Město Větřní
 Na Žofíně 191, 382 11 Větřní
Zápis
z 2. zasedání Zastupitelstva města Větřní
Den konání:
Místo konání:
Začátek:
Konec jednání:
Předsedající:
Přítomno:
Omluveno:
Neomluven:
Zapisovatel:
Ověřovatelé zápisu:

17. 12. 2018
zasedací místnost Zastupitelstva města Větřní, Školní 296, Větřní
18:00 hodin
20:48 hodin
starosta města p. Mgr. Antonín Krák
členů ZM – 15
členů ZM – 2 (paní Mgr. Jakešová a pan Vávra)
členů ZM – 0
jmenován Bc. Radomír Sára, tajemník MěÚ
pan Mgr. Tomáš Bicek, jako předseda, paní Martina Hrušková a pan Petr Hudec
(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 10. 12. 2018 do 17. 12. 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 1. (ustanovujícího) zasedání zastupitelstva města byl
ověřen p. Bohušem Tomkou, p. Jiřím Vávrou a p. MUDr. Jaroslavem Vojtíškem 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, paní Martinu Hruškovou a pana Petra Hudce 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, paní Martinu Hruškovou a pana Petra Hudce 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: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 23 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 2) Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva
a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní schválilo následující program zasedání:
1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatel zápisu
2. Schválení programu
3. Střednědobý výhled
4. Rozpočet na rok 2019
5. Schválení záměru rekonstrukce tenisových kurtů
6. 47. ročník Rallye Český Krumlov 2019
7. Příloha č. 13 k OZV č. 4/2008 – odpady
8. Návrh na odpis pohledávky
9. Návrh na odpis pohledávky - GOLF SEVEN STARS s.r.o.
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10. Nakládání s majetkem a pozemky v majetku města Větřní
a) prodeje Dušákovi
b) prodeje Hajný
11. Zmocnění RM
12. Harmonogram ZM a RM
13. Diskuse a závěr
Následně předsedající k návrhu vyhlásil k bodu rozpravu.
Doplnění programu:
- návrh na doplnění bodu programu přednesl zastupitel města p. Hudec:
- Zakoupení online záznamového zařízení z jednání ZM
Hlasování o zařazení bodu do programu:
Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 5, Zdrželi se: 4
Usnesení nebylo přijato – doplnění programu nebylo schváleno.
Před hlasováním o programu 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. 24 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 3) Návrh střednědobého výhledu na období 2020 - 2022.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní schválilo Střednědobý výhled rozpočtu na období let 2020-2022, který je nedílnou
součástí usnesení.
Následně předsedající k bodu a návrhu usnesení vyhlásil rozpravu.
- paní Bc. Jozová: uvedla, že Finanční výbor ZM návrh střednědobého výhledu projednal a neshledal nedostatky
a doporučil jeho schválení.
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. 25 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 4) Návrh rozpočtu na rok 2019.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu, kdy přítomné seznámil s vlastním sestavování
rozpočtu, zařazením jednotlivých investičních akcí a oprav.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní schválilo na základě zpracovaného střednědobého výhledu rozpočtu Rozpočet na rok
2019 v závazných ukazatelích, který je nedílnou součástí tohoto unesení.
Následně předsedající k bodu a návrhu usnesení vyhlásil rozpravu.
- p. Hudec: dotázal se na příjmy rozpočtu, kde je nárůst asi 2 miliony a v DPH asi 3 miliony a z čeho se vycházelo.
Odpověděla paní Chmelařová. Dále uvedl, že je schodkový rozpočet a to již několik let zpět a zdůvodnil svůj názor
na tento problém. Odpověděl předsedající, který zhodnotil investice za uplynulá období a jejich výhodnost.
Odpověď doplnil pan místostarosta, který vysvětlil pojem schodek a jeho úhradu za naspořených finančních
prostředků z předešlých let. Toto dovysvětlila následně i paní Chmelařová
- p. Mařík: dotázal se na částku 98 tisíc na televizi. Odpověděl předsedající. Dále se dotázal na služby sociální
péče, kde je využíváno staré auto Fiat Doblo. Odpověděl pan místostarosta, který objasnil historii tohoto vozidla
a jejím technickým stavem. Dále konstatoval, že sociální služby nebudou strádat a v případě potřeby se nové
vozidlo zakoupí. Toto stanovisko podpořil i předsedající a doplnila paní Bc. Šustrová. Dále se pan Mařík dotázal
na položku v rozpočtu týkající se přebalovacího pultu v bazénu a tento dotaz směřoval na p. Kubíka, který následně
odpověděl.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
- paní Kozáková: uvedla, že senioři měli určitý požadavek na vybavení klubovny a tyto finanční prostředky byl
ušetřeny díky panu starostovi, který peníze sehnal u firmy ČEZ, a rovněž poděkovala všem zastupitelům
za podporu činnosti klubu seniorů.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 26 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 5) Schválení záměru rekonstrukce tenisového areálu ve Větřní.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu – s historií a vývojem tenisových kurtů a jejich převzetí
městem a s pracím na rozpočtu a tuto akci.
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Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní schválilo záměr rekonstrukce tenisového areálu města Větřní v rozsahu daném
úpravou projektové dokumentace v hodnotě cca 10.000.000,- Kč. Zahájení akce se předpokládá v roce 2019
a to v případě, že se ve schváleném rozpočtu najdou volné prostředky a v roce 2020 bude akce dofinancována.
Následně předsedající k bodu a návrhu usnesení vyhlásil rozpravu.
- p. Hudec: uvedl, že při posledních volbách do zastupitelstva ve Větřní měly volební strany v programu
revitalizaci tenisových kurtů. Ale jsou různé priority, např. Rožmberská ulice a její rekonstrukce apod. Myslí si,
že tenisové kurty teď hned nepotřebujeme a můžeme se k tomuto vrátit například za 5 let a rekonstrukci provést.
Odpověděl předsedající a pan místostarosta odpověď doplnil.
Po tomto příspěvku v 19:06 hodin zastupitelka města paní MUDr. Kopřivová z pracovních důvodů opustila
zasedání zastupitelstva. Před odchodem podpořila rekonstrukci tenisového areálu.
- p. Mařík: uvedl, že by rád viděl nějako u vizualizaci uvedeného areálu.
- p. Kubík: uvedl, že se jedná pouze o záměr a peníze se budou schvalovat později, například formou rozpočtové
změny.
- p. Hudec: uvedl, aby se zastupitelé domluvili na tom, že na následujícím zasedání ZM bude předložen projekt
a rozpočet. S tímto předsedající vyslovil souhlas a rovněž zastupitelé se vyslovili kladně.
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. 27 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 6) 47. ročníku Rallye Český Krumlov 2019.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní souhlasilo s konáním 47. ročníku Rallye Český Krumlov v roce 2018 ve dnech 17. 18. 5. 2019 na komunikacích ve vlastnictví města dle požadavku ÚAMK Automotoklub Rallye Český Krumlov
1. Dobrné za obcí č. p. 2, 7. 8 – Hašlovice po silnici 1606 – Bohdalovice;
2. Most na skládku Lověšice - komunikace JIP ke skládce – skládka Všeměry - Lověšice - Zátoň - část po silnici
číslo 1607 – Jistebník;
s následujícími podmínkami:
- předání tratí před konáním akce s provedením zápisu,
- převzetí tratí do třiceti dnů po konání akce s provedením zápisu,
- odstranění vzniklých poškození komunikace do devadesáti dnů po převzetí tratí.
Následně předsedající k bodu a návrhu usnesení vyhlásil rozpravu. K návrhu nebyly ze strany zastupitelů města
vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 13, Proti: 0, Zdrželi se: 1.
Usnesení č. 28 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 7) Příloha č. 13 k OZV č. 4/2008 – poplatek za komunální odpad pro kalendářní rok 2019.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní schválilo Přílohu č. 13 k obecně závazné vyhlášce č. 4/2008 – poplatek za komunální
odpad pro kalendářní rok 2019.
Následně předsedající k bodu a návrhu usnesení vyhlásil rozpravu.
- p. Mařík: dotázal se, kdo dělá pro město Větřní vývoz odpadu a zda byla dělána konkurenční nabídka.
Odpověděla paní Chmelařová a vysvětlila návaznost na Regionální svazek obcí Vltava, kde je Větřní členem.
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. 29 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 8) Odpis pohledávky.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní schválilo odpis nedobytné pohledávky ve výši 105.343,- Kč za J. S., zemřelou dne 24.
12. 2017.
Následně předsedající k bodu a návrhu usnesení vyhlásil rozpravu. K návrhu nebyly ze strany zastupitelů města
vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 30 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
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Bod 9) Odepsání pohledávky za společností GOLF SEVEN STARS s.r.o..
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní schválilo odepsání pohledávky ve výši 108.828,- Kč za společností GOLF SEVEN
STARS, s.r.o., IČ: 27946151 dle důvodové zprávy, která je nedílnou součástí zápisu.
Následně předsedající k bodu a návrhu usnesení vyhlásil rozpravu.
- p. Hudec: dotázal se, zda současný nájemce bývalého hotelu Golf platí nájem. Odpověděl předsedající, že ano
a seznámil přítomné se současnou situací kolem bývalého hotelu Golf.
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. 31 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 10) Nakládání s majetkem a pozemky města Větřní
a) Prodej části ppč. 1432, o výměře 27 m2 vedené jako ostatní plocha a ppč. 1429/4, o výměře 94 m2 vedené
jako ostatní plocha na LV 10001, obci Větřní, vše v k. ú. Větřní.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní souhlasilo s prodejem ppč. 1429/4, vedeno jako ostatní plocha o výměře 94 m 2 a ppč.
1432/2, vedeno jako ostatní plocha o výměře 27 m2 která byla oddělena GP č. 1126-39/2018 z ppč.1432
za celkovou cenu po zaokrouhlení 45.530,- Kč vše v k. ú. Větřní, obci Větřní, LV 10001 manželům D. a J. D.,
Větřní.
Následně předsedající k bodu a návrhu usnesení vyhlásil rozpravu. K návrhu nebyly ze strany zastupitelů města
vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 32 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
b) Prodej ppč. 2045 k. ú. Větřní na LV 10001, obci Větřní.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní souhlasilo s prodejem ppč. 2045, vedeno jako zahrada o výměře cca 51 m 2 v k. ú.
Větřní LV 10001, obci Větřní za celkovou cenu po zaokrouhlení 16.960,- Kč vše v k. ú. Větřní, obci Větřní, LV
10001 panu E. H., České Budějovice.
Následně předsedající k bodu a návrhu usnesení vyhlásil rozpravu. K návrhu nebyly ze strany zastupitelů města
vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 33 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 11) Zmocnění RM k provádění rozpočtových opatření.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní zmocnilo Radu města Větřní k provádění rozpočtových opatření dle § 16 zákona
č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v době od posledního
řádného zasedání zastupitelstva města do 31. 12. běžného roku.
Následně předsedající k bodu a návrhu usnesení vyhlásil rozpravu. K návrhu nebyly ze strany zastupitelů města
vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 34 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 12) Plán zasedání ZM a plán schůzí RM na rok 2019.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní schválilo plán zasedání ZM na rok 2019 a vzalo na vědomí plán schůzí RM na rok
2019.
Následně předsedající k bodu a návrhu usnesení vyhlásil rozpravu. K návrhu nebyly ze strany zastupitelů města
vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 35 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
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Bod 13) Diskuze a závěr
- p. Mgr. Krák, starosta města: přečetl poděkování SK zastupitelům města za podporu a pozval přítomné na akce,
které budou ještě do konce roku pořádány
- p. Mařík: uvedl, že by měla bytová komise zvážit všechny okolnosti pro případně přidělení bytu bývalému
jednateli společnosti panu H., která měla v minulosti pronajatý bývalý hotel Golf, kde po ní zbyly dluhy.
Odpověděl předsedající.
- p. Pospíšil: dotázal se, jak probíhala volba bytové komise a požádal o včasnější zasílání materiálů z jednání RM
a ZM. Odpověděl a vysvětlil předsedající.
Následně proběhla diskuze týkající se zavedení kamerového online přenosu ze ZM, do kterého se zapojili p. Hudec,
p. Kubík a předsedající.
- p. Mařík: dotázal se na možný odkup Společenského domu ve Větřní. Odpověděl p. místostarosta, který zmínil
historii prodejů a i současný stav. Do diskuze se dále zapojil předsedající a p. Kubík, kteří sdělili své názory.
Následně se p. Mařík dotázal na to, jak je to s autobusovou dopravou z Větřní do Českého Krumlova na Špičák,
což zajímá především starší občany a ty kteří jezdí na vyšetření, odběry a podobně. Odpověděl předsedající, který
seznámil přítomné s jednáním s provozovatelem a s možnostmi, které jsou.
- p. Kozák: dotázal se, kdy končí nájemní smlouva současnému nájemci bývalého hotelu Golf. Odpověděl
předsedající. Následně se do diskuze zapojili i ostatní zastupitelé.
Na závěr předsedající poděkoval přítomným za účast, popřál všem klidné prožití svátků vánočních, mnoho štěstí
a zdraví do nového roku a 2. zasedání Zastupitelstva města Větřní ukončil dne 17. 10. 2018 v 20:28 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: 21. 12. 2018
Zapisovatel: Bc. Radomír Sára – tajemník MěÚ Větřní
Ověřovatelé zápisu:
1/ jméno a příjmení: pan Mgr. Tomáš Bicek

_______________________

2/ jméno a příjmení: paní Martina Hrušková

_______________________

3/ jméno a příjmení: pan Petr Hudec

_______________________

_________________________
Mgr. Antonín Krák, starosta

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

Město Větřní
 Na Žofíně 191, 382 11 Větřní
Usnesení
z 2. zasedání Zastupitelstva města Větřní konaného dne 17. 12. 2018.
Zastupitelstvo města Větřní
Usnesení č. 23/2018
U r č i l o ověřovateli zápisu a zároveň za členy návrhové komise pana Mgr. Tomáše Bicka jako předsedu, paní
Martinu Hruškovou a pana Petra Hudce jako členy a zapisovatelem zápisu pana Bc. Radomíra Sáru – tajemníka
městského úřadu.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 24/2018
S c h v á l i l o následující program zasedání:
14. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatel zápisu
15. Schválení programu
16. Střednědobý výhled
17. Rozpočet na rok 2019
18. Schválení záměru rekonstrukce tenisových kurtů
19. 47. ročník Rallye Český Krumlov 2019
20. Příloha č. 13 k OZV č. 4/2008 – odpady
21. Návrh na odpis pohledávky
22. Návrh na odpis pohledávky - GOLF SEVEN STARS s.r.o.
23. Nakládání s majetkem a pozemky v majetku města Větřní
c) prodeje Dušákovi
d) prodeje Hajný
24. Zmocnění RM
25. Harmonogram ZM a RM
26. Diskuse a závěr
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 25/2018
S c h v á l i l o Střednědobý výhled rozpočtu na období let 2020-2022, který je nedílnou součástí usnesení.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 26/2018
S c h v á l i l o na základě zpracovaného střednědobého výhledu rozpočtu Rozpočet na rok 2019 v závazných
ukazatelích, který je nedílnou součástí tohoto unesení.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 27/2018
S c h v á l i l o záměr rekonstrukce tenisového areálu města Větřní v rozsahu daném úpravou projektové
dokumentace v hodnotě cca 10.000.000,- Kč. Zahájení akce se předpokládá v roce 2019 a to v případě, že se ve
schváleném rozpočtu najdou volné prostředky a v roce 2020 bude akce dofinancována.
Přítomno: 14 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 28/2018
S o u h l a s i l o s konáním 47. ročníku Rallye Český Krumlov v roce 2018 ve dnech 17. - 18. 5. 2019 na
komunikacích ve vlastnictví města dle požadavku ÚAMK Automotoklub Rallye Český Krumlov
1. Dobrné za obcí č. p. 2, 7. 8 – Hašlovice po silnici 1606 – Bohdalovice;
2. Most na skládku Lověšice - komunikace JIP ke skládce – skládka Všeměry - Lověšice - Zátoň - část po silnici
číslo 1607 – Jistebník;
s následujícími podmínkami:
- předání tratí před konáním akce s provedením zápisu,
- převzetí tratí do třiceti dnů po konání akce s provedením zápisu,
- odstranění vzniklých poškození komunikace do devadesáti dnů po převzetí tratí.
Přítomno: 14 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 13, Proti: 0, Zdrželi se: 1.

Město Větřní
 Na Žofíně 191, 382 11 Větřní
Usnesení č. 29/2018
S c h v á l i l o Přílohu č. 13 k obecně závazné vyhlášce č. 4/2008 – poplatek za komunální odpad pro kalendářní
rok 2019.
Přítomno: 14 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 30/2018
S c h v á l i l o odpis nedobytné pohledávky ve výši 105.343,- Kč za J. S., zemřelou dne 24. 12. 2017.
Přítomno: 14 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 31/2018
S c h v á l i l o odepsání pohledávky ve výši 108.828,- Kč za společností GOLF SEVEN STARS, s.r.o.,
IČ: 27946151 dle důvodové zprávy, která je nedílnou součástí zápisu.
Přítomno: 14 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 32/2018
S o u h l a s i l o s prodejem ppč. 1429/4, vedeno jako ostatní plocha o výměře 94 m2 a ppč. 1432/2, vedeno jako
ostatní plocha o výměře 27 m2 která byla oddělena GP č. 1126-39/2018 z ppč. 1432 za celkovou cenu
po zaokrouhlení 45.530,- Kč vše v k. ú. Větřní, obci Větřní, LV 10001 manželům D. a J. D., Větřní.
Přítomno: 14 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 33/2018
S o u h l a s i l o s prodejem ppč. 2045, vedeno jako zahrada o výměře cca 51 m2 v k. ú. Větřní LV 10001, obci
Větřní za celkovou cenu po zaokrouhlení 16.960,- Kč vše v k. ú. Větřní, obci Větřní, LV 10001 panu E. H., České
Budějovice.
Přítomno: 14 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 34/2018
Z m o c n i l o Radu města Větřní k provádění rozpočtových opatření dle § 16 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v době od posledního řádného zasedání zastupitelstva
města do 31. 12. běžného roku.
Přítomno: 14 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 35/2018
S c h v á l i l o plán zasedání ZM na rok 2019 a vzalo na vědomí plán schůzí RM na rok 2019.
Přítomno: 14 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení bylo vyhotoveno dne: 21. 12. 2018
Zapisovatel: Bc. Radomír Sára – tajemník MěÚ Větřní

_______________________

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

_______________________

2/ jméno a příjmení: paní Martina Hrušková

_______________________

3/ jméno a příjmení: pan Petr Hudec

_______________________

_________________________
Mgr. Antonín Krák, starosta

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

