Obec Větřní
 Na Žofíně 191, 382 11 Větřní
Zápis
z 19. zasedání Zastupitelstva města Větřní
Den konání:
Místo konání:
Začátek:
Konec jednání:
Předsedající:
Přítomno:
Omluveno:
Neomluven:
Zapisovatel:
Ověřovatelé zápisu:

29. 1. 2018
zasedací místnost Zastupitelstva města Větřní, Školní 296, Větřní
18:00 hodin
20:44 hodin
starosta obce p. Mgr. Antonín Krák
členů ZM – 17
členů ZM – 0
členů ZM – 0
jmenován Bc. Radomír Sára, tajemník MěÚ
p. Pospíšil Roman, jako předseda, p. Studený František a p. Tomka Bohuš,
(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
22. 1. 2018 do 29. 1. 2018. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno
je 17 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 18. zasedání zastupitelstva obce byl ověřen paní
p. Kubíkem Jiřím, jako předsedou, p. Arnoštem Perníkem a p. Ondřejem Václavem bez připomínek.
b) Určení ověřovatelů, členů návrhové komise a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu a zároveň za členy návrhové komise p. Pospíšila Romana, jako
předsedu, p. Studeného Františka a p. Tomku Bohuše 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 p. Pospíšila Romana,
jako předsedu, p. Studeného Františka a p. Tomku Bohuše 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 obce vzneseny
žádné protinávrhy.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 247 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 a určení ověřovatelů zápisu, členů návrhové komise a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Informace o ceně tepla a teplé vody a ceny vody v roce 2018
4) Podání žádosti o dotaci na letní dětský tábor pro děti ze SVL
5) Plán prevence kriminality na roky 2018 – 2022
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6) Nakládání s majetkem a pozemky v majetku města Větřní
a) Revokace a doplnění usnesení č. 126/2016
b) Bezúplatného převodu pozemků pod chodníkem v ulici Frymburská
c) Bezúplatný převod tenisových kurtů se zázemím z majetku SK Větřní na město Větřní
d) Prodej st. p. č. 424 v KÚ Větřní
e) Prodeje ppč. 1864/165 trvalý travní porost o výměře 5 m2 k.ú. Větřní
f) Revokace usnesení č. VIII. zastupitelstva obce z jeho 16. zasedání konaného dne 10. 12. 2012
g) Záměr změny hranic katastrálního území Větřní a změny hranic obce Větřní
h) Záměr pozemkové úpravy k.ú. Zátoňské Dvory
7) OZV č. 1/2018 – o místních poplatcích
8) Rozpočtová změna č. 1/2018
9) 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: 17, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 248 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 3) Zálohová kalkulace ceny tepla a cena vodného a stočného pro rok 2018.
Předsedající předal slovo p. místostarostovi obce Ing. Štindlovi, který seznámil přítomné s obsahem bodu
programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní vzalo na vědomí zálohovou kalkulaci ceny tepla a cenu vodného a stočného pro rok
2018.
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: 17, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 249 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 4) Podáním žádosti o dotaci ze státního rozpočtu v rámci Programu prevence kriminality v roce 2018.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní schválilo podání žádosti o dotace v Programu prevence kriminality v roce 2018
na Letní tábor pro děti a mládež ze sociálně vyloučených lokalit v městě Větřní.
Následně předsedající k návrhu vyhlásil k bodu rozpravu.
- p. Pospíšil: dotázal se na výběr dětí na tento tábor a dále uvedl, že se mu zdá částka, kterou platí město jako
spoluúčast, dosti velká. Odpověděla paní Šustrová, vedoucí odboru.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
- paní Peťulová: uvedla, že tyto děti dělají nepořádek zejména večer o prázdninách.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 2, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 250 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 5) Plán prevence kriminality města Větřní na léta 2018-2022.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní schválilo Plán prevence kriminality města Větřní na léta 2018-2022.
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: 17, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 251 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
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Bod 6) Nakládání s majetkem a pozemky v majetku města Větřní
a) Záměr revokace a doplnění usnesení ZO č. 126/2016 ze dne 20. 6. 2016.
Předsedající předal slovo p. místostarostovi obce Ing. Štindlovi, který seznámil přítomné s obsahem bodu
programu. Následně informaci doplnil předsedající.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní souhlasilo s revokací a doplněním usnesení ZO č. 126/2016 ze dne 20. 6. 2016 na:
Zastupitelstvo města Větřní souhlasilo po vypořádání zástavního práva váznoucího na předmětných částech
pozemků pana M. T.
- s bezúplatným převodem (darem) pozemků pod tělesem obecní pozemní komunikace k čp. Modřínová čp. 35,
Větřní, oddělených na základě geometrického plánu č. 1096-116/2017 z ppč. 1895, vedeno jako ostatní plocha,
nyní nové ppč. 1895/2 o výměře 6 m2 a z ppč. 1102/1, vedeno jako trvalý travní porost nyní nové ppč. 1102/5
o výměře 9 m2 vše v k.ú. a obci Větřní z majetku pana M. T., vedeného na LV 1498 do majetku města Větřní.
- s bezúplatným převodem (darem) pozemku za oplocením u stavby rodinného domu pana M. T., odděleného na
základě geometrického plánu č. 1096-116/2017 z ppč. 1102/3, vedeno jako ostatní plocha nyní nové ppč. 1102/4
o výměře 1 m2 v k.ú. a obci Větřní z majetku města Větřní vedeného na LV 10001 do majetku M. T.
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 17, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 252 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
b) Záměr bezúplatného převodu pozemků pod chodníkem v ulici Frymburská z majetku Jihočeského kraje
do majetku města Větřní doplnění usnesení zastupitelstva obce č. IX. konaného dne 7. 4. 2014
Předsedající předal slovo p. místostarostovi obce Ing. Štindlovi, který seznámil přítomné s obsahem bodu
programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní souhlasilo s doplněním doplnění usnesení ZO č. IX ze dne 7. 4. 2014 na:
Zastupitelstvo města Větřní souhlasilo s bezúplatným převodem pozemků oddělených na základě GP 1063-28/2015
z ppč. 1821/1, vedeno jako ostatní plocha nové ppč. 1821/6 o výměře 210 m2 a nové ppč. 1821/7 o výměře 527
m2, na základě GP 1064-29/2015 z ppč. 1821/4, vedeno jako ostatní plocha nové ppč. 1821/8 o výměře 213 m2,
nové ppč. 1821/9 o výměře 251 m2 a nové ppč. 1821/10 o výměře 151 m2, na základě GP 1065-30/2015 z ppč.
2096, vedeno jako ostatní plocha nové ppč. 2096/2 o výměře 254 m2 a nové ppč. 2096/3 o výměře 181 m2 vše
v k.ú. Větřní, obci Větřní vedeno na LV 127 z majetku Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České
Budějovice 7 do majetku města Větřní.
Následně předsedající k návrhu vyhlásil k bodu rozpravu. K návrhu nebyly ze strany zastupitelů obce vzneseny
žádné protinávrhy ani dotazy.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro 17 Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 253 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
c) Záměr přijetí daru tenisových kurtů se zázemím z majetku SK Větřní z.s
Předsedající předal slovo p. místostarostovi obce Ing. Štindlovi, který seznámil přítomné s obsahem bodu
programu. Tento bod doplnil předsedající.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní souhlasilo s přijetím pozemkové parcely č. 1387/3, vedeno jako ostatní plocha
o výměře 4537 m2 (tenisové kurty) a stavební parcely č. 326, vedeno jako zastavěná plocha o výměře 323 m2, jejíž
součástí je budova čp. 392, stavba občanského vybavení (tenisové kabiny) vše v k.ú. a obci Větřní vedeno na LV
1405 jako daru od SK Větřní z.s. IČO 12889806, Na Vyhlídce 274, Větřní do svého vlastnictví.
Následně předsedající k návrhu vyhlásil k bodu rozpravu.
- p. Homer: dotázal se, zda studie stanoví i náklady na vlastní provoz kurtů. Odpověděl předsedající.
- p. Perník: uvedl, že na kurtech vyrostl a je pro jejich převzetí a rekonstrukci.
- paní Kopřivová: uvedla, že je správné kurty opravit, protože nikdo jiný to neudělá.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro 17, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 254 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
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d) Záměr prodeje části stavby na stpč. 424 k.ú. Větřní - Urbal, kotelna
Předsedající předal slovo p. místostarostovi obce 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 stpč. 424, vedeno jako zastavěná
plocha o výměře cca 65 m2, vedeno na LV 10001 v obci Větřní, k. ú. Větřní pod stavbou budovy trafostanice, která
je součástí pozemku.
Následně předsedající k návrhu vyhlásil k bodu rozpravu. K návrhu nebyly ze strany zastupitelů obce vzneseny
žádné protinávrhy, pouze byl vznesen dotaz:
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro 17, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 255 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
e) Záměr prodeje ppč. 1864/165 trvalý travní porost o výměře 5 m2 k.ú. Větřní
Předsedající předal slovo p. místostarostovi obce Ing. Štindlovi, který seznámil přítomné s obsahem bodu
programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní souhlasilo se zveřejněním záměru prodeje ppč. 1864/165, o výměře 5 m2 vedené jako
trvalý travní porost LV 10001, obci Větřní, v k. ú. Větřní.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro 17, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 256 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
f) Záměr revokace usnesení č. VIII. zastupitelstva obce z jeho 16. zasedání konaného dne 10. 12. 2012
o prodeji ppč. 4347 v k.ú. Záhoří u Větřní
Předsedající předal slovo p. místostarostovi obce Ing. Štindlovi, který seznámil přítomné s obsahem bodu
programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní přerušilo projednávání bodu revokace usnesení č. VIII. zastupitelstva obce z jeho 16.
zasedání konaného dne 10. 12. 2012 týkající se prodeje ppč. 4347 ostatní plocha o výměře 1276 m2 v k. ú. Záhoří
u Větřní B. F. a F. K. do příštího jednání zastupitelstva města dne 23. 4. 2018.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro 17, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 257 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
g) Záměr prodeje ppč. 1864/165 trvalý travní porost o výměře 5 m2 k.ú. Větřní
Předsedající předal slovo p. místostarostovi obce Ing. Štindlovi, který seznámil přítomné s obsahem bodu
programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní souhlasilo se záměrem změny katastrálního území Větřní tak, že ppč. 1185/13 v k.ú.
Český Krumlov bude z toho katastrálního území oddělena a bude připojena ke katastrálnímu území Větřní
a protože katastrální hranice je shodná s hranicí obce, souhlasí se záměrem změny hranice obce Větřní
a to z důvodu možnosti vykonávání správy na svém území. Dále doporučuje pověřit starostu města Větřní k jednání
s městem Český Krumlov o Dohodě obcí o změně průběhu obecní hranice.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro 17, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 258 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
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h) Záměr prodeje ppč. 1864/165 trvalý travní porost o výměře 5 m2 k.ú. Větřní
Předsedající předal slovo p. místostarostovi obce Ing. Štindlovi, který seznámil přítomné s obsahem bodu
programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní souhlasilo se záměrem pořízení pozemkové úpravy v k.ú. Zátoňské Dvory a připojit se
k požadavku vyřešení stávajících problémů v území spočívajících v zajištění přístupu k nemovitostem po stávajících
cestách.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro 17, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 259 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 7) Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 „ O místních poplatcích“ v předloženém
znění.
Následně předsedající k návrhu vyhlásil k bodu rozpravu.
- p. Studený: dotázal se, kdo bude vymáhat tuto vyhlášku. Odpověděl předsedající, p. Sára a paní Chmelařová.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 260 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 8) Rozpočtová změna č. 2 pro jednání Zastupitelstva města Větřní.
Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtové změny č. 2/2018, zahrnující rozpočtové opatření č. 3 - 10.
V úvodu přednesl návrh, aby o rozpočtovém opatření bylo hlasováno samostatně.
Hlasování o návrhu proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.
Předsedající přednesl rozpočtové opatření a vyhlásil k němu samostatně rozpravu.
rozpočtové opatření č. 3: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželi se: 0
rozpočtové opatření č. 4: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželi se: 0
rozpočtové opatření č. 5: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželi se: 0
rozpočtové opatření č. 6: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželi se: 0
rozpočtové opatření č. 7: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželi se: 0
rozpočtové opatření č. 8: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželi se: 0
rozpočtové opatření č. 9: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželi se: 0
rozpočtové opatření č. 10: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní schválilo navrhovanou rozpočtovou změnu č. 2/2018 - rozpočtové opatření č. 3 -10.
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, pouze byl vznesen dotaz.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 261 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 9) Diskuze a závěr
- p. Mgr. Krák, starosta obce: připomněl přítomným nově přijatou vyhlášku o požívání alkoholických nápojů
na veřejnosti ve Větřní s tím, že nyní platí i na schodech u domu čp. 185 – „Společnňák“ a proto je nutné
zde zainteresovat policii a rovněž i bezpečnostní agenturu.
Dále uvedl, že město podalo na Městský úřad v Českém Krumlově žádost o vydání opatření obecné povahy, jímž
se vyhlašuje oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů ve městě Větřní, které by mělo mít vliv na
migraci osob ve Větřní. Nyní čekáme na rozhodnutí.
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Na závěr uvedl na pravou míru fámy, které se šíří po Větřní o jeho odstoupení z funkce starosty. K tomuto uvedl,
že chce dokončit mandát až do voleb v říjnu letošního roku a to z důvodu realizace všech úkolů, které jsou ještě
před námi.
- p. Perník: uvedl, že pokud se bude jednat s majitelem domu čp. 185, bylo by dobré jej upozornit na nepořádek
kolem tohoto domu. Odpověděl místostarosta.
- p. Štindl, místostarosta: informoval přítomné o materiálu, který zaslala Česká asociace odpadového
hospodářství, týkající se zákazu skládkování, nutnosti zvyšování cen za skládkování a tyto informace uvedl
na pravou míru.
- p. Studený: dotázal se na situaci kolem bývalého hotelu Golf. Odpověděl místostarosta.
- p. Pospíšil: dotázal se na umístění pobočky Červeného kříže ve spodní části Větřní. Doplnila paní Peťulová.
Odpověděla paní Šustrová, pan předsedající, pan místostarosta a doplnil pan Kubík společně s panem Tomkou.
- paní Mgr. Jánová, ředitelka ZŠ a MŠ Větřní: Uvedla na pravou míru fámu, která se šířila po facebooku,
kdy družinářky měli zavřít prvňáka do sklepa, kde tento zkolaboval, následně byl převezen do nemocnice,
kde zemřel. Uvedla, že toto není žádná pravda, ve škole není ani žádný sklep a něco takového se nestalo. Dále
uvedla, že podala trestní oznámení na policii na neznámého pachatele pro šíření poplašné zprávy a doufá, že policie
osobu pachatele vypátrá. Starosta paní ředitelce poděkoval za její dosavadní práci, kdy školu stabilizovala a snaží
se její činnost rozvíjet.
- na závěr diskuze vystoupili občané, kteří se ve svých příspěvcích zabývali prací nové doktorky MUDr. Brudnové,
kdy část kritizovala její práci v souvislosti s nedodržováním ordinační doby a přeposíláním receptů rovnou
do místní lékárny a část její práci chválilo, za její přístup k pacientům. Na závěr bylo předsedajícím konstatováno,
že představitelé města celou věc prodiskutují s paní MUDr. Brudnovou.
Na závěr předsedající poděkoval přítomným za účast a 19. zasedání Zastupitelstva města Větřní ukončil
dne 29. 1. 2018 v 20:44 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:
Zapisovatel: Bc. Radomír Sára – tajemník OÚ Větřní
Ověřovatelé zápisu:
1/ jméno a příjmení: pan Pospíšil Roman

_______________________

2/ jméno a příjmení: pan Studený František

_______________________

3/ jméno a příjmení: pan Tomka Bohuš

_______________________

_________________________
Mgr. Antonín Krák, starosta

__________________________
Ing. Pavel Štindl, místostarosta
Razítko obce:
(není povinné)
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Usnesení
z 19. zasedání Zastupitelstva města Větřní konaného dne 29. 1. 2018.
Zastupitelstvo města Větřní
Usnesení č. 247/2018
U r č i l o ověřovateli zápisu a zároveň za členy návrhové komise p. Pospíšila Romana, jako předsedu,
p. Studeného Františka a p. Tomku Bohuše jako členy a zapisovatelem zápisu p. Bc. Radomíra Sáru – tajemníka
městského úřadu.
Přítomno: 17 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 17, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 248/2018
S c h v á l i l o následující program zasedání:
10) Zahájení a určení ověřovatelů zápisu, členů návrhové komise a zapisovatele
11) Schválení programu
12) Informace o ceně tepla a teplé vody a ceny vody v roce 2018
13) Podání žádosti o dotaci na letní dětský tábor pro děti ze SVL
14) Plán prevence kriminality na roky 2018 - 2022
15) Nakládání s majetkem a pozemky v majetku města Větřní
i) Revokace a doplnění usnesení č. 126/2016
j) Bezúplatného převodu pozemků pod chodníkem v ulici Frymburská
k) Bezúplatný převod tenisových kurtů se zázemím z majetku SK Větřní na město Větřní
l) Prodej st. p. č. 424 v KÚ Větřní
m) Prodeje ppč. 1864/165 trvalý travní porost o výměře 5 m2 k.ú. Větřní
n) Revokace usnesení č. VIII. zastupitelstva obce z jeho 16. zasedání konaného dne 10. 12. 2012
o) Záměr změny hranic katastrálního území Větřní a změny hranic obce Větřní
p) Záměr pozemkové úpravy k.ú. Zátoňské Dvory
16) OZV č. 1/2018 – o místních poplatcích
17) Rozpočtová změna č. 1/2018
18) Diskuse a závěr
Přítomno: 17 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 17, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 249/2018
V z a l o n a v ě d o m í zálohovou kalkulaci ceny tepla a cenu vodného a stočného pro rok 2018.
Přítomno: 17 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 17, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 250/2018
S c h v á l i l o podání žádosti o dotace v Programu prevence kriminality v roce 2018 na Letní tábor pro děti a
mládež ze sociálně vyloučených lokalit v městě Větřní.
Přítomno: 17 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 2, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 251/2018
S c h v á l i l o Plán prevence kriminality města Větřní na léta 2018-2022.
Přítomno: 17 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 17, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 252/2017
S o u h l a s i l o s revokací a doplněním usnesení ZO č. 126/2016 ze dne 20. 6. 2016 na:
Zastupitelstvo města Větřní souhlasí po vypořádání zástavního práva váznoucího na předmětných částech
pozemků pana M. T.
- s bezúplatným převodem (darem) pozemků pod tělesem obecní pozemní komunikace k čp. Modřínová čp. 35,
Větřní, oddělených na základě geometrického plánu č. 1096-116/2017 z ppč. 1895, vedeno jako ostatní plocha,
nyní nové ppč. 1895/2 o výměře 6 m2 a z ppč. 1102/1, vedeno jako trvalý travní porost nyní nové ppč. 1102/5
o výměře 9 m2 vše v k.ú. a obci Větřní z majetku pana M. T. vedeného na LV 1498 do majetku města Větřní.
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- s bezúplatným převodem (darem) pozemku za oplocením u stavby rodinného domu pana M. T. odděleného na
základě geometrického plánu č. 1096-116/2017 z ppč. 1102/3, vedeno jako ostatní plocha nyní nové ppč. 1102/4
o výměře 1 m2 v k.ú. a obci Větřní z majetku města Větřní vedeného na LV 10001 do majetku M. T.
Přítomno: 17 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 17, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 253/2018
S o u h l a s i l o s doplněním doplnění usnesení ZO č. IX ze dne 7. 4. 2014 na:
Zastupitelstvo města Větřní souhlasilo s bezúplatným převodem pozemků oddělených na základě GP 106328/2015 z ppč. 1821/1, vedeno jako ostatní plocha nové ppč. 1821/6 o výměře 210 m2 a nové ppč. 1821/7 o výměře
527 m2, na základě GP 1064-29/2015 z ppč. 1821/4, vedeno jako ostatní plocha nové ppč. 1821/8 o výměře 213
m2, nové ppč. 1821/9 o výměře 251 m2 a nové ppč. 1821/10 o výměře 151 m2, na základě GP 1065-30/2015 z ppč.
2096, vedeno jako ostatní plocha nové ppč. 2096/2 o výměře 254 m2 a nové ppč. 2096/3 o výměře 181 m2 vše
v k.ú. Větřní, obci Větřní vedeno na LV 127 z majetku Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České
Budějovice 7 do majetku města Větřní.
Přítomno: 17 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 17, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 254/2018
S o u h l a s i l o s přijetím pozemkové parcely č. 1387/3, vedeno jako ostatní plocha o výměře 4537 m2 (tenisové
kurty) a stavební parcely č. 326, vedeno jako zastavěná plocha o výměře 323 m2, jejíž součástí je budova čp. 392,
stavba občanského vybavení (tenisové kabiny) vše v k.ú. a obci Větřní vedeno na LV 1405 jako daru od SK Větřní
z.s. IČO 12889806, Na Vyhlídce 274, Větřní do svého vlastnictví.
Přítomno: 17 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 17, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 255/2018
S o u h l a s i l o se zveřejněním záměru prodeje části stpč. 424, vedeno jako zastavěná plocha o výměře cca
65 m2, vedeno na LV 10001 v obci Větřní, k. ú. Větřní pod stavbou budovy trafostanice, která je součástí pozemku.
Přítomno: 17 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 17, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 256/2018
S o u h l a s i l o se zveřejněním záměru prodeje ppč. 1864/165, o výměře 5 m2 vedené jako trvalý travní porost
LV 10001, obci Větřní, v k. ú. Větřní.
Přítomno: 17 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 17, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 257/2018
P ř e r u š i l o projednávání bodu revokace usnesení č. VIII. zastupitelstva obce z jeho 16. zasedání konaného
dne 10. 12. 2012 týkající se prodeje ppč. 4347 ostatní plocha o výměře 1276 m2 v k. ú. Záhoří u Větřní B. F. a
F. K. do příštího jednání zastupitelstva města dne 23. 4. 2018.
Přítomno: 17 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 17, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 258/2018
S o u h l a s i l o se záměrem změny katastrálního území Větřní tak, že ppč. 1185/13 v k. ú. Český Krumlov bude
z toho katastrálního území oddělena a bude připojena ke katastrálnímu území Větřní a protože katastrální hranice
je shodná s hranicí obce, souhlasí se záměrem změny hranice obce Větřní a to z důvodu možnosti vykonávání
správy na svém území. Dále doporučuje pověřit starostu města Větřní k jednání s městem Český Krumlov o
Dohodě obcí o změně průběhu obecní hranice.
Přítomno: 17 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 17, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 259/2018
S o u h l a s i l o se záměrem pořízení pozemkové úpravy v k. ú. Zátoňské Dvory a připojit se k požadavku
vyřešení stávajících problémů v území spočívajících v zajištění přístupu k nemovitostem po stávajících cestách.
Přítomno: 17 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 17, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
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Usnesení č. 260/2018
V y d a l o obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 „ O místních poplatcích“ v předloženém znění.
Přítomno: 17 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 17, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 261/2018
S c h v á l i l o navrhovanou rozpočtovou změnu č. 2 - rozpočtové opatření č. 3 -10. Tato změna je založena
u zápisu z jednání Zastupitelstva města Větřní.
Přítomno: 16 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 17, Proti: 0, Zdrželi se: 0.

Zápis byl vyhotoven dne: 30. 1. 2018
Zapisovatel: Bc. Radomír Sára – tajemník OÚ Větřní
Ověřovatelé zápisu:
1/ jméno a příjmení: pan Pospíšil Roman

_______________________

2/ jméno a příjmení: pan Studený František

_______________________

3/ jméno a příjmení: pan Tomka Bohuš

_______________________

