Obec Větřní
 Na Žofíně 191, 382 11 Větřní
Zápis
z 20. zasedání Zastupitelstva města Větřní
Den konání:
Místo konání:
Začátek:
Konec jednání:
Předsedající:
Přítomno:
Omluveno:
Neomluven:
Zapisovatel:
Ověřovatelé zápisu:

23. 04. 2018
zasedací místnost Zastupitelstva města Větřní, Školní 296, Větřní
18:00 hodin
20:43 hodin
starosta města p. Mgr. Antonín Krák
členů ZM – 15
členů ZM – 0
členů ZM – 2
jmenován Bc. Radomír Sára, tajemník MěÚ
p. Jiří Vávra, jako předsedu, p. MUDr. Jaroslav Vojtíšek a p. Mgr. Tomáš Bicek
(i členové návrhové komise).
Hosté: Mgr. Kalistová – vedoucí Městské knihovny ve Větřní
npor. Bc. Kotous – vedoucí Obvodního oddělení PČR ve Větřní
Ing. Sláma – projektant
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 16. 4. 2018 do 23. 4. 2018. 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 19. zasedání zastupitelstva města byl ověřen
p. Pospíšilem Romanem, jako předsedu, p. Studeným Františkem a p. Tomkou Bohušem bez připomínek.
b) Určení ověřovatelů, členů návrhové komise a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu a zároveň za členy návrhové komise p. Jiřího Vávru, jako předsedu,
p. MUDr. Jaroslava Vojtíška a p. Mgr. Tomáše Bicka 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. Jiřího Vávru, jako
předsedu, p. MUDr. Jaroslava Vojtíška a p. Mgr. Tomáše Bicka 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: 12, Proti: 0, Zdrželi se: 3.
Usnesení č. 262/2018 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) Zpráva o činnosti Městské knihovny ve Větřní v roce 2017 a Komplexní rozbor činnosti Městské knihovny
ve Větřní za rok 2017
4) Zpráva o bezpečnostní situaci ve služebním obvodě Obvodního oddělení Větřní za roka 2017
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Plán odpadového hospodářství
Dotace pro rok 2018
Výsledek kontroly Vyúčtování bazén, sauna za 1. pol. r. 2017
Nakládání s majetkem a pozemky v majetku města Větřní
a) Prodej Knap, Foist
b) Prodej Blažkovi
c) Prodej Blahuta
d) Dar Jihočeskému kraji
e) Dar od Jihočeského kraje
9) Rozpočtová změna č. 5
10) Diskuse a závěr
5)
6)
7)
8)

Doplnění programu:
- návrh na doplnění bodu programu přednesl starosta obce p. Mgr. Krák,
- Rekonstrukce tenisových kurtů
- Čevak - vyúčtování nákladů a výnosů
- Přistoupení města Větřní do Sdružení místních samospráv ČR
Starosta obce navrhl, aby navržený bod Rekonstrukce tenisových kurtů byl zařazen před bod 5 a označen jako
bod 5 s tím, že následující body se posunou a aby navržené body Čevak - vyúčtování nákladů a výnosů
a Přistoupení města Větřní do Sdružení místních samospráv ČR byl zařazen před bod Diskuse a závěr.
Hlasování o zařazení bodu do programu:
Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Návrh nového usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní schválilo následující program zasedání:
1. Zahájení a určení ověřovatelů zápisu, členů návrhové komise a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Zpráva o činnosti Městské knihovny ve Větřní v roce 2017 a Komplexní rozbor činnosti Městské knihovny
ve Větřní za rok 2017
4. Zpráva o bezpečnostní situaci ve služebním obvodě Obvodního oddělení Větřní za roka 2017
5. Rekonstrukce tenisových kurtů
6. Plán odpadového hospodářství
7. Dotace pro rok 2018
8. Výsledek kontroly Vyúčtování bazén, sauna za 1. pol. r. 2017
9. Nakládání s majetkem a pozemky v majetku města Větřní
a) Dar Jihočeskému kraji
b) Dar od Jihočeského kraje
c) Prodej K., F.
d) Prodej B.
e) Prodej B.
10. Rozpočtová změna č. 5
11. Čevak - vyúčtování nákladů a výnosů
12. Přistoupení města Větřní do Sdružení místních samospráv ČR
13. 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: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 263/2018 bylo schváleno ve znění nového návrhu usnesení.
Bod 3) Zpráva o činnosti Městské knihovny ve Větřní v roce 2017 a Komplexní rozbor činnosti Městské
knihovny ve Větřní za rok 2017.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu a následně předal slovo paní Mgr. Kalistové, vedoucí
Městské knihovny ve Větřní, která podrobně seznámila přítomné s obsahem bodu programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní vzalo na vědomí Zprávu o činnosti Městské knihovny ve Větřní v roce 2017
a Komplexní rozbor činnosti Městské knihovny ve Větřní za rok 2017.
Následně předsedající k projednávanému bodu vyhlásil rozpravu.
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- paní Jozová: poděkovala paní Mgr. Kalistové za mimořádnou ochotu při jednání s klienty. Toto podpořila i paní
Jakešová.
- paní MUDr. Kopřivová: uvedla, že v Č. Krumlově bude instalována „průjezdná budka“, která funguje tak,
že občan, když knihu nepotřebuje, vloží jí do této budky, další občan si jí půjčí a následně ji může odložit i v jiné
průjezdné budce. Paní Mgr. Kalistová uvedla, že tuto službu u nás neposkytujeme, ale pokud se v knihovně vyřadí
knihy, dá se možnost občanům města jejich odkoupení za jednu korunu.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
- p. Duffek: pochválil možnost odkupu výše uvedených knih, jelikož se jedná stále o kvalitní knihy. Dále
poděkoval paní Mgr. Kalistové za pořádání besed, které jsou na vysoké odborné i kulturní úrovni.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 264 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 4) Zpráva o bezpečnostní situaci ve služebním obvodě Obvodního oddělení Větřní za rok 2017.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu a následně předal slovo p. Bc. Kotousovi, vedoucímu
Obvodního oddělení ve Větřní, který podrobně seznámil přítomné s obsahem bodu programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní vzalo na vědomí Zprávu o bezpečnostní situaci ve služebním obvodě OOP Větřní
za rok 2017.
Následně předsedající k návrhu vyhlásil k bodu rozpravu.
- p. Kamiš: uvedl, že se mu zdá počet pokut nízký, vzhledem ke způsobu parkování ve městě. Odpověděl vedoucí
OOP.
- paní MUDr. Kopřivová: uvedla, že není smyslem jen dávat pokuty, ale je dobré, když policista upozorní řidiče
na špatné parkování. Takového jednání byla svědkem a jistě to má výchovný význam, možná větší než uložená
pokuta.
- p. Vávra: upozornil na špatné parkování kamionů ve městě, zejména u garáží na „Armabetonu“.
- p. Kánic: dotázal se na spolupráci policie a bezpečnostní agentury. Na oba dotazy odpověděl vedoucí OOP.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 265 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 5) Rekonstrukce tenisových kurtů.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu a následně předal slovo p. Ing. Slámovi, projektantovi,
který podrobně seznámil přítomné s možnou studií rekonstrukce tenisových kurtů ve Větřní.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
I. Souhlasilo se započetím realizace rekonstrukce tenisových kurtů v roce 2018.
II. Uložilo odboru financí a rozpočtu zajistit potřebné finanční prostředky ve výši 6.000.000,- Kč přednostně
z rezerv ve stávajícím schváleném rozpočtu pro rok 2018.
Následně předsedající k projednávanému bodu vyhlásil rozpravu.
- p. Homer: upozornil na využití areálu v délce cca 3 měsíce, a zda se nepřemýšlí nad delším využitím tohoto
prostoru. Odpověděl místostarosta Ing. Štindl, který v závěru upozornil na povinnost udržení toho, co předchůdci
pro občany vybudovali.
- p. Mgr. Bicek: dotázal se, zda částka šest milionů je konečná. Odpověděl p. Ing. Sláma a doplnili starosta
a místostarosta města.
- p. Kamiš: dotázal se na možnost využití dotací na tuto akci. Odpověděl předsedající.
- p. Kubík: uvedl, že často cizí akce deformují plánované akce, nutí se upravovat projekty za účelem získání těchto
dotací.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
- paní Mgr. Jánová: dotázala se, zda se zpracovává nějaká analýza využitelnosti areálu.
- p. Kánic: dotázal se na to, zda je po právní stránce zajištěn převod areálu na město. Na otázky odpověděl
předsedající a Bc. Vlášková
- p. Kozák: uvedl, že areál není bezbariérový. Odpověděl místostarosta.
- p. Hudec: dotázal se, zda jsou vyčísleny provozní náklady. Odpověděl předsedající a doplnil místostarosta.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 1.
Usnesení č. 266 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
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Bod 6) Plán odpadového hospodářství města Větřní na období 2018 - 2022.
Předsedající předal slovo p. místostarostovi města Ing. Štindlovi, který seznámil přítomné s obsahem bodu
programu. V rámci programu dále upozornil přítomné na ukládání biologického odpadu do kontejneru v ulici
Na Žofíně u garáží a problém s ukládání v igelitových taškách a pytlech.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní schválilo Plán odpadového hospodářství města Větřní na období 2018-2022.
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. 267 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 7) Dotace pro rok 2018 – 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 2018 těmto žadatelům:
- z oblasti tělovýchovy a sportu:
- SK Větřní, z.s. - 100.000,- Kč (tj. 40% z celkových nákladů projektu)
- Futsalový oddíl Bombarďáci Větřní, z.s.- 60.000,- Kč (tj. 53% z celkových nákladů projektu)
- 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 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. 268 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 8) Vyúčtování dotace na bazén.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní
I. Vzalo na vědomí výsledek kontroly Vyúčtování bazén, sauna za 1. pol. r. 2017.
II. Neschválilo kompenzaci neuznaných nákladů dotace na provoz bazénu a sauny a venkovního koupaliště z roku
2016 s přeplatkem dotace za rok 2017 ve vztahu k podmínkách výběrového řízení na provoz bazénu a sauny
a venkovního koupaliště a trvá na vrácení nedočerpané dotace za rok 2017.
Následně předsedající k návrhu vyhlásil k bodu rozpravu.
- p. Mgr. Bicek: dotázal se, jak tento nedoplatek vznikl. Odpověděl předsedajíc a paní Chmelařová.
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. 269 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 9) Nakládání s majetkem a pozemky města Větřní
a) Darování částí ppč. 4348/1, vedeno jako ostatní plocha o výměře 383 m2 (nová 4348/2) a 36 m2 (nová
4348/3) v k. ú. Záhoří u Větřní do majetku Jihočeského kraje.
Předsedající předal slovo p. místostarostovi města Ing. Štindlovi, který seznámil přítomné s obsahem bodu
programu a dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní souhlasilo s darováním částí ppč. 4348/1, vedeno jako ostatní plocha o výměře 383 m2
(nová 4348/2) a 36 m2 (nová 4348/3) oddělených na základě na základě GP 214-221/2016 z ppč. 4348/1 v k.ú.
Záhoří u Větřní vše a obci Větřní vedeno na LV 10001 do majetku Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2,
České Budějovice 7.
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. 270 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
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b) Bezúplatný převod pozemků pod chodníky v městě Větřní z majetku Jihočeského kraje do majetku
města Větřní (ulice Šumavská, Papírenská, Rožmberská, Frymburská)
Předsedající předal slovo p. místostarostovi města Ing. Štindlovi, který seznámil přítomné s obsahem bodu
programu a dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní souhlasilo s bezúplatným převodem pozemků pod chodníky v ulici
- Frymburská na ppč. 1821/1 od čp. 284 u křižovatky s ulicí Školní k čp. 124 a po druhé straně od čp. 189
ke křižovatce s ulicí V Lukách
- Šumavská na ppč. 1821/1od odbočky parkoviště u čp. 82 ke křižovatce s ulicí Školní k hotelu Golf a po druhé
straně od čp. 185 k čp. 129 a k čp. 170
- Rožmberská na ppč. 1820/1 od čp. 56 ke křižovatce s ulicí U Lípy
- Papírenská na 1820/1 od autobusové zastávky před areálem JIP Papíren Větřní ke kolejím vlečky do areálu JIP,
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.
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 15 Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 271 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
c) Přerušené projednání revokace prodeje z majetku města Větřní na základě rozhodnutí ZM ze dne
29. 1. 2018
Předsedající předal slovo p. místostarostovi města Ing. Štindlovi, který seznámil přítomné s obsahem bodu
programu a dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní souhlasilo s prodejem ppč. 4347 ostatní plocha o výměře 1276 m 2 v k. ú. Záhoří u
Větřní za cenu 177.720,- Kč B. F., a F. K., do podílového spoluvlastnictví a to každému ve výši ½, dle platných
pravidel o prodeji nemovitostí ve vlastnictví města 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 15, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 272 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
d) Záměr prodeje ppč. 294/1, o výměře 264 m2 vedené jako zahrada a části ppč. 386/1, o výměře 37 m2
vedené jako ostatní plocha na LV 10001, obci Větřní, vše v k. ú. Všeměry – Zátoň
Předsedající předal slovo p. místostarostovi města Ing. Štindlovi, který seznámil přítomné s obsahem bodu
programu a dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní souhlasilo s prodejem ppč. 294/1, vedenou jako zahrada o výměře 264 m2 a ppč. 386/3
o výměře 37 m2, oddělenou na základě GP č. 96-8/2018 z ppč. 386/1, vedeno jako ostatní plocha vše v k. ú. Všeměry
- Zátoň, obci Větřní, LV 10001 manželům Bc. K. B., a J. B., za celkovou cenu po zaokrouhlení ve výši 21.540,- Kč.
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 15, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 273 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
e) Záměr prodeje ppč. 1864/165, o výměře 5 m2 vedené jako trvalý travní porost LV 10001, obci Větřní,
v k. ú. Větřní
Předsedající předal slovo p. místostarostovi města Ing. Štindlovi, který seznámil přítomné s obsahem bodu
programu a dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní souhlasilo s prodejem ppč. 1864/165, vedenou jako trvalý travní porost o výměře 5 m2
za celkovou cenu po zaokrouhlení 1.880,- Kč vše v k. ú. Větřní, obci Větřní, LV 10001 L. B.,
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 15, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 274 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 10) Rozpočtová změna č. 5 pro jednání Zastupitelstva města Větřní.
Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtové změny č. 5/2018, zahrnující rozpočtové opatření č. 23 - 27.
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V úvodu přednesl návrh, aby o rozpočtovém opatření bylo hlasováno samostatně.
Hlasování o návrhu proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.
Předsedající přednesl rozpočtové opatření a vyhlásil k němu samostatně rozpravu.
rozpočtové opatření č. 23: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0
rozpočtové opatření č. 24: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0
rozpočtové opatření č. 25: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0
rozpočtové opatření č. 26: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0
rozpočtové opatření č. 27: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní schválilo navrhovanou rozpočtovou změnu č. 5/2018 - rozpočtové opatření č. 23 - 27.
Tato změna je založena u zápisu z jednání Zastupitelstva města 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: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 275 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 11) Vyúčtováním nákladů a výnosů za minulý hospodářský rok, kdy na základě finančního vypořádání
veřejného vodovodu a kanalizace za rok 2017.
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 vyúčtování nákladů a výnosů za minulý hospodářský rok společností
Čevak a.s., kdy na základě „Smlouvy o správě, provozu a údržbě veřejného vodovodu a kanalizace“ uzavřené mezi
obcí Větřní a společností Čevak a.s. připadá obci 1/10 výnosu, což představuje částku ve výši 57.036,- Kč.
Následně předsedající k projednávanému bodu vyhlásil rozpravu.
- p. Kamiš: uvedl, že materiál byl projednán ve Finančním výboru Zastupitelstva města Větřní bez připomínek
a doporučil přijetí usnesení.
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. 276 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 12) Přistoupení města Větřní do Sdružení místních samospráv ČR.
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
I. Schválilo přistoupení města Větřní do Sdružení místních samospráv ČR na základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e)
zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České
republiky.
II. Uložilo starostovi města vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání spolu s tímto usnesením na adresu sídla
Sdružení místních samospráv ČR, a to ve lhůtě jednoho týdne od jednání zastupitelstva města.
Následně předsedající k projednávanému bodu vyhlásil rozpravu.
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. 277 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 13) Diskuze a závěr
- p. Mgr. Krák, starosta obce: seznámil přítomné s
- opatřením obecné povahy, jímž se vyhlašuje oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů ve městě
Větřní a to kolem domů čp. 285 a 375 v ulici Šumavská (bytový dům a ubytovna), kterým se město snaží bránit
migraci sociálně nepřizpůsobivých občanů, vydalo město Český Krumlov,
- situací kolem bývalého hotelu Golf, kde jsou dvě varianty. V krátkodobém horizontu pronájem firmě Aprax
CZ s.r.o. za obdobných podmínek jak byl pronájem připraven pro firmu Schwan Cosmetics ČR, s.r.o.
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a v dlouhodobém horizontu vyjednáváme o možnosti např. Alzheimer centra. Je snaha o zařazení našeho objektu
do Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji na období 2019 – 2021
- plánem kulturního léta ve Větřní a programem na oslavy města a s připravovanými akcemi pro seniory.
- paní MUDr. Kopřivová: uvedla, že se na ní obrátili občané Zátoně, které tíží stav autobusové zastávky. Zda
by nešlo provést opravu, rekonstrukci. Odpověděl starosta. Dále se na ní obrátili občané Větřní s dotazem, zda
by nešlo vystavět chodník od „Armabetonu“ k bazénu, kde je vyšlapaná pěšina a využívá jí dosti občanů.
Odpověděl starosta s tím, že tomuto rozumí, ale je potřeba dát k tomuto návrh do rozpočtu.
- p. Kubík: uvedl, že pokud by existovaly mobilní autobusové zastávky, tak by to mohlo být řešení.
- paní Kozáková: seznámila přítomné s chodem Klubu seniorů, s proběhlými a připravovanými akcemi v roce
2018.
- p. Mgr. Krák, starosta obce: seznámil přítomné s probíhající opravou portálu s křížem na hřbitově. Informaci
doplnil místostarosta.
- p. Kozák: Uvedl, že když pořádají kulturní akce, kde vystupují děti, tak je naše současná aparatura nezachytí.
Odpověděl starosta a doplnil místostarosta.
Na závěr předsedající poděkoval přítomným za účast a 20. zasedání Zastupitelstva města Větřní ukončil
dne 23. 4. 2018 v 20:43 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: 26. 4. 2018
Zapisovatel: Bc. Radomír Sára – tajemník MěÚ Větřní
Ověřovatelé zápisu:
1/ jméno a příjmení: pan Jiří Vávra

_______________________

2/ jméno a příjmení: pan MUDr. Jaroslav Vojtíšek

_______________________

3/ jméno a příjmení: pan Mgr. Tomáš Bicek

_______________________

_________________________
Mgr. Antonín Krák, starosta

__________________________
Ing. Pavel Štindl, místostarosta
Razítko obce:
(není povinné)
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Usnesení
z 20. zasedání Zastupitelstva města Větřní konaného dne 23. 4. 2018.
Zastupitelstvo města Větřní
Usnesení č. 262/2018
U r č i l o ověřovateli zápisu a zároveň za členy návrhové komise p. Jiřího Vávru, jako předsedu, p. MUDr.
Jaroslava Vojtíška a p. Mgr. Tomáše Bicka jako členy a zapisovatelem zápisu p. Bc. Radomíra Sáru – tajemníka
městského úřadu.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 12, Proti: 0, Zdrželi se: 3.
Usnesení č. 263/2018
S c h v á l i l o následující program zasedání:
1) Zahájení a určení ověřovatelů zápisu, členů návrhové komise a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Zpráva o činnosti Městské knihovny ve Větřní v roce 2017 a Komplexní rozbor činnosti Městské knihovny
ve Větřní za rok 2017
4) Zpráva o bezpečnostní situaci ve služebním obvodě Obvodního oddělení Větřní za roka 2017
5) Rekonstrukce tenisových kurtů
6) Plán odpadového hospodářství
7) Dotace pro rok 2018
8) Výsledek kontroly Vyúčtování bazén, sauna za 1. pol. r. 2017
9) Nakládání s majetkem a pozemky v majetku města Větřní
a) Dar Jihočeskému kraji
b) Dar od Jihočeského kraje
c) Prodej K., F.
d) Prodej B.
e) Prodej B.
10) Rozpočtová změna č. 5
11) Čevak - vyúčtování nákladů a výnosů
12) Přistoupení města Větřní do Sdružení místních samospráv ČR
13) Diskuse a závěr
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 264/2018
V z a l o n a v ě d o m í Zprávu o činnosti Městské knihovny ve Větřní v roce 2017 a Komplexní rozbor činnosti
Městské knihovny ve Větřní za rok 2017.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 265/2018
V z a l o n a v ě d o m í Zprávu o bezpečnostní situaci ve služebním obvodě OOP Větřní za rok 2017.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 1.
Usnesení č. 266/2018
I. S o u h l a s i l o se započetím realizace rekonstrukce tenisových kurtů v roce 2018.
II. U l o ž i l o odboru financí a rozpočtu zajistit potřebné finanční prostředky ve výši 6.000.000,- Kč přednostně
z rezerv ve stávajícím schváleném rozpočtu pro rok 2018.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 267/2017
S c h v á l i l o Plán odpadového hospodářství města Větřní na období 2018-2022.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
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Usnesení č. 268/2018
S c h v á l i l o přidělení finančních prostředků z rozpočtu města Větřní nad 50.000,- Kč v roce 2018 těmto
žadatelům:
- z oblasti tělovýchovy a sportu:
- SK Větřní, z.s. - 100.000,- Kč (tj. 40% z celkových nákladů projektu)
- Futsalový oddíl Bombarďáci Větřní, z.s.- 60.000,- Kč (tj. 53% z celkových nákladů projektu)
- z oblasti ostatních činností:
- Spolek Větrníci - 135.000,- Kč (tj. 57% z celkových nákladů projektu).
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 269/2018
I. V z a l o n a v ě d o m í výsledek kontroly Vyúčtování bazén, sauna za 1. pol. r. 2017.
II. N e s c h v á l i l o kompenzaci neuznaných nákladů dotace na provoz bazénu a sauny a venkovního koupaliště
z roku 2016 s přeplatkem dotace za rok 2017 ve vztahu k podmínkách výběrového řízení na provoz bazénu a sauny
a venkovního koupaliště a trvá na vrácení nedočerpané dotace za rok 2017.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 270/2018
S o u h l a s i l o s darováním částí ppč. 4348/1, vedeno jako ostatní plocha o výměře 383 m 2 (nová 4348/2)
a 36 m2 (nová 4348/3) oddělených na základě na základě GP 214-221/2016 z ppč. 4348/1 v k. ú. Záhoří u Větřní
vše a obci Větřní vedeno na LV 10001 do majetku Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České
Budějovice 7.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 271/2018
S o u h l a s i l o s bezúplatným převodem pozemků pod chodníky v ulici
- Frymburská na ppč. 1821/1 od čp. 284 u křižovatky s ulicí Školní k čp. 124 a po druhé straně od čp. 189
ke křižovatce s ulicí V Lukách
- Šumavská na ppč. 1821/1od odbočky parkoviště u čp. 82 ke křižovatce s ulicí Školní k hotelu Golf a po druhé
straně od čp. 185 k čp. 129 a k čp. 170
- Rožmberská na ppč. 1820/1 od čp. 56 ke křižovatce s ulicí U Lípy
- Papírenská na 1820/1 od autobusové zastávky před areálem JIP Papíren Větřní ke kolejím vlečky do areálu JIP,
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: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 272/2018
S o u h l a s i l o s prodejem ppč. 4347 ostatní plocha o výměře 1276 m2 v k. ú. Záhoří u Větřní za cenu 177.720,Kč B. F., a F. K., do podílového spoluvlastnictví a to každému ve výši ½, dle platných pravidel o prodeji
nemovitostí ve vlastnictví města Větřní.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 273/2018
S o u h l a s i l o s prodejem ppč. 294/1, vedenou jako zahrada o výměře 264 m2 a ppč. 386/3 o výměře 37 m2,
oddělenou na základě GP č. 96-8/2018 z ppč. 386/1, vedeno jako ostatní plocha vše v k. ú. Všeměry - Zátoň, obci
Větřní, LV 10001 manželům Bc. K. B., a J. B., za celkovou cenu po zaokrouhlení ve výši 21.540,- Kč.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 274/2018
S o u h l a s i l o s prodejem ppč. 1864/165, vedenou jako trvalý travní porost o výměře 5 m2 za celkovou cenu
po zaokrouhlení 1880,- Kč vše v k. ú. Větřní, obci Větřní, LV 10001 L. B.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
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Usnesení č. 275/2018
S c h v á l i l o navrhovanou rozpočtovou změnu č. 5 - rozpočtové opatření č. 23 - 27. 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. 276/2018
V z a l o n a v ě d o m í vyúčtování nákladů a výnosů za minulý hospodářský rok společností Čevak a.s., kdy
na základě „Smlouvy o správě, provozu a údržbě veřejného vodovodu a kanalizace“ uzavřené mezi obcí Větřní
a společností Čevak a.s. připadá obci 1/10 výnosu, což představuje částku ve výši 57.036,- Kč.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 277/2018
I. S c h v á l i l o přistoupení města Větřní do Sdružení místních samospráv ČR na základě § 46 a § 84 odst. 2
písm. e zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv
České republiky.
II. U l o ž i l o starostovi města vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání spolu s tímto usnesením na adresu
sídla Sdružení místních samospráv ČR, a to ve lhůtě jednoho týdne od jednání zastupitelstva města.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.

Zápis byl vyhotoven dne: 26. 4. 2018
Zapisovatel: Bc. Radomír Sára – tajemník MěÚ Větřní
Ověřovatelé zápisu:
1/ jméno a příjmení: pan Jiří Vávra

_______________________

2/ jméno a příjmení: pan MUDr. Jaroslav Vojtíšek

_______________________

3/ jméno a příjmení: pan Mgr. Tomáš Bicek

_______________________

_________________________
Mgr. Antonín Krák, starosta

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

