Město Netolice
Zastupitelstvo města Netolice
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva města Netolice,
konaného dne 24. 6. 2019 od 17,00 hodin.

Usnesení č. 26 - 42/2019
Zasedání Zastupitelstva města Netolice (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17,00 hodin
starostou města Mgr. Vladimírem Peškem, který přivítal přítomné zastupitele a občany. Přítomno je 12
členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné dle ustanovení § 92 odst. 3 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění (dále jen „zákon o obcích“).
Omluveni: Bc. Lucie Bedlivá Reidingerová, Mgr. Jindřich Boura
Neomluven: MVDr. Martin Kubička
Informace o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva byla podle § 93
odst. 1 zákona o obcích zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Netolice v souladu se zákonem
o obcích po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Starosta města Mgr. Vladimír Pešek sdělil, že bude pořízena audionahrávka jednání zastupitelstva pro
potřeby zhotovení zápisu.
Předsedající určil zapisovatelkou: Bc. Veroniku Babůrkovou
1. Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
Za ověřovatele zápisu byli navrženi: Dušan Dragoun, Martin Csejtey
Výsledek hlasování: Pro:12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl schválen.

Volba návrhové komise
Do návrhové komise byli navrženi: Helena Matějeková, Miroslav Baloušek, Mgr. Vladimír Pešek
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl schválen.

2. Schválení programu zasedání
Starosta města navrhl zařadit nové body programu jednání č. 4 Smlouva o poskytnutí zvýhodněné
zápůjčky – akce „5.1a Snížení energetické náročnosti budovy – ZUŠ Netolice“; č. 5 Smlouva o
poskytnutí zvýhodněné zápůjčky – akce „5.1b Snížení energetické náročnosti budovy – ZUŠ Netolice“;
č. 6 Přijetí poskytnutí dotace z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova – dotační titul
117D8210B „Podpora obnovy sportovní infrastruktury“ – název akce: „Výměna povrchu školního
atletického oválu ve sportovním areálu v Netolicích“ a č. 14 f) Návrh na uzavření Smlouvy o zřízení
věcného břemene (stavba „Netolice – kabel NN, Město“), tudíž označení původních bodů a
následujících by se změnilo.
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl schválen.
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Program zasedání:
Návrh:
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva města
Netolice:
Program:
1. Určení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu zasedání
3. Kontrola plnění usnesení
4. Smlouva o poskytnutí zvýhodněné zápůjčky – akce „5.1a Snížení energetické náročnosti
budovy – ZUŠ Netolice“
5. Smlouva o poskytnutí zvýhodněné zápůjčky – akce „5.1b Snížení energetické náročnosti
budovy – ZUŠ Netolice“
6. Přijetí poskytnutí dotace z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova – dotační titul
117D8210B „Podpora obnovy sportovní infrastruktury“ – název akce: „Výměna povrchu
školního atletického oválu ve sportovním areálu v Netolicích“
7. Rozpočtové opatření č. 3/2019
8. Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Netolicko za rok 2018
9. Účetní závěrka dobrovolného svazku obcí Netolicko k 31. 12. 2018
10. Zprávy Revizní skupiny dobrovolného svazku obcí Netolicko za rok 2018
11. Žádost o dotaci a podílení se na přípravách akce – Netolické dostihy
12. Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Netolice
13. Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů Petrův Dvůr
14. Majetkové body:
a) Návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlas se
stavebním záměrem (stavba „Netolice – kabel NN, Valert“)
b) Návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlas se
stavebním záměrem (stavba „Plynofikace domu čp 206, Mírové náměstí Netolice“)
c) Návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (stavba „Netolice – Rekonstrukce
části ul. Budějovická“)
d) Návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (stavba „Hrbov kabel NN,
Podlaha, Slavík“)
e) Návrh na prodej části pozemku – p. č. KN 663/1 v k. ú. Netolice
f) Návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (stavba „Netolice – kabel NN,
Město“)
15. Různé
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl schválen.

3. Kontrola plnění usnesení
Starosta města vyzval přítomné k vyjádření se k plnění usnesení. Nebyl vznesen žádný návrh.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k datu 24. 6. 2019
a souhlasí s vyřazením zrušených a splněných bodů z dalšího sledování.
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 26/2019 bylo schváleno.
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4. Smlouva o poskytnutí zvýhodněné zápůjčky – akce „5.1a Snížení energetické náročnosti
budovy – ZUŠ Netolice“
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice
a) schvaluje revokaci usnesení zastupitelstva města č. 7/2019 ze dne 4. 3. 2019
b) schvaluje na základě Rozhodnutí č. 18000385 o poskytnutí prostředků ze Státního
fondu životního prostředí ČR uzavření Smlouvy o poskytnutí zvýhodněné zápůjčky
se Státním fondem životního prostředí ČR na akci „5.1a Snížení energetické
náročnosti budovy – ZUŠ Netolice“ ve výši 2.190.435,65 Kč (doba splácení zápůjčky
je do 30. 9. 2022 a ručení bude formou trvalého bankovního příkazu na pravidelné
splátky jistiny a svolení k inkasu na výši úroků) a pověřuje starostu města podpisem
této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 27/2019 bylo schváleno.

5. Smlouva o poskytnutí zvýhodněné zápůjčky – akce „5.1b Snížení energetické náročnosti
budovy – ZUŠ Netolice“
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice
a) schvaluje revokaci usnesení zastupitelstva města č. 8/2019 ze dne 4. 3. 2019
b) schvaluje na základě Rozhodnutí č. 18000395 o poskytnutí prostředků ze Státního
fondu životního prostředí ČR uzavření Smlouvy o poskytnutí zvýhodněné zápůjčky
se Státním fondem životního prostředí ČR na akci „5.1b Snížení energetické
náročnosti budovy – ZUŠ Netolice“ ve výši 482.581,20 Kč (doba splácení zápůjčky je
do 30. 9. 2022 a ručení bude formou trvalého bankovního příkazu na pravidelné
splátky jistiny a svolení k inkasu na výši úroků) a pověřuje starostu města podpisem
této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 28/2019 bylo schváleno.

6. Přijetí poskytnutí dotace z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova – dotační titul
117D8210B „Podpora obnovy sportovní infrastruktury“ – název akce: „Výměna povrchu
školního atletického oválu ve sportovním areálu v Netolicích“
Starosta města informoval zastupitele města o získání dotace na výměnu povrchu školního
atletického oválu ve sportovním areálu v Netolicích. Přidělená dotace činí maximální částku ve
výši 5 000 000,- Kč. Celkové projektované náklady činí 8 769 605,- Kč.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice
a) schvaluje bez připomínek přijetí poskytnutí dotace ve výši pět milionů korun
z Ministerstva pro místní rozvoj na akci z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje
venkova - dotační titul 117D8210B „Podpora obnovy sportovní infrastruktury“ - název
akce: „Výměna povrchu školního atletického oválu ve sportovním areálu v Netolicích“
b) pověřuje starostu města a Radu města Netolice zajištěním realizace akce
c) pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů či smluv.
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Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 1
Usnesení č. 29/2019 bylo schváleno.

7. Rozpočtové opatření č. 3/2019
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2019 dle přílohy
a pověřuje ekonomku provést rozpočtové změny v účetnictví.
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 30/2019 bylo schváleno.

8. Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Netolicko za rok 2018
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice projednalo a bere na vědomí závěrečný účet dobrovolného
svazku obcí Netolicko za rok 2018 a souhlasí s celoročním hospodařením.
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 31/2019 bylo schváleno.

9. Účetní závěrka dobrovolného svazku obcí Netolicko k 31. 12. 2018
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice projednalo a schvaluje účetní závěrku dobrovolného
svazku obcí Netolicko k 31. 12. 2018.
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 32/2019 bylo schváleno.

10. Zprávy Revizní skupiny dobrovolného svazku obcí Netolicko za rok 2018
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice projednalo a bere na vědomí zprávy Revizní skupiny
dobrovolného svazku obcí Netolicko ze dne 25. 5. 2018 a 26. 11. 2018.
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 33/2019 bylo schváleno.

11. Žádost o dotaci a podílení se na přípravách akce – Netolické dostihy
Zastupitelstvo města projednalo žádost pana xxxxx o podílení se na přípravě dostihového dne
v Netolicích konaného dne 11. 8. 2019 a finanční podporu na konání rovinového dostihu „Cena města
Netolice“.
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice
a) schvaluje poskytnutí částky 45 000,- Kč jako finanční dotaci města Netolice na
konání rovinového dostihu „Cena města Netolice“ dne 11. 8. 2019
b) schvaluje zapůjčení stanů pro jezdce a V.I.P., odpadkových košů, stolů, židlí a lavic
c) schvaluje poskytnutí 10 ks tyčoviny na úpravu skoků, vytištění plakátů a zapůjčení
plastové bariéry.
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 34/2019 bylo schváleno.
18:18 – odchod Ing. Václava Filišteina
12. Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Netolice
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje Zřizovací listinu Jednotky sboru dobrovolných
hasičů obce Netolice v předloženém znění.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 35/2019 bylo schváleno.

13. Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů Petrův Dvůr
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje Zřizovací listinu Jednotky sboru dobrovolných
hasičů Petrův Dvůr v předloženém znění a jmenuje Ing. Vladimíra Jelínka velitelem
Jednotky sboru dobrovolných hasičů Petrův Dvůr – části obce Netolice, kategorie
JPO V.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 36/2019 bylo schváleno.
18:21 – odchod Ing. Vladimíra Soukupa
14. Majetkové body
a) Návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlas se
stavebním záměrem (stavba „Netolice – kabel NN, Valert“)
Materiál předkládán na základě žádosti společnosti SETERM CB a. s. ze dne 5. 6. 2019, a to
v souvislosti s novou elektropřípojkou v zahrádkářské kolonii pod hřbitovem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice
a) schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a vydání
souhlasu se stavebním záměrem se společností E.ON Distribuce a. s., F. A. Gerstnera
2151/6, 370 01 České Budějovice, na stavbu „Netolice – kabel NN, Valert“ na p. p. č.
KN 3000/1 v obci a k. ú. Netolice, za jednorázovou úplatu ve výši 1 000,- Kč plus
DPH. Věcné břemeno spočívá ve zřízení, provozování, opravování a udržování
zařízení distribuční soustavy – kabel NN, 2x spojka, uzemnění.
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b) za účelem plnění usnesení pověřuje starostu města podpisem smlouvy a ukládá
odboru HŽP zajistit uzavření smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 37/2019 bylo schváleno.
18:25 – příchod Ing. Vladimíra Soukupa
b) Návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlas se
stavebním záměrem (stavba „Plynofikace domu čp 206, Mírové náměstí Netolice“)
Materiál předkládán na základě žádosti manželů xxxxx a xxxxx ze dne 5. 5. 2019, a to
v souvislosti se zajištěním plynofikace domu č. p. 206 na Mírovém náměstí v Netolicích.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice
a) schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a vydání
souhlasu se stavebním záměrem s xxxxx a xxxxx, xxxxx, xxxxx, na stavbu
„Plynofikace domu čp 206, Mírové náměstí Netolice“ na p. p. č. KN 3081 v obci a k.
ú. Netolice, za jednorázovou úplatu ve výši 100,- Kč plus DPH. Věcné břemeno
spočívá v umístění plynovodní přípojky a jejím provozování, opravování a
udržování.
b) za účelem plnění usnesení pověřuje starostu města podpisem smlouvy a ukládá
odboru HŽP zajistit uzavření smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 38/2019 bylo schváleno.

c) Návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (stavba „Netolice –
Rekonstrukce části ul. Budějovická)
Materiál předkládán na základě žádosti společnosti Gefos inženýring, s. r. o., Plánská 1854/6, 370
07 České Budějovice ze dne 5. 3. 2019. Jedná se o rekonstrukci vedení NN mezi Domovem pro
seniory Pohoda a potokem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice
a) schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností E.ON
Distribuce a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, na stavbu
„Netolice – Rekonstrukce části ul. Budějovická“ na p. p. č. KN 285, 456, 172, 170,
149 a 3081 v obci a k. ú. Netolice, za jednorázovou úplatu ve výši 7 000,- Kč plus
DPH. Věcné břemeno spočívá ve zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy
– kabelové vedení NN, uzemnění, kabelová skříň.
b) za účelem plnění usnesení pověřuje starostu města podpisem smlouvy a ukládá
odboru HŽP zajistit uzavření smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 39/2019 bylo schváleno.
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d) Návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (stavba „Hrbov kabel NN,
Podlaha, Slavík“)
Materiál předkládán na základě žádosti společnosti Gefos inženýring, s. r. o., Plánská 1854/6, 370
07 České Budějovice ze dne 19. 3. 2019. Jedná se o novou přípojku k domům u cesty z Hrbova
k „Dubu“.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice
a) schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností E.ON
Distribuce a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, na stavbu „Hrbov
kabel NN, Podlaha, Slavík“ na p. p. č. KN 2286 v obci a k. ú. Netolice, za
jednorázovou úplatu ve výši 6 000,- Kč plus DPH. Věcné břemeno spočívá ve zřízení
a provozování zařízení distribuční soustavy – uložení kabelu NN.
b) za účelem plnění usnesení pověřuje starostu města podpisem smlouvy a ukládá
odboru HŽP zajistit uzavření smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 40/2019 bylo schváleno.

e) Návrh na prodej části pozemku – p. č. KN 663/1 v k. ú. Netolice
Materiál předkládán na základě žádosti pana xxxxx xxxxx ze dne 9. 4. 2019. Jedná se o oplocený
pozemek v dlouhodobém užívání kolem domu ve vlastnictví žadatele v Tyršově ulici v Netolicích.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice
a) schvaluje prodej části pozemku p. p. č. KN 663/1 o výměře cca 100 m2 v obci a k. ú.
Netolice, za cenu 300,- Kč/m2 plus DPH a náklady spojené s prodejem, xxxxx xxxxx,
xxxxx, xxxxx
b) za účelem plnění usnesení ukládá odboru HŽP zajistit vyhotovení smlouvy
a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 41/2019 bylo schváleno.

f) Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (stavba „Netolice – kabel NN,
Město“)
Materiál předkládán na základě žádosti společnosti Gefos inženýring, s. r. o., Plánská 1854/6,
370 07 České Budějovice ze dne 14. 6. 2019. Jedná se o přípojku k nové budově odborně
technického pavilonu v areálu ZŠ Bavorovská, Netolice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice
a) schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností E.ON
Distribuce a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, na stavbu
„Netolice – kabel NN, Město“ na p. p. č. KN 872, 873, 876/6, 876/3 a 1011 v obci a
k. ú. Netolice, za jednorázovou úplatu ve výši 4 900,- Kč plus DPH. Věcné břemeno
spočívá ve zřízení, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční
soustavy – nové kabelové vedení NN a kabelová skříň.
b) za účelem plnění usnesení pověřuje starostu města podpisem smlouvy a ukládá
odboru HŽP zajistit uzavření smlouvy.
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Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 42/2019 bylo schváleno.

15. Různé
Starosta města poděkoval za pozornost a ukončil zasedání v 18:35 hodin.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Podkladová dokumentace
Zápis byl vyhotoven dne: 26. 6. 2019
Ověřovatelé:
Dušan Dragoun

………..……… …..….………. dne ………………………….…

Martin Csejtey

…………..………………..….. dne …………..………..……….

Starosta města
Mgr. Vladimír Pešek

…….…………………..…….....dne .............................................
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