Město Netolice
Zastupitelstvo města Netolice
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva města Netolice,
konaného dne 29.03.2021 od 17,00 hodin.
Usnesení č. 1-14/2021
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 10 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: Helena Matějeková, Ing. Jitka Maroušková, Mgr. Jindřich Boura, Ing. Václav
Filištein, 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: Ing. Vladimír Soukup, Martin Csejtey
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl schválen.
Volba návrhové komise
Do návrhové komise byli navrženi: Mgr. Vladimír Pešek, Miroslav Baloušek, Libor Matásek
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 1
Návrh byl schválen.
2. Schválení programu zasedání
Program zasedání:
Návrh:
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva
města Netolice:
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Program:
1. Určení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu zasedání
3. Kontrola plnění usnesení
4. Rozpočtové opatření č. 1/2021
5. Výzva VPS – 228 – 3 – 2021 Ministerstva financí k předložení žádostí o dotace v roce
2021 z podprogramu 298D2280 – Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické
základny regionálního školství v působnosti obcí – Investiční záměr k projektu
s názvem: „Netolice – ZŠ Netolice – Bavorovská ulice – Stavební úpravy“
6. Program regenerace MPZ Netolice 2021
7. Žádost o dotaci a podílení se na přípravách akce – Netolické dostihy
8. Plán práce kontrolního výboru na rok 2021, informace o činnosti kontrolního výboru
v roce 2020
9. Majetkové body:
a) Návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
(stavba „Netolice – kabel NN, Sitter“)
b) Návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
(stavba „Netolice – kabel NN, Nekovář“)
c) Návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
(stavba „Netolice – kabel NN, Kyzek“)
d) Návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
(stavba „Novostavba vodovodní a kanalizační přípojky pro p. p. č. 298 Netolice“)
e) Návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
(stavba „Novostavba vodovodní a kanalizační přípojky k p. p. č. 1652/6 a 1653/1
Netolice“)
f) Návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (stavba „Penny Netolice
_MTS“)
g) Návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (stavba „Netolice – kabel
NN, Pöschl“)
10. Různé
Výsledek hlasování: Pro: 10 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 29.03.2021 a souhlasí s vyřazením zrušených a splněných bodů z dalšího
sledování.
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 1/2021 bylo schváleno.
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4. Rozpočtové opatření č. 1/2021
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021
v předloženém znění a pověřuje ekonomku provést rozpočtové změny
v účetnictví.
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 2/2021 bylo schváleno.
5. Výzva VPS – 228 – 3 – 2021 Ministerstva financí k předložení žádostí o dotace v roce
2021 z podprogramu 298D2280 – Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické
základny regionálního školství v působnosti obcí – Investiční záměr k projektu
s názvem: „Netolice – ZŠ Netolice – Bavorovská ulice – Stavební úpravy“
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice
a) souhlasí s podáním investičního záměru k projektu s názvem: „Netolice –
ZŠ Netolice – Bavorovská ulice – Stavební úpravy“ do programu 29822 –
Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády
ČR
b) souhlasí se zabezpečením povinné výše spoluúčasti na výše uvedený
projekt
c) pověřuje starostu města zajištěním realizace tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 3/2021 bylo schváleno.

6. Program regenerace MPZ Netolice 2021
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje rozdělení příspěvku (dotace) Ministerstva
kultury ČR z programu regenerace městské památkové zóny Netolice a podíly
města na rok 2021 takto:
Poř.

1.

Celkem

Název akce
druh obnovy
majitel
Radnice č. p. 208
Výměna
poškozených oken
a oprava
vybraných –
město Netolice

MK ČR
(50 %)

Obec

845.000,-

845.000,-

3

Celkem Kč,
bez DPH

0,-

Majitel
obec
(50 %)
845.000,-

0,-

845.000,-

1.690.000,-

1.690.000,-
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Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 4/2021 bylo schváleno.
7. Žádost o dotaci a podílení se na přípravách akce – Netolické dostihy
Zastupitelstvo města projednalo žádost Karla Kučery, xxxxx, xxxxx, IČO: 16856635,
o podílení se na přípravě dostihového dne v Netolicích konaného 15.08.2021 a finanční
podporu na konání rovinového dostihu „Cena města Netolice“.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice
a) schvaluje poskytnutí částky 50.000,- Kč jako finanční dotaci města
Netolice na konání rovinového dostihu „Cena města Netolice“ dne
15.08.2021
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: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 5/2021 bylo schváleno.
8. Plán práce kontrolního výboru na rok 2021, informace o činnosti kontrolního výboru
v roce 2020
Zastupitelé města byli seznámeni s plánem činnosti kontrolního výboru na rok 2021.
Informace o činnosti kontrolního výboru v roce 2020 bude předložena předsedou kontrolního
výboru na následujícím jednání zastupitelstva města.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje předložený plán činnosti kontrolního
výboru Zastupitelstva města Netolice na rok 2021 v předloženém znění.
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 6/2021 bylo schváleno.
9. Majetkové body
a) Návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (stavba
„Netolice – kabel NN, Sitter“)
Materiál předkládán na základě žádosti společnosti Seterm CB a. s., Nemanická 2765/16a,
370 10 České Budějovice, v souvislosti s přípojkou k novému rodinnému domu v Zahradní
ulici.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene a vydání souhlasu se stavebním záměrem se
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společností EG.D, a. s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno, na stavbu „Netolice – kabel
NN, Sitter“ na p. p. č. KN 733/14 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 s uzemněním.
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. 7/2021 bylo schváleno.
b) Návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (stavba
„Netolice – kabel NN, Nekovář“)
Materiál předkládán na základě žádosti společnosti UNIEELEKTRO Strakonice s. r. o.,
Radošovice 149, 386 01 Strakonice, v souvislosti s novou přípojkou ke garážím za
panelovými domy v ulici Tržní.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene a vydání souhlasu se stavebním záměrem se
společností EG.D, a. s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno, na stavbu „Netolice – kabel
NN, Nekovář“ na p. p. č. KN 1099/5 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
s uzemněním. 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. 8/2021 bylo schváleno.
c) Návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (stavba
„Netolice – kabel NN, Kyzek“)
Materiál předkládán na základě žádosti společnosti UNIEELEKTRO Strakonice s. r. o.,
Radošovice 149, 386 01 Strakonice, v souvislosti s novou přípojkou v zahrádkářské kolonii u
vlakového nádraží.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene a vydání souhlasu se stavebním záměrem se
společností EG.D, a. s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno, na stavbu „Netolice – kabel
NN, Kyzek“ na p. p. č. KN 2982/9 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 s uzemněním.
Za účelem plnění usnesení pověřuje starostu města podpisem smlouvy a ukládá
odboru HŽP zajistit uzavření smlouvy.
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Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 9/2021 bylo schváleno.
d) Návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (stavba
„Novostavba vodovodní a kanalizační přípojky pro p. p. č. 298 Netolice“)
Materiál předkládán na základě žádosti manželů xxxxx, xxxxx, xxxxx, v souvislosti
s přípojkami IS k novostavbě rodinného domu v lokalitě Na Horánku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene a vydání souhlasu se stavebním záměrem s xxxxx
xxxxx a xxxxx xxxx, oba bytem xxxxx, xxxxx, na stavbu „Novostavba vodovodní a
kanalizační přípojky pro p. p. č. 298 Netolice“ na p. p. č. KN 296, 340, 351 a
1716/4 v obci a k. ú. Netolice, za jednorázovou úplatu ve výši 100,- Kč plus DPH.
Věcné břemeno spočívá ve zřízení, provozování, opravování a udržování
vodovodní a kanalizační přípojky k novostavbě rodinného domu na p. p. č. 298.
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. 10/2021 bylo schváleno.
e) Návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (stavba
„Novostavba vodovodní a kanalizační přípojky k p. p. č. 1652/6 a 1653/1 Netolice“)
Materiál předkládán na základě žádosti Ing. Jana Sirového, xxxxx, xxxxx, IČO: 05578591,
v souvislosti s přípojkami IS k p. p. č. 1652/6 a 1653/1 v lokalitě Na Horánku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene a vydání souhlasu se stavebním záměrem s xxxxx
xxxxx a xxxxx xxxxx, oba bytem xxxxx, xxxxx, na stavbu „Novostavba vodovodní
a kanalizační přípojky k p. p. č. 1652/6 a 1653/1 Netolice“ na p. p. č. KN 1649/84
a 294/5 v obci a k. ú. Netolice, za jednorázovou úplatu ve výši 100,- Kč plus DPH.
Věcné břemeno spočívá ve zřízení, provozování, opravování a udržování
vodovodní a kanalizační přípojky k p. p. č. 1652/6 a 1653/1. 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. 11/2021 bylo schváleno.
f) Návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (stavba „Penny
Netolice_MTS“)
Materiál předkládán na základě žádosti společnosti CETIN a. s., Českomoravská 2510/19,
190 00 Praha 9 - Libeň, v souvislosti s novou telekomunikační přípojkou k Pennymarketu.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného
břemene se společností CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 Libeň, na stavbu „Penny Netolice_MTS“ na p. p. č. KN 849, 900/1, 918/3, 919/3 a
PK 1521, 1525/1, 1778/2 a 1804 dle GP 1648-430/2020 v obci a k. ú. Netolice, za
jednorázovou úplatu ve výši 10.880,- Kč plus DPH. Věcné břemeno spočívá
v umístění a provozování komunikačního vedení – metalický kabel a HDPE
trubka. 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. 12/2021 bylo schváleno.
g) Návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (stavba „Netolice – kabel
NN, Pöschl)
Materiál předkládán na základě žádosti společnosti GING s. r. o., Plánská 1584/6, České
Budějovice, v souvislosti s novou přípojkou v zahrádkářské kolonii pod hřbitovem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného
břemene se společností EG.D, a. s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno, na stavbu
„Netolice – kabel NN, Pöschl“ 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 s kabelovou spojkou. 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. 13/2021 bylo schváleno.
10. Různé
Starosta města informoval zastupitele města o podání žádostí o poskytnutí dotace v rámci
dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2021. Zároveň požádal zastupitelstvo města o
pověření k podpisu příslušných smluv s Jihočeským krajem v případě získání krajských
dotací.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice pověřuje starostu města v případě získání
krajských dotací v rámci dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2021
k podepsání příslušných smluv s Jihočeským krajem.
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 14/2021 bylo schváleno.
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Libor Matásek požádal o informaci vedoucí odboru životního prostředí RNDr. Jitku
Koubalíkovou ohledně současného vyvážení a rotace kontejnerů na biologicky rozložitelný
odpad. Následně navrhl zajištění častějšího umístění velkoobjemového kontejneru v lokalitě
Na Vyšehradě.
Zasedání zastupitelstva města bylo ukončeno v 18:20 hodin.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Podkladová dokumentace
Zápis byl vyhotoven dne: 30.03.2021

Ověřovatelé:
Ing. Vladimír Soukup

………..………. …..….………. dne ………………………….…

Martin Csejtey

…………..………………..…… dne …………..………..……….

Starosta města
Mgr. Vladimír Pešek

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