Město Větřní
 Na Žofíně 191, 382 11 Větřní
Zápis
z 14. zasedání Zastupitelstva města Větřní
Den konání:
Místo konání:
Zasedání zahájeno:
Zasedání přerušeno:
Zasedání ukončeno:
Předsedající:
Přítomni:
Omluveni:
Neomluveni:
Zapisovatel:
Ověřovatelé zápisu:
Hosté:

28. 06. 2021
Zasedací místnost Zastupitelstva města Větřní, Školní 296, Větřní
18:00 hodin
19:54 hodin
místostarosta města p. MUDr. Jaroslav Vojtíšek
členů ZM – 14, od18:43 hodin 15 - dostavil se p. Hudec, zastupitel města
členů ZM – 2 (Mgr. Krák, MUDr. Kopřivová)
členů ZM – 0
jmenován Bc. Radomír Sára, tajemník MěÚ
pan Mgr. Tomáš Bicek jako předseda, pan Petr Homer a paní Martina Hrušková
(i členové návrhové komise).
Ing. Říha a Ing. Jedlička – E. ON Energie, a.s., České Budějovice
Ing. Milan Šťastný – zastupující Brownfield Development s.r.o.

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 místostarostou
města MUDr. Jaroslavem Vojtíškem („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 21. 06. 2021 do 28. 06. 2021. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno
je 14 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 13. zasedání zastupitelstva města byl ověřen panem
Františkem Studeným, panem Jiřím Šimečkem a panem Bohušem Tomkou bez připomínek.
b) Určení ověřovatelů, členů návrhové komise a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu a zároveň za členy návrhové komise pana Mgr. Tomáše Bicka jako
předsedu, pana Petra Homera a paní Martinu Hruškovou 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 Mgr. Tomáše Bicka
jako předsedu, pana Petra Homera a paní Martinu Hruškovou 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: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 184 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:
1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatel zápisu
2. Schválení programu
3. Prezentace E. ON Energie, a.s., České Budějovice k veřejnému osvětlení
4. Návrh na volbu přísedících okresního soudu v Českém Krumlově
5. Návrh nové OZV o regulaci hlučných činností
6. Římskokatolická farnost Zátoň - dotace na 50.000 Kč
7. Nakládání s majetkem města
a) Záměr prodeje části ppč. 1318/12, vedeno jako ostatní plocha o výměře cca 75 m2 na LV 10001, obci
Větřní, v k. ú. Větřní
b) Záměr výstavby obchodního domu s parkovištěm a čerpací stanicí
c) Záměr výstavby obchodního domu s parkovištěm a čerpací stanicí – Změna č. 3 Územního plánu města
Větřní
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d) Záměr výstavby obchodního domu s parkovištěm a čerpací stanicí – prodej nemovitostí z majetku města
Větřní
8. Účetní závěrka města Větřní – rok 2020
9. Závěrečný účet města Větřní – rok 2020
10. Rozpočtová změna č. 14
11. Diskuse a závěr
Doplnění programu:
- návrh na doplnění bodu programu přednesl předsedající,
- Poskytnutí finančního daru obcím na jihu Moravy postiženým ničivým tornádem dne 24. 06. 2021.
Předsedající navrhl, aby navržený bod Poskytnutí finančního daru obcím na jihu Moravy postiženým ničivým
tornádem dne 24. 06. 2021 byl zařazen jako bod 10 s tím, že následující bod Rozpočtová změna č. 14 bude
označen jako bod 11 a Diskuse a závěr bude označen jako bod 12.
Hlasování o zařazení bodu do programu:
Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní schválilo následující program zasedání:
1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatel zápisu
2. Schválení programu
3. Prezentace E. ON Energie, a.s., České Budějovice k veřejnému osvětlení
4. Návrh na volbu přísedících okresního soudu v Českém Krumlově
5. Návrh nové OZV o regulaci hlučných činností
6. Římskokatolická farnost Zátoň - dotace nad 50.000 Kč
7. Nakládání s majetkem města
a) Záměr prodeje části ppč. 1318/12, vedeno jako ostatní plocha o výměře cca 75 m2 na LV 10001, obci
Větřní, v k. ú. Větřní
b) Záměr výstavby obchodního domu s parkovištěm a čerpací stanicí
c) Záměr výstavby obchodního domu s parkovištěm a čerpací stanicí – Změna č. 3 Územního plánu města
Větřní
d) Záměr výstavby obchodního domu s parkovištěm a čerpací stanicí – prodej nemovitostí z majetku města
Větřní
8. Účetní závěrka města Větřní – rok 2020
9. Závěrečný účet města Větřní – rok 2020
10. Poskytnutí finančního daru obcím na jihu Moravy postiženým ničivým tornádem dne 24. 06. 2021
11. Rozpočtová změna č. 14
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: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 185 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 3) Prezentace E. ON Energie, a.s., České Budějovice k veřejnému osvětlení.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu.
Následně předsedající předal slovo Ing. Říhovi – E.ON Energie a.s., který přítomným představili presentaci
týkající se návrhu rekonstrukce veřejného osvětlení ve Větřní. Seznámil přítomné se současným stavem veřejného
osvětlení, poukázal na jeho slabá místa, co by bylo potřeba vyměnit, jaké jsou stávající náklady na provoz a možné
úspory po provedené rekonstrukci a s celkovými náklady na rekonstrukci.
Následně předsedající k bodu vyhlásil rozpravu, kde Ing. Říha zodpověděl dotazy jednotlivých zastupitelů.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní souhlasilo se záměrem rekonstrukce VO ve městě Větřní s tím, že tato rekonstrukce
bude financována z úspor města z předešlých let.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 13, Proti: 0, Zdrželi se: 1.
Usnesení č. 186 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 4) Návrh na volbu přísedících okresního soudu v Českém Krumlově.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní zvolilo paní E. Š., Větřní přísedící Okresního soudu v Českém Krumlově na volební
období prosinec 2018 – prosinec 2022 z důvodu doplnění stavu předsedajících u Okresního soudu v Českém
Krumlově.
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Následně předsedající k bodu vyhlásil rozpravu, kde Ing. Říha zodpověděl dotazy jednotlivých zastupitelů.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Hlasování o protinávrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 187 bylo schváleno ve znění protinávrhu usnesení.
V 18:43 hodin se na zasedání zastupitelstva dostavil p. Hudec, zastupitel města.
Bod 5) Návrh změny OZV o regulaci hlučných činností.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní schválilo Obecně závaznou vyhlášku města VĚTŘNÍ č. 1/2021, kterou se mění Obecně
závazná vyhláška města VĚTŘNÍ č. 1/2020 o regulaci hlučných činností o nedělích, státem uznaných svátcích
a ve státem uznaných dnech pracovního klidu ve správním obvodu města Větřní.
Následně předsedající 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 protinávrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 188 bylo schváleno ve znění protinávrhu usnesení.
Bod 6) Římskokatolická farnost Zátoň - dotace 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 v roce 2021 a
schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z oblasti ostatních činností:
- Římskokatolická farnost Zátoň – 50.000,- Kč (tj. 8,44 % z celkových nákladů projektu).
Následně předsedající vyhlásil k bodu rozpravu.
- p. Mařík: dotázal se, zda žádala o dotaci i farnost Větřní. Odpověděl předsedající
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 1, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 189 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 7) Nakládání s majetkem a pozemky města Větřní
a) Záměr prodeje části ppč. 1318/12, vedeno jako ostatní plocha o výměře cca 75 m2 na LV 10001, obci
Větřní, v k. ú. Větřní.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní souhlasilo se zveřejněním záměru prodeje ppč. 1318/12, vedeno jako ostatní plocha
o výměře cca 75 m2 v k. ú. Větřní, LV 10001, obci Větřní.
Následně předsedající 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. 190 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
b) Záměr výstavby obchodního domu s parkovištěm a čerpací stanicí
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu. Zároveň přivítal p. Ing. Šťastného, který zastupuje
společnost Brownfield Development s.r.o., která připravuje výstavbu obchodního domu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní souhlasilo se záměrem výstavby obchodního domu s čerpací stanicí pohonných hmot
v ulici Frymburská v lokalitě u restaurace Slavia na pozemcích stpč. 380, stpč. 334, stpč. 40, ppč. 1079/1, ppč.
1079/2, ppč. 1080/1, ppč. 1080/5, ppč. 1080/7, ppč. 1083/1, ppč. 1083/2 a ppč. 1269/3 v k. ú. Větřní.
Následně předsedající 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. 191 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
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c) Záměr výstavby obchodního domu s parkovištěm a čerpací stanicí – Změna č. 3 Územního plánu města
Větřní
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní
I. S c h v á l i l o pana Mgr. Antonína Kráka jako určeného zastupitele pro pořizování změny č. 3 územního
plánu města Větřní.
II. R o z h o d l o o záměru pořízení Změny č. 3 Územního plánu Větřní zkráceným postupem.
III. R o z h o d l o o úhradě veškerých nákladů pro pořízení Změny č. 3 Územního plánu Větřní navrhovatelem
Brownfield Development s.r.o., IČ 09518517, Štěpánská 1742/27, Nové Město, Praha 1, jelikož je pořízení změny
vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele.
Následně předsedající 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. 192 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
d) Záměr výstavby obchodního domu s parkovištěm a čerpací stanicí – prodej nemovitostí z majetku města
Větřní
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní souhlasilo se zveřejněním záměru prodeje stpč. 40, vedeno jako zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 594 m2, součástí pozemku je stavba domu čp. 13 v ulici Frymburská (s tím, že realizace záměru
je možná po výmazu zástavního práva v katastru nemovitostí), část ppč. 1079/1, vedeno jako ostatní plocha
o výměře cca 220 m2, část ppč. 1083/1, vedeno jako ostatní plocha o výměře cca 30 m2 a část ppč. 1269/3, vedeno
jako ostatní plocha o výměře cca 285 m2 v k. ú. Větřní, obec Větřní, LV 10001.
Následně předsedající k bodu a návrhu usnesení vyhlásil rozpravu.
- p. Mařík: dotázal se na cenu domu čp. 13, která je stanovená znaleckým posudkem. Odpověděla paní Vlášková
a Ing. Šťastný.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 193 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 8) Účetní závěrka za rok 2020.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní schválilo účetní závěrku Města Větřní za rok 2020 na základě zákonem předepsaných
a předložených účetních sestav. Sestavy jsou založeny na odboru financí a rozpočtu.
Následně předsedající 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. 194 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 9) Závěrečný účet Města Větřní za rok 2020.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní schválilo Závěrečný účet města Větřní za rok 2020 s výrokem „bez výhrad“ včetně
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města. Závěrečný účet je založen u zápisu z jednání ZM.
Následně předsedající 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. 195 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 10) Poskytnutí finančního daru obcím na jihu Moravy postiženým ničivým tornádem dne 24. 06. 2021.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu.
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Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní schválilo poskytnutí finančního daru obcím na jihu Moravy postiženým ničivým
tornádem dne 24. 06. 2021 v celkové výši 40.000,- Kč, který bude zaslán na transparentní účet č. 1233116420297/0100, který zřídil Jihomoravský kraj.
Následně předsedající vyhlásil k bodu rozpravu.
- p. Mařík: vznesl protinávrh usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní schválilo poskytnutí finančního daru obcím na jihu Moravy postiženým ničivým
tornádem dne 24. 06. 2021 v celkové výši 1.000.000,- Kč, který bude zaslán na transparentní účet č. 1233116420297/0100, který zřídil Jihomoravský kraj
Nejdříve proběhlo hlasování o protinávrhu pana zastupitele Maříka. Před hlasováním dal předsedající možnost
vyjádřit se přítomným zastupitelům a občanům.
Hlasování o protinávrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 2, Proti: 9, Zdrželi se: 4.
Usnesení nebylo schváleno.
Následně předsedající přednesl návrh původního usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní schválilo poskytnutí finančního daru obcím na jihu Moravy postiženým ničivým
tornádem dne 24. 06. 2021 v celkové výši 40.000,- Kč, který bude zaslán na transparentní účet č. 1233116420297/0100, který zřídil Jihomoravský kraj.
Následně předsedající 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: 1, Zdrželi se: 3.
Usnesení č. 196 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 11) Rozpočtová změna.
Předsedající seznámil přítomné s návrhem bodu programu - rozpočtové změny č. 14/2021, zahrnující rozpočtové
opatření č. 80 - 86.
O jednotlivých rozpočtových opatřeních bylo hlasováno samostatně.
Předsedající přednesl jednotlivá rozpočtová opatření a vyhlásil k nim samostatně rozpravu.
- rozpočtové opatření č. 80: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0
- rozpočtové opatření č. 81: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0
- rozpočtové opatření č. 82: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0
- rozpočtové opatření č. 83: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0
- rozpočtové opatření č. 84: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0
- rozpočtové opatření č. 85: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0
- rozpočtové opatření č. 86: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní schválilo navrhovanou rozpočtovou změnu č. 14, rozpočtové opatření č. 80 - 86. Tato
změna je založena u zápisu z jednání ZM.
Následně předsedající k bodu a návrhu usnesení vyhlásil rozpravu, do které se ze zastupitelů nikdo nepřihlásil.
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. 197 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 17) Diskuze a závěr
- p. MUDr. Vojtíšek, místostarosta města: pozval přítomné zastupitele a občany města na otevírání tenisových
kurtů dne 2. 6. 2021 od 13:00 hodin.
- p. Mařík: uvedl, že má tři příspěvky:
- má informace od lidí, že nechtějí, aby byly děti na akcích města konané pod pergolou po deváté hodině.
Odpověděl předsedající a paní Šustrová.
- p. Kubík: uvedl, že by se měla hledat zákonná norma, kterou se v tomto případě můžeme opřít a která by toto
umožňovala.
- p. Hudec: uvedl, že město je pořadatel a může tedy stanovit podmínky vstupu s omezením věku a času.
- p. Homer: pokud zakážeme vstup s dětmi, tak akce musí začínat minimálně po 20:00 hodině.
- p. Sára: upozornil na možná úskalí řešení tohoto problému
- p. Kamiš: upozornil i na to, že by se nemohli děti účastnit Slavnosti města Větřní.
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- p. Mařík: uvedl, že je šikana návštěvníků ze strany plavčíků, plavčíci stále jen pískají a jsme celému okolí
pro smích.
- p. Homer: odpověděl a doplnil, že každý návštěvník, než vejde do zařízení Bazén a sauny města Větřní,
do jakéhokoli části, se má seznámit s provozním řádem a tento musí dodržovat. A pokud tak nečiní, nemůže
se divit reakci plavčíků.
- p. Kubík: jako vedoucí Bazénu a sauny města Větřní uvedl, že každé podobné zařízení má obdobný provozní
řád, který se musí dodržovat a v každém takovém zařízení je dodržování provozního řádu vynucováno. Dále
upozornil na chování omladiny, která nedodržuje provozní řád.
- p. Mařík: uvedl, že by vedení města a rada města by měla odvolat ředitelku ZŠ a MŠ Větřní. Když měla být
volba Školské rady, tak mu paní ředitelka neumožnila kandidovat a z tohoto důvodu bude volba rady až na podzim
a on tam bude kandidovat. Dále uvedl, že vrcholem byla neinformovanost rodičů o žloutence ve škole, kdy rodiče
se tyto informace dovídali až od hygieny. Odpověděl předsedající.
- p. Bicek: dotázal se, jak to bude s oplocením ZŠ a MŠ Větřní. Odpověděl předsedající.
- paní Hrušková: uvedla, že má informaci o novém posudku na Společenský dům, který si nechal vyhotovit jeho
majitel a seznámil s ním vedení města. Odpověděl předsedající, že se jednalo o komerční posudek pracovníka
banky, který se využívá při úvěrech apod. Odpověď doplnil p. Sára.
Předsedající poděkoval všem přítomným za účast a 14. zasedání Zastupitelstva města Větřní ukončil dne
28. 06. 2021 v 19:54 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Prezenční listina potvrzující účast veřejnosti
3) Prezenční listina potvrzující účast hostů
Zápis byl vyhotoven dne: 01. 07. 2021
Zapisovatel: Bc. Radomír Sára – tajemník MěÚ Větřní

_______________________

Ověřovatelé zápisu:
1/ jméno a příjmení: pan Mgr. Tomáš Bicek

_______________________

2/ jméno a příjmení: pan Petr Homer

_______________________

3/ jméno a příjmení: paní Martina Hrušková

_______________________

________________________________
MUDr. Jaroslav Vojtíšek, místostarosta

_________________________________
p. Josef Kánic, zastupitel
Razítko obce:
(není povinné)
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Usnesení
z 14. zasedání Zastupitelstva města Větřní konaného dne 28. 06. 2021.
Zastupitelstvo města Větřní
Usnesení č. 184/2021
U r č i l o ověřovateli zápisu a zároveň za členy návrhové komise pana Mgr. Tomáše Bicka jako předsedu, pana
Petra Homera a paní Martinu Hruškovou jako členy a zapisovatelem zápisu p. Bc. Radomíra Sáru – tajemníka
městského úřadu.
Přítomno: 14 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 185/2021
S c h v á l i l o následující program zasedání:
13. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatel zápisu
14. Schválení programu
15. Prezentace E. ON Energie, a.s., České Budějovice k veřejnému osvětlení
16. Návrh na volbu přísedících okresního soudu v Českém Krumlově
17. Návrh nové OZV o regulaci hlučných činností
18. Římskokatolická farnost Zátoň - dotace nad 50.000 Kč
19. Nakládání s majetkem města
e) Záměr prodeje části ppč. 1318/12, vedeno jako ostatní plocha o výměře cca 75 m2 na LV 10001, obci Větřní,
v k. ú. Větřní
f) Záměr výstavby obchodního domu s parkovištěm a čerpací stanicí
g) Záměr výstavby obchodního domu s parkovištěm a čerpací stanicí – Změna č. 3 Územního plánu města
Větřní
h) Záměr výstavby obchodního domu s parkovištěm a čerpací stanicí – prodej nemovitostí z majetku města
Větřní
20. Účetní závěrka města Větřní – rok 2020
21. Závěrečný účet města Větřní – rok 2020
22. Poskytnutí finančního daru obcím na jihu Moravy postiženým ničivým tornádem dne 24. 06. 2021
23. Rozpočtová změna č. 14
24. Diskuse a závěr
Přítomno: 14 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 186/2021
S o u h l a s i l o se záměrem rekonstrukce VO ve městě Větřní s tím, že tato rekonstrukce bude financována
z úspor města z předešlých let.
Přítomno: 14 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 13, Proti: 0, Zdrželi se: 1.
Usnesení č. 187/2021
Z v o l i l o paní E. Š., Větřní přísedící Okresního soudu v Českém Krumlově na volební období prosinec 2018 –
prosinec 2022 z důvodu doplnění stavu předsedajících u Okresního soudu v Českém Krumlově.
Přítomno: 14 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 188/2021
S c h v á l i l i l o Obecně závaznou vyhlášku města VĚTŘNÍ č. 1/2021, kterou se mění Obecně závazná vyhláška
města VĚTŘNÍ č. 1/2020 o regulaci hlučných činností o nedělích, státem uznaných svátcích a ve státem uznaných
dnech pracovního klidu ve správním obvodu města Větřní.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 189/2021
S c h v á l i l o přidělení finančních prostředků z rozpočtu města Větřní v roce 2021 a schválilo uzavření smlouvy
o poskytnutí dotace z oblasti ostatních činností:
- Římskokatolická farnost Zátoň – 50.000,- Kč (tj. 8,44 % z celkových nákladů projektu).
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 14, Proti: 1, Zdrželi se: 0.
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Usnesení č. 190/2021
S o u h l a s i l o se zveřejněním záměru prodeje ppč. 1318/12, vedeno jako ostatní plocha o výměře cca 75 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. 191/2021
S o u h l a s i l o se záměrem výstavby obchodního domu s čerpací stanicí pohonných hmot v ulici Frymburská
v lokalitě u restaurace Slavia na pozemcích stpč. 380, stpč. 334, stpč. 40, ppč. 1079/1, ppč. 1079/2, ppč. 1080/1,
ppč. 1080/5, ppč. 1080/7, ppč. 1083/1, ppč. 1083/2 a ppč. 1269/3 v k. ú. Větřní.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 192/2021
I. S c h v á l i l o pana Mgr. Antonína Kráka jako určeného zastupitele pro pořizování změny č. 3 územního
plánu města Větřní.
II. R o z h o d l o o záměru pořízení Změny č. 3 Územního plánu Větřní zkráceným postupem.
III. R o z h o d l o o úhradě veškerých nákladů pro pořízení Změny č. 3 Územního plánu Větřní navrhovatelem
Brownfield Development s.r.o., IČ 09518517, Štěpánská 1742/27, Nové Město, Praha 1, jelikož je pořízení změny
vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 193/2021
S o u h l a s i l o se zveřejněním záměru prodeje stpč. 40, vedeno jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 594
m2, součástí pozemku je stavba domu čp. 13 v ulici Frymburská (s tím, že realizace záměru je možná po výmazu
zástavního práva v katastru nemovitostí), část ppč. 1079/1, vedeno jako ostatní plocha o výměře cca 220 m2, část
ppč. 1083/1, vedeno jako ostatní plocha o výměře cca 30 m2 a část ppč. 1269/3, vedeno jako ostatní plocha
o výměře cca 285 m2 v k. ú. Větřní, obec Větřní, LV 10001.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 194/2021
S c h v á l i l o účetní závěrku Města Větřní za rok 2020 na základě zákonem předepsaných a předložených
účetních sestav. Sestavy jsou založeny na odboru financí a rozpočtu.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 195/2021
S c h v á l i l o Závěrečný účet města Větřní za rok 2020 s výrokem „bez výhrad“ včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření města. Závěrečný účet je založen u zápisu z jednání ZM.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 196/2021
S c h v á l i l o poskytnutí finančního daru obcím na jihu Moravy postiženým ničivým tornádem dne 24. 06. 2021
v celkové výši 40.000,- Kč, který bude zaslán na transparentní účet č. 123-3116420297/0100, který zřídil
Jihomoravský kraj.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 11, Proti: 1, Zdrželi se: 3.
Usnesení č. 197/2021
S c h v á l i l o navrhovanou rozpočtovou změnu č. 14, rozpočtové opatření č. 80 - 86. Tato změna je založena
u zápisu z jednání ZM.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení bylo vyhotoveno dne: 01. 07. 2021

Zapisovatel: Bc. Radomír Sára – tajemník MěÚ Větřní

_______________________
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Ověřovatelé zápisu:
1/ jméno a příjmení: pan Mgr. Tomáš Bicek

_______________________

2/ jméno a příjmení: pan Petr Homer

_______________________

3/ jméno a příjmení: paní Martina Hrušková

_______________________

________________________________
MUDr. Jaroslav Vojtíšek, místostarosta

______________________________
p. Josef Kánic, zastupitel
Razítko obce:
(není povinné)

