Obec Větřní
 Na Žofíně 191, 382 11 Větřní
Zápis
z 21. zasedání Zastupitelstva města Větřní
Den konání:
Místo konání:
Začátek:
Konec jednání:
Předsedající:
Přítomno:
Omluveno:
Neomluven:
Zapisovatel:
Ověřovatelé zápisu:

25. 06. 2018
zasedací místnost Zastupitelstva města Větřní, Školní 296, Větřní
18:00 hodin
20:01 hodin
starosta města p. Mgr. Antonín Krák
členů ZM – 12 členů ZM – 5 (p. Homer, paní Jakešová, p. Ondřej, p. Vávra a p. MUDr.
Vojtíšek)
členů ZM – 5
členů ZM – 0
jmenován Bc. Radomír Sára, tajemník MěÚ
paní Bc. Marie Jozová, jako předsedkyně, paní MUDr. Dana Kopřivová a paní
Martina Hrušková (i členové návrhové komise).

Hosté:
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
18. 06. 2018 do 25. 06. 2018. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno
je 12 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 20. zasedání zastupitelstva obce byl ověřen p. Jiřím
Vávrou, jako předsedou, p. MUDr. Jaroslavem Vojtíškem a p. Mgr. Tomáše Bickem bez připomínek.
b) Určení ověřovatelů, členů návrhové komise a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu a zároveň za členy návrhové komise p. Petra Homera, jako předsedu,
paní MUDr. Danu Kopřivovou 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 paní Bc. Marii Jozovou,
jako předsedkyni, paní MUDr. Danu Kopřivovou 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 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. 278 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. Povinnost stanovit počet členů zastupitelstva obce pro následující volební období
4. Dodatek ke zřizovací listině ZŠ a MŠ
5. Odepsání nedobytné pohledávky
6. Účetní závěrka Města Větřní za rok 2017
7. Závěrečný účet města Větřní za rok 2017
8. Návrh na vyhotovení OZV, která by vymezila činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek ve městě nebo
být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku
9. Nakládání s majetkem a pozemky v majetku města Větřní
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a) Prodej P.
b) Prodej B.
c) Odkup nové ppč. 1387/18 – u čp. 185
d) Neakceptace nabídky pana M. na odkup pozemku – parkoviště nad dítkem
e) Pořízení Změny č. 2 územního plánu Větřní
10. Diskuse a závěr
Doplnění programu:
- návrh na doplnění bodu programu přednesl starosta města p. Mgr. Krák,
- Memorandum o spolupráci
Starosta obce navrhl, aby navržený bod Memorandum o spolupráci byl zařazen jako bod 10 s tím, že následující
bod Diskuse a závěr bude označen jako bod 11.
Hlasování o zařazení bodu do programu:
Výsledek hlasování: Pro: 12, 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. Povinnost stanovit počet členů zastupitelstva obce pro následující volební období
4. Dodatek ke zřizovací listině ZŠ a MŠ
5. Odepsání nedobytné pohledávky
6. Účetní závěrka Města Větřní za rok 2017
7. Závěrečný účet města Větřní za rok 2017
8. Návrh na vyhotovení OZV, která by vymezila činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek ve městě nebo
být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku
9. Nakládání s majetkem a pozemky v majetku města Větřní
a) Prodej P.
b) Prodej B.
c) Odkup nové ppč. 1387/18 – u čp. 185
d) Neakceptace nabídky pana M. na odkup pozemku – parkoviště nad dítkem
e) Pořízení Změny č. 2 územního plánu Větřní
10. Memorandum o spolupráci
11. 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: 12, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 279 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 3) Povinnost stanovit počet členů zastupitelstva obce pro následující volební období.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní stanovilo v souladu s ustanovením § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
pro následující volební období (2018-2022) 17 členů zastupitelstva města.
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: 0.
Usnesení č. 280 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 4) Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Větřní.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní zrušilo usnesení č. 241/2017 z 18. zasedání ZM Větřní a schválilo Dodatek č. 2
ke Zřizovací listině ze dne 29. 10. 2009 příspěvkové organizace Obce Větřní, okres Český Krumlov - Základní
škola a Mateřská škola Větřní.
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: 0.
Usnesení č. 281 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
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Bod 5) Odepsání nedobytné pohledávky za společností AGROWALD servis HT s.r.o..
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní schválilo odepsání nedobytné pohledávky ve výši 53.324,50 Kč za společností
AGROWALD servis HT s.r.o. z důvodu výmazu společnosti z Obchodního rejstříku ke dni 3. 1. 2018.
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: 1.
Usnesení č. 282 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 6) Účetní závěrka za rok 2017.
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 účetní závěrku Města Větřní za rok 2017 na základě zákonem předepsaných
a předložených účetních sestav. Sestavy jsou založeny na odboru financí a rozpočtu.
Následně předsedající k návrhu vyhlásil k bodu rozpravu.
- p. Kamiš: uvedl, že materiál byl projednán ve Finančním výboru Zastupitelstva města Větřní, který doporučil
jeho schválení.
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. 283 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 7) Závěrečný účet Města Větřní 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 schválilo Závěrečný účet města Větřní za rok 2017 s výrokem „s výhradou“ včetně
zprávy o přezkoumání hospodaření města a přijalo opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků vyplývající ze
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města. Závěrečný účet včetně opatření je založen u zápisu z jednání
ZM.
Následně předsedající k návrhu vyhlásil k bodu rozpravu.
- p. Kamiš: uvedl, že materiál byl projednán ve Finančním výboru Zastupitelstva města Větřní, který doporučil
jeho schválení.
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. 284 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 8) Návrh nové OZV.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní
I. Vzalo na vědomí žádost pana Pospíšila o vydání nové OZV, ve které by byly vymezeny činnosti, které by mohly
narušit veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.
II. Rozhodlo nepověřit městský úřad vyhotovením návrhu OZV týkající se omezení používání hlučných strojů
a přístrojů v době sobot a nedělí ve správním obvodu města Větřní.
Následně předsedající k návrhu vyhlásil k bodu rozpravu.
- p. Pospíšil: zdůvodnil podání svého návrhu na omezení používání hlučných strojů o sobotách a nedělích a státem
uznaných svátcích a navrhl, aby byl přijat jeho návrh.
- p. Kubík: uvedl, že je zásadně odpůrcem nevymahatelných omezení a má pochybnost o vhodnosti tohoto
opatření.
- p. Ing. Štindl, místostarosta: uvedl, že má osobní zkušenosti a dívá se na to z jiného úhlu pohledu. Lidé se totiž
vrací pozdě z práce a musí tu svou práci kolem domu někdy udělat. A rovněž záleží na počasí, když prší v sobotu,
tak nemá možnost svou práci udělat. Pak záleží na lidské slušnosti, aby každý věděl, kdy může např. sekat trávu.
- p. Pospíšil: uvedl, že pan místostarosta má pravdu, že záleží i na lidské slušnosti.
- p. Kamiš: sdělil, že Větřní není jen město samotné, ale zahrnuje i okolní osady. Myslí si, že město nemá potřebu
toto řešit přijetím OZV.
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- p. Mgr. Bicek: uvedl, že má vlastní zkušenost, když pro školu sekal zahradu a hřiště, které mají cca jeden hektar.
Sekal i v sobotu a v neděli, a když se to lidem nelíbilo, tak si dal přestávku. Dále uvedl, že je pro přijetí této OZV.
- p. Hampl: zeptal se jak má město ošetřeno volné pobíhání psů a požívání alkoholických nápojů na veřejnosti.
- předsedající odpověděl a dotázal se pana Pospíšila, zda tedy dává protinávrh usnesení ve znění:
Zastupitelstvo města Větřní
I. Vzalo na vědomí žádost pana Pospíšila o vydání nové OZV, ve které by byly vymezeny činnosti, které by mohly
narušit veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.
II. Rozhodlo pověřit městský úřad vyhotovením návrhu OZV týkající se omezení používání hlučných strojů
a přístrojů v době sobot a nedělí ve správním obvodu města Větřní.
- p. Pospíšil: potvrdil podání protinávrhu v tomto znění.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 2, Proti: 7, Zdrželi se: 3.
Protinávrh byl zamítnut – usnesení nepřijato.
Následně předsedající přednesl opět návrh usnesení, které navrhla Rada města Větřní:
Zastupitelstvo města Větřní
I. Vzalo na vědomí žádost pana Pospíšila o vydání nové OZV, ve které by byly vymezeny činnosti, které by mohly
narušit veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.
II. Rozhodlo nepověřit městský úřad vyhotovením návrhu OZV týkající se omezení používání hlučných strojů
a přístrojů v době sobot a nedělí ve správním obvodu města Větřní.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 2, Zdrželi se: 2.
Návrh nebyl schválen vzhledem k celkovému počtu zastupitelů 17 – usnesení nepřijato.
Bod 9) Nakládání s majetkem a pozemky města Větřní
a) Záměr prodeje části ppč. 1864/115, o výměře cca 31 m2 vedené jako ostatní plocha na LV 10001, obci
Větřní, vše 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 se zveřejněním záměru prodeje ppč. 1864/115, o výměře cca 31 m2 vedené
jako trvalý travní porost LV 10001, obci Větřní, v k. ú. Větřní.
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: 0.
Usnesení č. 285 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
b) Záměr prodeje stpč. 179, ppč. 989/14 a ppč. 990/12 k. ú. Záhoří u Větřní na LV 10001, obci Větřní, vše
v k. ú. Záhoří u 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 se zveřejněním záměru prodeje stpč. 179, vedeno jako zastavěná plocha
o výměře 16 m2, ppč. 989/14, vedeno jako trvalý travní porost o výměře 92 m 2 a ppč. 990/12, vedeno jako trvalý
travní porost o výměře 439 m2 v k. ú. Záhoří u Větřní LV 10001, obci 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: 12, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 286 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
c) Záměr odkupu nové ppč. 1387/18, vedené jako ostatní plocha o výměře 295 m2 vzniklé z částí stpč. 281
a z ppč. 1387/2 v k. ú. Větřní, LV 1407, obci Větřní na základě GP č. 1114-16/2018
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 odkupem nové ppč. 1387/18, vedené jako ostatní plocha o výměře 295 m 2
vzniklé z částí stpč. 281 a z ppč. 1387/2 v k. ú. Větřní, LV 1407, obci Větřní na základě GP č. 1114-16/2018
od spoluvlastníků ideálních polovin těchto majetků Q. N. B., a V. V. H. za cenu 120.000,- Kč.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
- p. Kamiš: uvedl, že vypracoval znalecký posudek na tento pozemek a cenu v něm stanovil na 120.720,- Kč.
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- paní Němcová: dotázala se, zda se bude opravovat chodník od ubytovny 285 do spodní části města. Předsedající
konstatoval, že tento dotaz není v současné době předmětem jednání, ale předal slovo p. Vrabelovi, který
odpověděl na tento dotaz.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 12, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 287 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
d) Odkup ppč. 1340/2 k. ú. Větřní od pana M. – návrh na změnu kupní ceny
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 rozhodlo neakceptovat novou nabídku pana P. M. 4 na odkup ppč. 1340/2, vedeno
jako zahrada, o výměře 2930 m2 vedené na LV 1128 v k. ú. a obci Větřní za 250.000,-Kč a trvá na ceně ve výši
163.200,- Kč.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
- p. Kubík: uvedl, že právnička spíš tlumočí právní názor pana Marka
- předsedající uvedl, že město nic netlačí ke koupi a město nemusí tento pozemek kupovat.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 12, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 288 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
e) Změna č. 2 ÚP města 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 rozhodlo o pořízení Změny č. 2 územního plánu 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: 12, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 289 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 10) Memorandum o spolupráci.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní schválilo memorandum o spolupráci mezi městem Větřní, jako zřizovatelem Základní
školy a Mateřské školy Větřní a Národním institutem pro další vzdělávání, Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha.
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.
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. 290 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 11) Diskuze a závěr
- p. Mgr. Krák, starosta obce:
- seznámil přítomné s právním názorem JUDr. Glasera, vedoucího Odbor legislativy a vnitřních věcí Krajského
úřadu Jihočeského kraje České Budějovice týkající se projednávaného bodu 8 na tomto zasedání, kdy nebylo
projato žádné usnesení – platí současný právní stav.
- dále informoval přítomné o jednání mezi městem Větřní, JIP Papírna Větřní, a.s. a ČEVAK, a.s., které se týkalo
zápachu ve spodní části města. Na proběhlém jednání byly stanoveny jednotlivé kroky, které budou provedeny
v průběhu prázdnin s následným vyhodnocením výsledku a případným navržení dalších kroků.
- dále informoval o proběhlém jednání na městě Český Krumlov, kde byla zveřejněna informace o záměru města
Český Krumlov zakoupit čističku odpadních vod v ČK. Poslední informace ale je taková, že Český Krumlov nemá
dostatek informací ke koupi tohoto objektu.
- seznámil přítomné s probíhajícími investičními akce ve městě.
- p. Mgr. Bicek: upozornil na ucpaný okapový svod se střížky nad zadním vchodem do domu čp. 1. Předsedající
uvedl, že celou věc prověří vedoucí Služeb města Větřní p. Vrabel.
- dotázal se na přidělování bytů v DPS, které se přidělují bez kuchyňské linky a sporáku. Odpověděl p. Vrabel
s tím, že takto rozhodlo zastupitelstvo svým usnesením.
- dotázal se, zda se neuvažuje o koupi nového vozidla pro pečovatelskou službu. Zdá se mu, že auto vydává divné
zvuky. Odpověděl starosta, místostarosta, paní Chmelařová a tajemník MěÚ.
- p. Pospíšil: dotázal se na volné byty v domě čp. 205 v ulici Na Žofíně. Odpověděl p. Vrabel – byty byly
na posledním jednání bytové komise přiděleny.
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- paní Němcová: dotázala se, zda se předělávají bytová jádra a mění se vany za sprchové kouty. Odpověděl
p. Vrabel a p. starosta.
- paní Kozáková: poděkovala zastupitelům za podporu, která je poskytována klubu seniorů. Dále uvedla, že by
bylo dobré, kdyby se dala informace do Větrníku, aby občané byli tolerantní při používání hlučných stojů a
přístrojů o sobotách a nedělích.
- p. Beránek: upozornil na nutnost koupě dýchacích přístrojů a to 4 kusů, kterým v letošním roce končí životnost
– jeden stojí cca 20 až 25 tisíc kusů.
- dále upozornil na stáří vozidla Tatra, které má jít na technickou a jeho oprava bude nákladná.
- dále uvedl, že chodníky ve městě jsou v katastrofálním stavu a upozornil na špatný stav chodníku v parku před
ZŠ, který je tvořen dlaždicemi, kde tyto jsou poškozené.
- upozornil na problematiku parkování v ulici U Kapliček, které bylo stavěno pro místní obyvatele, ale v současné
době zde parkují i lidé, kteří zde nebydlí. A dále upozornil na parkování NA v prostoru garáží na Armabetonu.
Rovněž upozornil na parkování vozidel v křižovatce u p. Rosíka, kde je málo místa pro průjezd vozidla HZS Tatra.
Na výše uvedené odpověděl předsedající.
- p. Rampas: dotázal se na to, jak je to se zájmem města pronajmout prostor před stánkem Ledová říše a jak je to
s odpovědí na jeho námitku. Odpověděla paní Vlášková a p. předsedající sdělil svůj názor na tuto problematiku a
nastínil možná řešení. P. Rampas dále uvedl, že s vlastním stánkem a prodějí zmrzliny nemá problém. Největší
problém je se stolečky a zejména se stojícími auty, které brání v průjezdu k jejich domu.
- p. Kubík: uvedl, zda by nebylo dobré nějak motivovat majitele stánku. Odpověděl předsedající.
- p. Rosík: uvedl, že v ulici Frymburská od kostela dolu jsou ucpané kanály a při deštích teče po silnici voda, a kdo
je za to odpovědný. Odpověděl předsedající – majitel dešťové kanalizace je SÚS Č. Krumlov, se kterou již bylo
jednáno.
- paní Ondrušková: poděkovala za lavičky v parku před městským úřadem. Dále uvedla, že by bylo dobré dát
lavičky i na nové sídliště, aby si starší obyvatelé měli kde sednout a popovídat. Odpověděl předsedající.
- dotázala se, co bude s vybydleným domem nad službami, který dělá v obci ostudu. Odpověděl předsedající, že
věc je v řízení stavebního úřadu Český Krumlov.
Na závěr předsedající poděkoval přítomným za účast a 21. zasedání Zastupitelstva města Větřní ukončil
dne 25. 6. 2018 v 20:01 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: 27. 6. 2018
Zapisovatel: Bc. Radomír Sára – tajemník MěÚ Větřní
Ověřovatelé zápisu:
1/ jméno a příjmení: paní Bc. Marie Jozová

_______________________

2/ jméno a příjmení: paní MUDr. Dana Kopřivová

_______________________

3/ jméno a příjmení: paní Martina Hrušková

_______________________

_________________________
Mgr. Antonín Krák, starosta

__________________________
Ing. Pavel Štindl, místostarosta
Razítko obce:
(není povinné)
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Usnesení
z 21. zasedání Zastupitelstva města Větřní konaného dne 25. 6. 2018.
Zastupitelstvo města Větřní
Usnesení č. 278/2018
U r č i l o ověřovateli zápisu a zároveň za členy návrhové komise paní Mgr. Janu Jakešovou, jako
předsedkyni, paní MUDr. Danu Kopřivovou a paní Martinu Hruškovou jako členy a zapisovatelem
zápisu p. Bc. Radomíra Sáru – tajemníka městského úřadu.
Přítomno: 13 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 12, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 279/2018
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. Povinnost stanovit počet členů zastupitelstva obce pro následující volební období
4. Dodatek ke zřizovací listině ZŠ a MŠ
5. Odepsání nedobytné pohledávky
6. Účetní závěrka Města Větřní za rok 2017
7. Závěrečný účet města Větřní za rok 2017
8. Návrh na vyhotovení OZV, která by vymezila činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek
ve městě nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku
9. Nakládání s majetkem a pozemky v majetku města Větřní
a) Prodej P.
b) Prodej B.
c) Odkup nové ppč. 1387/18 – u čp. 185
d) Neakceptace nabídky pana M. na odkup pozemku – parkoviště nad Dítkem
e) Pořízení Změny č. 2 územního plánu Větřní
10. Memorandum o spolupráci
11. Diskuse a závěr
Přítomno: 12 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 12, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 280/2018
S t a n o v i l o v souladu s ustanovením § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích pro následující volební
období (2018-2022) 17 členů zastupitelstva města.
Přítomno: 13 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 12, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 281/2018
Z r u š i l o usnesení č. 241/2017 z 18. zasedání ZM Větřní a s c h v á l i l o Dodatek č. 2 ke Zřizovací
listině ze dne 29. 10. 2009 příspěvkové organizace Obce Větřní, okres Český Krumlov - Základní škola
a Mateřská škola Větřní.
Přítomno: 12 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 12, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 282/2018
S c h v á l i l o odepsání nedobytné pohledávky ve výši 53.324,50 Kč za společností AGROWALD
servis HT s.r.o. z důvodu výmazu společnosti z Obchodního rejstříku ke dni 3. 1. 2018.
Přítomno: 12 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 11, Proti: 0, Zdrželi se: 1.
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Usnesení č. 283/2017
S c h v á l i l o účetní závěrku Města Větřní za rok 2017 na základě zákonem předepsaných
a předložených účetních sestav. Sestavy jsou založeny na odboru financí a rozpočtu.
Přítomno: 12 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 12, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 284/2018
S c h v á l i l o Závěrečný účet města Větřní za rok 2017 s výrokem „s výhradou“ včetně zprávy
o přezkoumání hospodaření města a p ř i j a l o opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků
vyplývající ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města. Závěrečný účet včetně opatření
je založen u zápisu z jednání ZM.
Přítomno: 12 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 12, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 285/2018
S o u h l a s i l o se zveřejněním záměru prodeje ppč. 1864/115, o výměře cca 31 m2 vedené jako trvalý
travní porost LV 10001, obci Větřní, v k. ú. Větřní.
Přítomno: 12 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 12, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 286/2018
S o u h l a s i l o se zveřejněním záměru prodeje stpč. 179, vedeno jako zastavěná plocha o výměře
16 m2, ppč. 989/14, vedeno jako trvalý travní porost o výměře 92 m2 a ppč. 990/12, vedeno jako trvalý
travní porost o výměře 439 m2 v k. ú. Záhoří u Větřní LV 10001, obci Větřní.
Přítomno: 12 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 12, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 287/2018
S o u h l a s i l o s odkupem nové ppč. 1387/18, vedené jako ostatní plocha o výměře 295 m2 vzniklé
z částí stpč. 281 a z ppč. 1387/2 v k.ú. Větřní, LV 1407, obci Větřní na základě GP č. 1114-16/2018
od spoluvlastníků ideálních polovin těchto majetků Q. N. B. a V. V. H. za cenu 120.000,- Kč.
Přítomno: 12 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 12, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 288/2018
R o z h o d l o neakceptovat novou nabídku pana P. M. na odkup ppč. 1340/2, vedeno jako zahrada, o
výměře 2930 m2 vedené na LV 1128 v k. ú. a obci Větřní za 250.000,-Kč a trvá na ceně ve výši 163.200,Kč.
Přítomno: 12 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 12, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 298/2018
R o z h o d l o o pořízení Změny č. 2 územního plánu Větřní.
Přítomno: 12 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 12, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 290/2018
S c h v á l i l o memorandum o spolupráci mezi městem Větřní, jako zřizovatelem Základní školy
a Mateřské školy Větřní a Národním institutem pro další vzdělávání, Senovážné náměstí 25, 110 00
Praha.
Přítomno: 12 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 12, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
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Usnesení bylo vyhotoveno dne: 27. 6. 2018
Zapisovatel: Bc. Radomír Sára – tajemník MěÚ Větřní
Ověřovatelé zápisu:
Ověřovatelé zápisu:
1/ jméno a příjmení: paní Bc. Marie Jozová

_______________________

2/ jméno a příjmení: paní MUDr. Dana Kopřivová

_______________________

3/ jméno a příjmení: paní Martina Hrušková

_______________________

_________________________
Mgr. Antonín Krák, starosta

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

„Číslování jednotlivých usnesení jde v číselné řadě od počátku roku. Zveřejňovaný zápis a usnesení jsou upraveny
z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.“

