Město Větřní
 Na Žofíně 191, 382 11 Větřní
Zápis
z 8. zasedání Zastupitelstva města Větřní
Den konání:
Místo konání:
Zasedání zahájeno:
Zasedání přerušeno:
Zasedání ukončeno:
Předsedající:
Přítomni:
Omluveni:
Neomluveni:
Zapisovatel:
Ověřovatelé zápisu:

08. 06. 2020
Školní ulice 232, Větřní - Školní jídelna ZŠ a MŠ Větřní
18:00 hodin
20:44 hodin
starosta města p. Mgr. Antonín Krák
členů ZM – 16
členů ZM – 0
členů ZM – 0
jmenován Bc. Radomír Sára, tajemník MěÚ
pan Roman Pospíšil jako předseda, pan František Studený a pan Jiří Šimeček
(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
29. 05. 2020 do 08. 06. 2020. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno
je 16 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 ze 7. zasedání zastupitelstva města byl ověřen paní
Mgr. Janou Jakešovou jako předsedkyní, paní Bc. Marií Jozovou a pan Josefem Kánicem bez připomínek.
Následně předal slovo pan Bc. Sárovi, tajemníkovi MěÚ Větřní, který vyhlásil minutu ticha k uctění
památky na zesnulého místostarostu města pana Ing. Pavla Štindla.
b) Určení ověřovatelů, členů návrhové komise a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu a zároveň za členy návrhové komise pana Romana Pospíšila jako
předsedu, pana Františka Studeného a pana Jiřího Šimečka 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 Romana Pospíšila
jako předsedu, pana Františka Studeného a pana Jiřího Šimečka jako členky 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: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 110 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. Zpráva o bezpečnostní situaci ve služebním obvodě Obvodního oddělení Větřní za rok 2019
4. Dotace nad 50 tisíc pro rok 2020 - SK Větřní
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Návrh nové OZV
Příspěvek na obědy pro důchodce – restaurace Slavie
Návrh na poskytnutí finančního daru- Domov pro seniory Kaplice
Určený zastupitel k provedení změny č. 2 ÚP
Nakládání s majetkem města
a) Prodej části ppč. 1318/12 k.ú. Větřní na LV 10001, obci Větřní
b) Prodej části ppč. 1428/11 a ppč. 1428/6 k.ú. Větřní na LV 10001, obci Větřní
c) Prodej části ppč. 1826/1 k.ú. Větřní na LV 10001, obci Větřní
d) Prodej části ppč. 3055/1 k.ú. Hašlovice na LV 10001, obci Větřní
e) Prodej části ppč. 476/1 k.ú. Záhoří u Větřní na LV 10001, obci Větřní
f) Odkup pozemku nutného pro stavbu čerpací stanice pro akci „Horánek, Větřní – Výstavba kanalizace“
g) Nabídka odkupu budovy s číslem popisným 145, ulice Šumavská, Větřní
10. Rozpočtová změna
11. Účetní závěrka za rok 2019
12. Závěrečný účet Města Větřní za rok 2019
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: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 111 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
5.
6.
7.
8.
9.

Bod 3) Zpráva o bezpečnostní situaci ve služebním obvodě Obvodního oddělení Větřní za rok 2019.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu. Zároveň omluvil vedoucího OOP Větřní npor. Bc.
Kotouse, který se ze služebních důvodů nemohl zasedání zúčastnit
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní vzalo na vědomí Zprávu o bezpečnostní situaci ve služebním obvodě OOP Větřní
za rok 2019.
Následně předsedající k bodu a návrhu usnesení vyhlásil rozpravu.
- p. Mařík: dotázal se na početní stav na OOP Větřní. Odpověděl tajemník.
- p. Mařík: navrhl, pozvat vedoucího OOP Větřní na další jednání zastupitelstva. S tímto předsedající vyslovil
souhlas s tím, že pověřuje tajemníka MěÚ Větřní provedením tohoto úkonu.
- p. Hudec: uvedl, že se hovoří o tom, že Větřní má jeden z nejnižších nápadů trestné a přestupkové činnosti, ale
z přehledu je vidět, že má vzrůstající tendenci.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 112 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 4) Dotace pro rok 2020 – žádosti nad 50.000,- Kč – SK Větřní.
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 2020 těmto žadatelům:
- z oblasti tělovýchovy a sportu:
- SK Větřní, z.s. – 100.000,-- Kč (tj. 37,87% z celkových nákladů projektu).
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: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 113 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 5) Návrh nové OZV - vymezení činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek ve městě nebo být
v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.
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. Rozhodla nepověřit městský úřad vyhotovením návrhu OZV týkající se omezení používání hlučných strojů
a přístrojů v době sobot a nedělí ve správním obvodu města Větřní.
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Následně předsedající k bodu a návrhu usnesení vyhlásil rozpravu - předal slovo předkladateli návrhu panu
Pospíšilovi, který přednesl nástin svého návrhu s tím, že jde hlavně o neděli po 12:00 hodině, kde by mělo být
omezeno používání hlučných strojů.
- p. Mgr. Krák, starosta města: navrhl zveřejnit výzvu ve Větrníků, kde budou občané vyzváni k solidaritě s tím,
že by měli brát ohled na sousedy a využívat hlučné stroje v rozumné míře.
- p. Bicek: uvedl, že by navrhoval ještě přísnější OZV.
- p. Mařík: Navrhl, nechat vše v současném stavu do konce roku s tím, že následně se provede vyhodnocení tohoto
stavu. Jsou lidé, kteří mají náročné zaměstnání a jsou rádi, že někdy stíhají například posekat trávu i třeba v neděli.
- p. Hudec: zmínil OZV týkající se požívání alkoholu na veřejnosti, která pomohla omezit požívání alkoholu ve
středu města. Dále uvedl, že by nebyl proti návrhu pana Pospíšila.
- p. Sára, tajemník: vyslovil souhlas s návrhem pana Maříka a uvedl svůj příklad se sekáním trávy na svém
pozemku.
- p. Kubík: uvedl, že vidí rozdíl mezi OZV týkající se alkoholu a používáním hlučných přístrojů.
- p. Mgr. Krák, starosta města: podal návrh na nové usnesení k tomuto bodu v následujícím znění:
Zastupitelstvo města Větřní přerušilo projednávání bodu návrhu nové OZV týkající se omezení používání hlučných
strojů a přístrojů v době sobot a nedělí ve správním obvodu města Větřní do jednání zastupitelstva v měsíci září
2020.
Následně předsedající k tomuto 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 nového usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 114 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 6) Příspěvek na obědy seniorům využívajícím pečovatelskou službu na dovoz obědů z restaurace Slávie.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní schválilo příspěvek seniorům, kteří využívají dovoz obědů pečovatelskou službou
z restaurace Slávie a to ve výši 5,- Kč za oběd.
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: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 115 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 7) Návrh na poskytnutí finančního daru Domovu pro seniory Kaplice
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní schválilo poskytnutí finančního daru nad 20.000,- Kč v jednom kalendářním roce
z oblasti sociálních služeb a zdravotnictví ve výši 5.000,- Kč příspěvek Domovu pro seniory Kaplice na výstavbu
kapličky v areálu zahrady Domova pro seniory Kaplice.
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: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 116 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 8) Ustanovení určeného zastupitele pro pořizování změny č. 2 územního plánu města Větřní
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní schválilo pana Mgr. Antonína Kráka jako určeného zastupitele pro pořizování změny
č. 2 územního plánu města Větřní za Ing. Pavla Štindla určeného zastupitele pro pořizování změny č. 2 územního
plánu města.
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: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 117 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
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Bod 9) Nakládání s majetkem a pozemky města Větřní
a) Prodej části ppč. 1318/12 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 části ppč. 1318/12, vedeno jako ostatní plocha (dle GP č. 114312/2020 se jedná o ppč. 1318/38) o výměře 62 m2 za celkovou cenu po zaokrouhlení 38.780,- Kč vše v k. ú. Větřní,
obci Větřní, LV 10001 E. Š., Větřní.
Následně předsedající k bodu a návrhu usnesení vyhlásil rozpravu zastupitelů, do které se nikdo nepřihlásil.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 118 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
b) Prodej části ppč. 1428/11 a ppč. 1428/6 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. 1428/6, vedeno jako ostatní plocha o výměře 408 m 2 a
části ppč. 1428/11, vedeno jako ostatní plocha (dle GP č. 1133-20/2019 se jedná o ppč. 1428/12) o výměře 148
m2 za celkovou cenu po zaokrouhlení 320.540,- Kč vše v k. ú. Větřní, obci Větřní, LV 10001 A. P., Větřní a J. T.
Větřní do podílového spoluvlastnictví a to každému ve výši jedné ideální poloviny.
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: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 119 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
c) Prodej části ppč. 1826/1 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 části ppč. 1826/1, vedeno jako ostatní plocha (dle GP č. 02 1
994/123 se jedná o stpč. 875/2) o výměře 2 m2 za celkovou cenu po zaokrouhlení 1.250,- Kč vše v k. ú. Větřní, obci
Větřní, LV 10001 F. 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.
Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 120 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
d) Prodej části ppč. 3055/1 k. ú. Hašlovice na LV 10001, obci Větřní.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní souhlasilo o s prodejem části ppč. 3055/1, vedeno jako ostatní plocha (dle GP č. 37744/2020 se jedná o ppč. 3055/8) o výměře 49 m2 za celkovou cenu po zaokrouhlení 20.020,- Kč vše v k. ú.
Hašlovice, obci Větřní, LV 10001 manželům A. a I. T., Český Krumlov.
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: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 121 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
e) Prodej části ppč. 476/1 k. ú. Záhoří u 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 části ppč. 476/1, vedeno jako ostatní plocha (dle GP č. 2418/2020 se jedná o ppč. 476/6) o výměře 178 m2 za celkovou cenu po zaokrouhlení 44.630, - Kč vše v k. ú. Záhoří
u Větřní, obci Větřní, LV 10001 manželům A. aj J. V., 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: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 122 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
f) Odkup pozemku nutného pro stavbu čerpací stanice pro akci „Horánek, Větřní – Výstavba kanalizace“.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
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Zastupitelstvo města Větřní souhlasilo se záměrem odkupu pozemku pro umístění stavby čerpací stanice akce
„Horánek, Větřní – Výstavba kanalizace“ tzn. části cca 20 m2 z ppč. 1074, vedeno jako zahrada, LV 1381,
v majetku pana P. M., Větřní nebo části ppč. 1858/1, vedeno jako vodní plocha, LV 224, v majetku České republiky,
který spravuje Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000 Praha 5. Pozemek se dle územního
plánu nenachází v současně zastavěném ani zastavitelném území města, pozemek je určen funkcí jako plochy
smíšené nezastavěného území.
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: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 123 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
g) Nabídka odkupu budovy s číslem popisným 145, ulice Šumavská, Větřní.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní nesouhlasilo s odkupem budovy s číslem popisným 145, ulice Šumavská, část obce
Větřní se způsobem využití jako rodinný dům, stojící na stpč. 230 v k. ú. Větřní, LV 1143, obci Větřní.
Následně předsedající k bodu a návrhu usnesení vyhlásil rozpravu.
- p. Kubík: vyslovil svůj názor k této problematice.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 124 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 9) Rozpočtová změna č. 3 pro jednání Zastupitelstva města Větřní.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu - seznámil přítomné s návrhem rozpočtové změny
č. 9/2020, zahrnující rozpočtové opatření č. 47 - 50.
O jednotlivých rozpočtových opatřeních bylo hlasováno samostatně.
Předsedající přednesl rozpočtové opatření a vyhlásil k němu samostatně rozpravu.
rozpočtové opatření č. 47: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0
rozpočtové opatření č. 48: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0
rozpočtové opatření č. 49: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0
rozpočtové opatření č. 50: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní schválilo navrhovanou rozpočtovou změnu č. 9, rozpočtové opatření č. 47 - 50. 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.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 125 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 10) Účetní závěrka za rok 2019.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní schválilo Účetní závěrku Města Větřní za rok 2019 na základě zákonem předepsaných
a předložených účetních sestav. Sestavy jsou založeny na odboru financí a rozpočtu.
Následně předsedající k bodu a návrhu usnesení vyhlásil rozpravu.
- paní Bc. Jozová: Jako předsedkyně Finančního výboru Zastupitelstva města Větřní uvedla, že výbor materiál
projednal a doporučil zastupitelstvu jeho schválení.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 126 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 11) Závěrečný účet Města Větřní za rok 2019.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní schválilo Závěrečný účet města Větřní za rok 2019 s výrokem „bez výhrad“ včetně
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města. Závěrečný účet je založen u zápisu z jednání ZM.
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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: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 127 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 12) Diskuze a závěr
- p. Mgr. Krák, starosta města: informoval o opatřeních města Větřní v době epidemie koronaviru. Následně
poděkoval občanům města za chování v tomto období, poděkoval zaměstnancům města, ZŠ a MŠ Větřní,
restaurace Slavie, ženám, které šili roušky, které mohlo město zdarma rozdávat potřebným, seniorům, kteří pekli
policistům na hranicích a pro Nemocnici v Č. Krumlově.
Dále přítomné seznámil se současným fungováním lékárna a výhledem činnosti do budoucna, seznámil s činností
ordinace MUDr. Brudnové a MUDr. Huřťákové.
- paní Mgr. Jánová: seznámila přítomné s činnosti základní školy v době koronavirové epidemie a v období
následného rozvolňování. Poděkovala všem kolegům za přístup k výuce a její zajištění.
- p. Studený: uvedl, že se v minulosti uvažovalo o zřízení městské policie. Jiná města jí mají. Myslí si, že by bylo
vhodné tuto službu zřídit i když to bude stát jisté finanční prostředky. Odpověděl předsedající.
- p. Vávra: upozornil na vraky na Armabetonu a možnost jejich odtahu. Odpověděl předsedající.
- p. Mařík: uvedl, že z výše vedené diskuse vyplývá nutnost účasti vedoucího OOP Větřní na zasedání
zastupitelstva. Dále zhodnotil kulturní léto ve Větřní. Jsou tam dobré akce, ale postrádá akci pro děti s propojením
s koupalištěm. Odpověděli předsedající a Bc. Šustrová.
- p. Kubík: upozornil na to, že někdo musí přijít s nápadem jak akci pro děti s koupalištěm propojit se zajištěním
hygieny a bezpečnosti.
- p. Mařík: upozornil na stav jídelny, na ubrusy na stolech a byl by pro zkvalitnění nabídky jídel a byl by i pro
výběr ze dvou jídel jídla na den 2 – 3 x v týdnu.
- paní Mgr. Jánová: upozornila na nutnost omyvatelných ubrusů z důvody dodržení hygienických požadavků.
Zkoušeli dát možnost dětem rozhodovat o denní nabídce jídel, ale většinou to byla nezdravá jídla. Připravuje se
výměna stolů.
- p. Kánic: dotázal se pana starosty, zda má město představy o možném poklesu příjmu do rozpočtu na letošní rok
z důvodu COVID-19. Odpověděl předsedající.
- p. Bicek: Požádal o vyčištění svodů na stříšce nad vchody do budovy čp. 1. Odpověděl předsedající, že zajistí
Služby města Větřní.
- p. Studený: dotázal se na to, jak to vypadá s bývalým hotelem Golf. Odpověděl předsedající.
- p. Fr. Beránek: uvedl, že se množí poplašná hlášení. Přivítal by předplacené karty na parkování v ulici
U Kapliček. Dále zhodnotil poslední zásah, kdy na místě požáru dřevěné boudy v zahradě nad pečovatelským
domem v ulici Na Žofíně byli dříve než profesionální hasiči z Č. Krumlova. Dále zmínil problémy s řidiči na
hasičské auto, a jak tento problém řeší. Předsedající poděkoval místním hasičům za rychlý a profesionální zásah
při posledním požáru.
- p. Mleziva: dotázal se odstranění DZ u vjezdu do dvora domů č. 59-60. Odpověděl předsedající. Dále nastolil
problém s vjížděním auty pana Dunky na travnatý pozemek vedle uvedeného domu a poškození travního porostu.
Postup nastínil předsedající. Dále společně se svou matkou nastolili možné řešení v pronajmutí části pozemku
z majetku města Větřní kolem jejich zahrádek a vytvoření zvláštního přístupu. Předsedající odkázal vystupující
s dalším jednáním na paní Bc. Vláškovou, která má tuto problematiku v gesci.
- pan Hudec: uvedl, jak je možné, že má pan Dunka na městě výsostné postavení. Odpověděl předsedající, že tak
to není. Město má s uvedeným pouze smluvní vztah na základě uzavřených smluv. Jinak je jako každý jiný a musí
dodržovat zákony ČR. V případě jejich porušení je nutné se obrátil na PČR.
- paní Kozáková: informovala, že v době koronaviru dostali senioři nápad, že budou péct buchty pro policisty na
hranicích a pracovníky Nemocnice Český Krumlov. Zmínila nezištnou pomoc pana Václava Matouška, který se
jim sám nabídl, že jim vše na místo odveze a taky odvezl bez požadavku finančního vyrovnání. Za uvedenou
pomoz jim jak od PČR ta i od nemocnice došlo poděkování. Předsedající cestou paní Kozákové poděkoval
seniorům za takovouto záslužnou činnost.
Na závěr předsedající informoval přítomné o nutnosti svolání zastupitelstva a to na 29. 6. 2020 z důvodu volby
nového místostarosty, člena Rady města Větřní a slibu nového zastupitele. Dále poděkoval přítomným za účast
a 8. zasedání Zastupitelstva města Větřní ukončil dne 8. 6. 2020 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
Usnesení bylo vyhotoveno dne: 12. 06. 2020
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Zapisovatel: Bc. Radomír Sára – tajemník MěÚ Větřní

_______________________

Ověřovatelé zápisu:
1/ jméno a příjmení: pan Roman Pospíšil

_______________________

2/ jméno a příjmení: pan František Studený

_______________________

3/ jméno a příjmení: pan Jiří Šimeček

_______________________

_________________________
Mgr. Antonín Krák, starosta

_____________________________
MUDr. Jaroslav Vojtíšek, zastupitel
Razítko obce:
(není povinné)
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Usnesení
z 8. zasedání Zastupitelstva města Větřní konaného dne 08. 06. 2020.
Zastupitelstvo města Větřní
Usnesení č. 110/2020
U r č i l o ověřovateli zápisu a zároveň za členy návrhové komise pana Romana Pospíšila (předseda), pana
Františka Studeného a pana Jiřího Šimečka jako členy a zapisovatelem zápisu p. Bc. Radomíra Sáru – tajemníka
městského úřadu.
Přítomno: 16 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 111/2020
S c h v á l i l o následující program zasedání:
14. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatel zápisu
15. Schválení programu,
16. Zpráva o bezpečnostní situaci ve služebním obvodě Obvodního oddělení Větřní za rok 2019
17. Dotace nad 50 tisíc pro rok 2020 - SK Větřní
18. Návrh nové OZV
19. Příspěvek na obědy pro důchodce – restaurace Slavie
20. Návrh na poskytnutí finančního daru- Domov pro seniory Kaplice
21. Určený zastupitel k provedení změny č. 2 ÚP
22. Nakládání s majetkem města
h) Prodej části ppč. 1318/12 k.ú. Větřní na LV 10001, obci Větřní
i) Prodej části ppč. 1428/11 a ppč. 1428/6 k.ú. Větřní na LV 10001, obci Větřní
j) Prodej části ppč. 1826/1 k.ú. Větřní na LV 10001, obci Větřní
k) Prodej části ppč. 3055/1 k.ú. Hašlovice na LV 10001, obci Větřní
l) Prodej části ppč. 476/1 k.ú. Záhoří u Větřní na LV 10001, obci Větřní
m) Odkup pozemku nutného pro stavbu čerpací stanice pro akci „Horánek, Větřní – Výstavba kanalizace“
n) Nabídka odkupu budovy s číslem popisným 145, ulice Šumavská, Větřní
23. Rozpočtová změna
24. Účetní závěrka za rok 2019
25. Závěrečný účet Města Větřní za rok 2019
26. Diskuse a závěr
Přítomno: 16 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 112/2020
V z a l o n a v ě d o m í Zprávu o bezpečnostní situaci ve služebním obvodě OOP Větřní za rok 2019.
Přítomno: 16 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 113/2020
S c h v á l i l o přidělení finančních prostředků z rozpočtu města Větřní nad 50.000,- Kč v roce 2020 těmto
žadatelům:
- z oblasti tělovýchovy a sportu:
- SK Větřní, z.s. – 100.000,-- Kč (tj. 37,87% z celkových nákladů projektu).
Přítomno: 16 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 114/2020
P ř e r u š i l o projednávání bodu návrhu nové OZV týkající se omezení používání hlučných strojů a přístrojů
v době sobot a nedělí ve správním obvodu města Větřní na jednání zastupitelstva v měsíci září 2020.
Přítomno: 16 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 115/2020
S c h v á l i l o příspěvek seniorům, kteří využívají dovoz obědů pečovatelskou službou z restaurace Slávie
a to ve výši 5,- Kč za oběd.
Přítomno: 16 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0.

Město Větřní
 Na Žofíně 191, 382 11 Větřní
Usnesení č. 116/2020
S c h v á l i l o poskytnutí finančního daru nad 20.000,- Kč v jednom kalendářním roce z oblasti sociálních služeb
a zdravotnictví ve výši 5.000,- Kč příspěvek Domovu pro seniory Kaplice na výstavbu kapličky v areálu zahrady
Domova pro seniory Kaplice.
Přítomno: 16 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 117/2020
S c h v á l i l o pana Mgr. Antonína Kráka jako určeného zastupitele pro pořizování změny č. 2 územního plánu
města Větřní za Ing. Pavla Štindla určeného zastupitele pro pořizování změny č. 2 územního plánu města.
Přítomno: 16 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 118/2020
S o u h l a s i l o s prodejem části ppč. 1318/12, vedeno jako ostatní plocha (dle GP č. 1143-12/2020 se jedná
o ppč. 1318/38) o výměře 62 m2 za celkovou cenu po zaokrouhlení 38.780,- Kč vše v k. ú. Větřní, obci Větřní,
LV 10001 E. Š., Větřní.
Přítomno: 16 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 119/2020
S o u h l a s i l o s prodejem ppč. 1428/6, vedeno jako ostatní plocha o výměře 408 m 2 a části ppč. 1428/11,
vedeno jako ostatní plocha (dle GP č. 1133-20/2019 se jedná o ppč. 1428/12) o výměře 148 m2 za celkovou cenu
po zaokrouhlení 320.540,- Kč vše v k. ú. Větřní, obci Větřní, LV 10001 A. P., Větřní a J. T., Větřní do podílového
spoluvlastnictví a to každému ve výši jedné ideální poloviny.
Přítomno: 16 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 120/2020
S o u h l a s i l o s prodejem části ppč. 1826/1, vedeno jako ostatní plocha (dle GP č. 02 1 994/123 se jedná
o stpč. 875/2) o výměře 2 m2 za celkovou cenu po zaokrouhlení 1.250,- Kč vše v k. ú. Větřní, obci Větřní, LV
10001 F. D., Větřní.
Přítomno: 16 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 121/2020
S o u h l a s i l o s prodejem části ppč. 3055/1, vedeno jako ostatní plocha (dle GP č. 377-44/2020 se jedná
o ppč. 3055/8) o výměře 49 m2 za celkovou cenu po zaokrouhlení 20.020,- Kč vše v k. ú. Hašlovice, obci Větřní,
LV 10001 manželům A. a I. T., Český Krumlov.
Přítomno: 16 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 122/2020
S o u h l a s i l o s prodejem části ppč. 476/1, vedeno jako ostatní plocha (dle GP č. 241-8/2020 se jedná
o ppč. 476/6) o výměře 178 m2 za celkovou cenu po zaokrouhlení 44.630, - Kč vše v k. ú. Záhoří u Větřní, obci
Větřní, LV 10001 manželům A. a J. V., České Budějovice.
Přítomno: 16 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 123/2020
S o u h l a s i l o se záměrem odkupu pozemku pro umístění stavby čerpací stanice akce „Horánek, Větřní –
Výstavba kanalizace“ tzn. části cca 20 m2 z ppč. 1074, vedeno jako zahrada, LV 1381, v majetku pana P. M.,
Větřní nebo části ppč. 1858/1, vedeno jako vodní plocha, LV 224, v majetku České republiky, který spravuje
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000 Praha 5. Pozemek se dle územního plánu
nenachází v současně zastavěném ani zastavitelném území města, pozemek je určen funkcí jako plochy smíšené
nezastavěného území.
Přítomno: 16 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 124/2020
N e s o u h l a s i l o s odkupem budovy s číslem popisným 145, ulice Šumavská, část obce Větřní se způsobem
využití jako rodinný dům, stojící na stpč. 230 v k. ú. Větřní, LV 1143, obci Větřní.
Přítomno: 16 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0.

Město Větřní
 Na Žofíně 191, 382 11 Větřní
Usnesení č. 125/2020
S c h v á l i l o navrhovanou rozpočtovou změnu č. 9, rozpočtové opatření č. 47 - 50. Tato změna je založena
u zápisu z jednání ZM.
Přítomno: 16 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 126/2020
S c h v á l i l o Účetní závěrku Města Větřní za rok 2019 na základě zákonem předepsaných a předložených
účetních sestav. Sestavy jsou založeny na odboru financí a rozpočtu.
Přítomno: 16 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 127/2020
S c h v á l i l o Závěrečný účet města Větřní za rok 2019 s výrokem „bez výhrad“ včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření města. Závěrečný účet je založen u zápisu z jednání ZM.
Přítomno: 16 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0.

Usnesení bylo vyhotoveno dne: 12. 06. 2020
Zapisovatel: Bc. Radomír Sára – tajemník MěÚ Větřní

_______________________

Ověřovatelé zápisu:
1/ jméno a příjmení: pan Roman Pospíšil

_______________________

2/ jméno a příjmení: pan František Studený

_______________________

3/ jméno a příjmení: pan Jiří Šimeček

_______________________

_________________________
Mgr. Antonín Krák, starosta

_____________________________
MUDr. Jaroslav Vojtíšek, zastupitel
Razítko obce:
(není povinné)

