Město Netolice
Zastupitelstvo města Netolice
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva města Netolice,
konaného dne
27. 4. 2015 od 17,00 hodin.
Usnesení č. 37 – 54/ 2015
Zasedání Zastupitelstva města Netolice (dále jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17,00 hodin
starostou města Mgr. Vladimírem Peškem, který přivítal přítomné zastupitele a občany. Přítomno je
všech 15 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění (dále jen zákona o obcích).
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 po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Starosta informoval přítomné zastupitele a veřejnost o výpovědi z pracovního poměru a následné
rezignaci na funkci tajemníka MěÚ Netolice Ing. Petra Kotrby a sdělil, že od 23. 4. 2015 je pověřen
dočasným výkonem činnosti tajemníka MěÚ Netolice Ing. Jindřich Bukovský.

1. Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
Za ověřovatele zápisu byli navrženi: Bc. Lucie Reidingerová, Ing. Vladimír Soukup
Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 1.
Návrh byl schválen.
Předsedající určil zapisovatelkou Janu Borovkovou
Volba návrhové komise
Do návrhové komise byli navrženi Ing. Pavel Pilař, Ing. Jan Kuliš, Helena Matějeková
Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdrželi se 1.
Návrh byl schválen.

2. Schválení programu zasedání
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce a doplňuje jej v bodě 8 o
projednání žádosti Marie Batíkové o zřízení práva věcného břemene umístění kanalizace, dále o
projednání žádosti věcného břemene – elektřina – E.ON – Vodňanská ulice p.č. 1165.
Bc. Lucie Reidingerová navrhuje zařadit do programu žádost o poskytnutí dotace ve výši Kč 80 000,z rozpočtu města Netolice pro SDH Netolice na akci „celorepublikový sraz parních stříkaček“, který se
bude konat v termínu 5. – 7. června 2015.
Starosta sdělil, že žádost SDH o poskytnutí dotace z rozpočtu města na akci „celorepublikový sraz
parních stříkaček“ byla přijata v řádném termínu do 30. 4. 2015 a bude o ní rozhodnuto v souladu
s pravidly pro poskytování dotací a v zákonném termínu.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje doplnění programu o bod žádosti o poskytnutí dotace ve
výši Kč 80 000,- z rozpočtu města Netolice pro SDH Netolice na akci „celorepublikový sraz
parních stříkaček“, který se bude konat v termínu 5. – 7. června 2015.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 6. Zdržel se 2.
Usnesení č. 37/2015 nebylo schváleno.
17.13 hodin – odchod zastupitelů Bc. Františka Skláře, Ing. Jitky Marouškové, Bc. Lucie
Reidingerové, Ing. Petra Kosaře, Ing. Jana Kuliše, Josefa Zíky.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva města
Netolice:

Program:
1. Volba ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu zasedání
3. Kontrola plnění usnesení
4. Účetní závěrka 2014
5. Závěrečný účet 2014
6. Protokol o kontrole MV ČR – návrh opatření
7. Majetkové body:
a. Věcné břemeno – E.ON – plyn – čp.55
b. Věcné břemeno – E.ON – plyn – čp.159-1
c. Věcné břemeno – E.ON – plyn – čp.314
d. Věcné břemeno – E.ON – plyn – čp.357
e. Věcné břemeno – E.ON – plyn – čp.358
f. Věcné břemeno – E.ON – plyn – čp.399
g. Věcné břemeno – E.ON – plyn – čp.405
h. Věcné břemeno – E.ON – plyn – čp.430
i. Věcné břemeno – E.ON – plyn – čp.585
j. Věcné břemeno – E.ON – plyn – čp.730
k. Věcné břemeno – kanalizace - čp. 301
l. Věcné břemeno - E.ON – elektřina – Vodňanská ulice - p.č. 1165
8. Různé
Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 38 /2015 bylo schváleno.
Vzhledem k odchodu výše uvedených zastupitelů z jednání zastupitelstva, navrhuje starosta za
ověřovatele zápisu místo Bc. Lucie Reidingerové Ing. Leonu Bucharovou.
Výsledek hlasování: Pro 8. Proti 0. Zdržel se 1
Návrh byl schválen.
Do návrhové komise navrhuje starosta místo Ing. Jana Kuliše Danu Mužíkovou.
Výsledek hlasování: Pro 8. Proti 0. Zdržel se 1.
Návrh byl schválen.

3. Kontrola plnění usnesení
Starosta vyzval přítomné k vyjádření k plnění usnesení. Nebyl vznesen žádný návrh.

2

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice bere na vědomí kontrolu plnění usnesení
k 27. 4. 2015 a souhlasí s vyřazením splněných bodů z dalšího sledování.
Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 39/2015 bylo schváleno.
4. Účetní závěrka 2014
Zastupitelé projednali návrh závěrky za rok 2014

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje účetní závěrku města Netolice sestavenou k
31. 12. 2014. Doporučuje se převést výsledek hospodaření města Netolice ve výši
4.495.175,93 Kč na účet 432 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.
Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 40/2015 bylo schváleno.
5. Závěrečný účet 2014
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje závěrečný účet města Netolice za rok 2014 a
souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 41/2015 bylo schváleno.

Starosta města požádal zastupitele o hlasování k návrhu na pořízení audionahrávky jednání
zastupitelstva pro potřeby zápisu.
Záznam o hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdržel se 0.
Návrh byl schválen.
6. Protokol o kontrole MV ČR – návrh opatření
Starosta města seznámil zastupitele s výsledky uskutečněné kontroly odboru veřejné správy, dozoru
a kontroly Ministerstva vnitra, která se týkala výkonu samostatné působnosti městem Netolice. Dále
starosta města seznámil zastupitele s návrhy opatření k nápravě kontrolou zjištěných nedostatků a
k zamezení jejich opakování.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice bere na vědomí výsledky uskutečněné kontroly odboru veřejné
správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ze dne 10. dubna 2015. Dále zastupitelstvo města
Netolice bere na vědomí návrhy opatření k nápravě kontrolou zjištěných nedostatků a
k zamezení jejich opakování a zároveň pověřuje starostu města a tajemníka MěÚ k zaslání
zprávy o odstranění nedostatků zjištěných při kontrole, která bude dokládat konkrétní nápravu
zjištěných nedostatků, a to nejpozději do 6 měsíců od procesního ukončení provedené kontroly
na výše uvedený odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra.
Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 42/2015 bylo schváleno.
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7. Majetkové body
a) Návrh na věcné břemeno E.ON – přípojka STL č. p. 55 Mírové náměstí
Věc je předkládána na základě žádosti Hrdlička spol. s r. o. Plzeň a jedná se o převod STL přípojky
domu č. p. 55 na Mírovém Náměstí schválené dříve p. Schneedorferovi a p. Le Kim Dung na E.ON.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice po projednání
a. schvaluje návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s E.ON
Distribuce a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice na stavbu „Příp. STL
Netolice Mírové náměstí 55“ na p. p. č. 30 KN v obci a k.ú. Netolice, věcné
břemeno vedení inženýrské sítě, spočívá ve zřízení, provozování, opravování a
udržování plynárenského zařízení distribuční soustavy – Přípojka STL. Věcné
břemeno se zřizuje za jednorázovou úplatu 500,- Kč plus DPH;
b. za účelem plnění usnesení ukládá odboru HŽP zajistit uzavření smlouvy
Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 43/2015 bylo schváleno.
b) Návrh na věcné břemeno E.ON – přípojka STL p.p.č. 159/1 Budějovická
Věc je předkládána na základě žádosti Hrdlička spol. s r. o. Plzeň a jedná se o převod STL přípojky
p. p. č. 159/1 v Budějovické ulici schválené dříve pí. Pojarové-Linduškové na E.ON.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice po projednání
a. schvaluje návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s E. ON
Distribuce a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice na stavbu „Příp. STL
Netolice Budějovická P159/1“ na p. p. č. 170 KN v obci a k.ú. Netolice, věcné
břemeno vedení inženýrské sítě, spočívá ve zřízení, provozování, opravování a
udržování plynárenského zařízení distribuční soustavy – Přípojka STL. Věcné
břemeno se zřizuje za jednorázovou úplatu 500,- Kč plus DPH.
b. za účelem plnění usnesení ukládá odboru HŽP zajistit uzavření smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č.44/2015 bylo schváleno.
c) Návrh na věcné břemeno E.ON – přípojka STL č.p. 314 Vodňanská
Věc je předkládána na základě žádosti Hrdlička spol. s r. o. Plzeň a jedná se o převod STL přípojky
domu č.p 314 ve Vodňanské ulici schválené dříve p. Procházkovi na E.ON.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice po projednání
a. schvaluje návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s E. ON
Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice na stavbu „Příp.STL
Netolice Vodňanská 314“ na p. p. č. 1125 KN v obci a k.ú. Netolice, věcné
břemeno vedení inženýrské sítě, spočívá ve zřízení, provozování, opravování a
udržování plynárenského zařízení distribuční soustavy – Přípojka STL. Věcné
břemeno se zřizuje za jednorázovou úplatu 500,- Kč plus DPH.
b. za účelem plnění usnesení ukládá odboru HŽP zajistit uzavření smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č.45/2015 bylo schváleno.
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d) Návrh na věcné břemeno E.ON – přípojka STL č. p. 357 Vodňanská
Věc je předkládána na základě žádosti Hrdlička spol. s r. o. Plzeň a jedná se o převod STL přípojky
domu č. p. 357 ve Vodňanské ulici schválené dříve pí. Novotné na E.ON.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice po projednání
a. schvaluje návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s E.ON
Distribuce a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice na stavbu „Příp.STL
Netolice Vodňanská 357“ na p. p. č. 76 KN v obci a k.ú. Netolice, věcné břemeno
vedení inženýrské sítě, spočívá ve zřízení, provozování, opravování a udržování
plynárenského zařízení distribuční soustavy – Přípojka STL. Věcné břemeno se
zřizuje za jednorázovou úplatu 500,- Kč plus DPH.
b. za účelem plnění usnesení ukládá odboru HŽP zajistit uzavření smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č.46/2015 bylo schváleno.
e) Návrh na věcné břemeno E.ON – přípojka STL č.p.358 Vodňanská
Věc je předkládána na základě žádosti Hrdlička spol .s r. o. Plzeň a jedná se o převod STL přípojky
domu č. p. 358 ve Vodňanské ulici schválené dříve manželům Kubičkovým na E.ON.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice po projednání
a. schvaluje návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s E.ON
Distribuce a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice na stavbu „Příp.STL
Netolice Vodňanská 358“ na p.p.č. 76 KN v obci a k.ú. Netolice, věcné břemeno
vedení inženýrské sítě, spočívá ve zřízení, provozování, opravování a udržování
plynárenského zařízení distribuční soustavy – Přípojka STL. Věcné břemeno se
zřizuje za jednorázovou úplatu 500,- Kč plus DPH.
b. za účelem plnění usnesení ukládá odboru HŽP zajistit uzavření smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 47 /2015 bylo schváleno.
f) Návrh na věcné břemeno E.ON – přípojka STL č. p. 399 Tržní
Věc je předkládána na základě žádosti Hrdlička spol. s r. o. Plzeň a jedná se o převod STL přípojky
domu č. p. 399 v Tržní ulici schválené dříve Jč. Kraji – Prachatickému muzeu na E.ON.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice po projednání
a. schvaluje návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s E.ON
Distribuce a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice na stavbu „Příp.STL
Netolice Tržní 399“ na p. p. č. 924 KN v obci a k.ú. Netolice, věcné břemeno
vedení inženýrské sítě, spočívá ve zřízení, provozování, opravování a udržování
plynárenského zařízení distribuční soustavy – Přípojka STL. Věcné břemeno se
zřizuje za jednorázovou úplatu 500,- Kč plus DPH.
b. za účelem plnění usnesení ukládá odboru HŽP zajistit uzavření smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 48/2015 bylo schváleno.
g) Návrh na věcné břemeno E.ON – přípojka STL č.p.405 Gregorova
Věc je předkládána na základě žádosti Hrdlička spol. s r. o. a jedná se o převod STL přípojky domu
č. p. 405 v Gregorově ulici schválené dříve PF Potraviny na E.ON.

5

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice po projednání
a. schvaluje návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s E.ON
Distribuce a.s., F. A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice na stavbu „Příp. STL
Netolice Gregorova 405“ na p. p. č. 524 KN v obci a k. ú. Netolice, věcné břemeno
vedení inženýrské sítě, spočívá ve zřízení, provozování, opravování a udržování
plynárenského zařízení distribuční soustavy – Přípojka STL. Věcné břemeno se
zřizuje za jednorázovou úplatu 500,- Kč plus DPH.
b. za účelem plnění usnesení ukládá odboru HŽP zajistit uzavření smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 49/2015 bylo schváleno.
h) Návrh na věcné břemeno E.ON – přípojka STL č.p.430 Tržní
Věc je předkládána na základě žádosti Hrdlička spol. s r. o. Plzeň a jedná se o převod STL přípojky
domu č.p 430 v Tržní ulici schválené dříve p. Boušovi na E.ON.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice po projednání
a. schvaluje návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s E.ON
Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice na stavbu „Příp.STL
Netolice Tržní 430“ na p. p. č. 980 KN v obci a k. ú. Netolice, věcné břemeno
vedení inženýrské sítě, spočívá ve zřízení, provozování, opravování a udržování
plynárenského zařízení distribuční soustavy – Přípojka STL. Věcné břemeno se
zřizuje za jednorázovou úplatu 500,- Kč plus DPH.
b. za účelem plnění usnesení ukládá odboru HŽP zajistit uzavření smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č.50/2015 bylo schváleno.
i) Návrh na věcné břemeno E.ON – přípojka STL č. p. 585 Zahradní
Věc je předkládána na základě žádosti Hrdlička spol. s r. o. Plzeň a jedná se o převod STL přípojky
domu č. p. 585 v Zahradní ulici schválené dříve pí. Ficlové na E.ON.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
a. schvaluje návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s E.ON
Distribuce a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice na stavbu „Příp. STL
Netolice Zahradní 585“ na p. p. č. 733/14 KN v obci a k.ú. Netolice, věcné
břemeno vedení inženýrské sítě, spočívá ve zřízení, provozování, opravování a
udržování plynárenského zařízení distribuční soustavy – Přípojka STL. Věcné
břemeno se zřizuje za jednorázovou úplatu 500,- Kč plus DPH.
b. za účelem plnění usnesení ukládá odboru HŽP zajistit uzavření smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č.51/2015 bylo schváleno.
j) Návrh na věcné břemeno E.ON- přípojka STL č. p. 730 Na Valše
Věc je předkládána na základě žádosti Hrdlička spol. s r. o. Plzeň a jedná se o převod STL přípojky
domu č. p. 730 Na Valše schválené dříve p. Hazukovi na E.ON.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice po projednání
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a. schvaluje návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s E.ON
Distribuce a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice na stavbu „Příp.STL
Netolice Na Valše 730“ na p.p.č. 1242/1 KN v obci a k.ú. Netolice, věcné břemeno
vedení inženýrské sítě, spočívá ve zřízení, provozování, opravování a udržování
plynárenského zařízení distribuční soustavy – Přípojka STL. Věcné břemeno se
zřizuje za jednorázovou úplatu 500,- Kč plus DPH.
b. za účelem plnění usnesení ukládá odboru HŽP zajistit uzavření smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 52/2015 bylo schváleno.
k) Návrh na věcné břemeno - Marie Batíková
Věc je předkládána na základě žádosti paní Marie Batíkové a jedná se o novou kanalizaci od
ČOV domu č.p.301 v ulici U Mnichu.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice po projednání
a. schvaluje návrh na uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu služebnosti inženýrské sítě s Marií Batíkovou, U Mnichu 301, 384 11
Netolice na části p. p. č. KN 1769, PK 1369 d2 a PK 1765 jako nemovitosti
služebné, v obci a k. ú. Netolice. Věcné břemeno spočívá v umístění kanalizace
v délce 12 m a šířce 1m pro dům č. p. 301 na p. p. č. KN 356 , jako nemovitost
panující, ve prospěch každého vlastníka domu, č.p. 301 na p.p.č. KN 356 . Věcné
břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 100,- Kč.
b. za účelem plnění usnesení ukládá odboru HŽP zajistit uzavření smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 53 /2015 bylo schváleno.
l) Návrh na věcné břemeno E.ON – přípojka NN – garáže – Vodňanská ulice, p.č. 1165
Věc je předkládána na základě žádosti Energosítě Prachatice ze dne 16.4.2015. jedná se o kabel NN ke
garážím u potoka ve Vodňanské ulici.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice po projednání
a. schvaluje návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene s E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice na
stavbu „Netolice – garáže, Vodňanská: kNN příp. 1165“ na p.p.č. 1149, 1150,
1165/1 a 1165/40 KN v obci a k.ú. Netolice, věcné břemeno spočívá ve zřízení a
provozování zařízení distribuční soustavy – umístění 3 ks nových kabelových
skříní v plastových pilířích, uzemnění, 2 ks kabelových spojek a uložení
kabelu NN. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou úplatu 4900,- Kč plus
DPH.
b. za účelem plnění usnesení ukládá odboru HŽP zajistit uzavření smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 54/2015 bylo schváleno.

8. Různé
Ing. Pavla Plojharová uvedla všechny žadatele, kteří dosud požádali o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Netolice.
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Václava Janota Vaníčková se dotázala na termín, do kdy budou rozděleny žadatelům dotace
z rozpočtu města.
Starosta odpověděl, že do 15. května 2015 rozhodne o rozdělení dotací RM, a to po návrhu
finančního výboru.
Ing. Bc. Leona Bucharová uvedla, že hasiči jsou pro vedení města Netolice spolkem na prvním
místě, že si velice váží jejich práce a že vedení města určitě hodlá práci tohoto spolku podporovat, jak
jen to bude v rámci zákonných pravidel možné. S jejich žádostí o poskytnutí dotace, která byla přijata
v termínu pro přijetí žádostí, tj. 30. 4. 2015, bude nakládáno v souladu s pravidly pro poskytnutí
dotací, tzn. nejdříve všechny podané žádosti posoudí finanční komise a následně o nich na základě
závěru finanční komise rozhodne rada města.
Helena Matějeková uvedla, že ze schváleného závěrečného vyúčtování za rok 2014 je patrné, že SDH
Netolice obdrželo o cca 175 000,- Kč více proti schválenému rozpočtu.

Starosta města poděkoval za pozornost a ukončil zasedání zastupitelstva města v 18.30 hodin.

Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Podkladová dokumentace

Zápis byl vyhotoven dne: 28.04.2015
Ověřovatelé:
Ing. Bc. Leona Bucharová

………………………………. dne ……………………………

Ing. Vladimír Soukup

……………………………… dne …………………..……….

Starosta města
Mgr. Vladimír Pešek

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