák, starosta

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

