Město Netolice

Zastupitelstvo města Netolice

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva města Netolice,
konaného dne 26. 1. 2015 od 17,00 hodin.

Usnesení č. 1 - 12/2015
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 požádal zastupitele o hlasování k návrhu na pořízení audionahrávky jednání zastupitelstva
pro potřeby zápisu.
Záznam o hlasování: Pro 14 Proti 0. Zdržel se 1.
Návrh byl schválen.
Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
Za ověřovatele zápisu byli navrženi: Dana Mužíková a Josef Zíka.
Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 1. Návrh byl schválen.
Předsedající určil zapisovatelkou Ivetu Slavíkovou.
Volba návrhové komise
Do návrhové komise byli navrženi Ing. Bc. Leona Bucharová,
Matějeková
Výsledek hlasování: Pro 15. Proti 0. Zdrželi se 0. Návrh byl schválen.

Ing. Jan Kuliš, Helena

2. Schválení programu:
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce a dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva města
Netolice:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Volba ověřovatelů zápisu
Schválení programu zasedání
Kontrola plnění usnesení
Kulturní dům (přizván p.Hoštálek)
Rozpočtové opatření č. 5/2014
Rozpočet na rok 2015 – návrh
Pozemky – prodeje, směny a věcná břemena
a) oprava usnesení č. 46/2014
b) prodej pozemku - Koubíkovi
c) věcné břemeno - E.ON – p. Turek
8. Různé
Výsledek hlasování: Pro 15. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 1/2015 bylo schváleno
3. Kontrola plnění usnesení
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Starosta vyzval přítomné k vyjádření k plnění usnesení. Nebyl vznesen žádný návrh.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 26. 1.
2015 a souhlasí s vyřazením splněných bodů z dalšího sledování.
Výsledek hlasování: Pro 15. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 2/2015 bylo schváleno.
4. Kulturní dům
Starosta přivítal pana Petra Hošťálka a předal mu slovo. Pan Hošťálek uvedl, že jeho záměrem je
přetvořit kulturní dům na muzeum techniky, neboť objekt má přijatelné prostory a on může zajistit
velmi kvalitní soubor exponátů. Na vznesené dotazy odpověděl, že otevření muzea vidí v horizontu
jednoho roku a otevírací doba by byla řešena dle poptávky. Co se týče investic do objektu, zaměřil
by se především na interiér a na vnější pohledové vylepšení – stav oken. K dotazu návratnosti
vložených prostředků uvedl, že je nulová, neboť stát soukromé expozice považuje za živnostenské
podnikání.
Starosta města uvedl, že panu Hošťálkovi na rovinu sdělil, že současné vedení vidí jiné využití
kulturního domu. Vyjmenoval náklady, které byly do budovy vloženy – 850 tis. Kč, jež byly vyplaceny
p. Chvalovi, více jak 350 tis. Kč na obnovu topného systému KD. Nájem 120 tis. Kč byl později snížen
na desetinu. Lze si učinit představu o hodnotě pozemku – stavební parcele o rozloze téměř 1000 m2
včetně inženýrských sítí. Uvedl, že odbor dozoru MV se zabýval formální stránkou procesu, tj. zda byly
záměry města řádně zveřejněny. Protože vedení chce, aby ve věci bylo jasno, byl pověřen radou
města k podání žádosti odboru dozoru MV k posouzení procesu prodeje kulturního domu s ohledem na
ustanovení § 38 odst. 1 a § 39 odst. 2 zákona o obcích, tj. péče řádného hospodáře a stanovení ceny
v čase a v místě obvyklé včetně zdůvodnění. Dále k posouzení právního stavu s ohledem na současný
stav - tj. že usnesením ZM č. 72/2014 byl prodej objektu schválen Petru Hošťálkovi, ale nedošlo již
k podpisu kupní smlouvy. Tuto žádost včetně všech souvisejících materiálů odešle odboru dozoru MV,
které by mělo na základě příslibu vydat stanovisko k věci tak, aby bylo k dispozici na příštím zasedání
zastupitelstva města 23. 2. 2015. Vzhledem k obsáhlosti celé kauzy a očekávanému stanovisku OD MV
nebyly k tomuto bodu předloženy zastupitelstvu materiály.
Starosta dále uvedl, cit.
Máme 400.000 Kč. Z důvodů, jež jsem uvedl, je to, myslím si, neakceptovatelná částka a
z mého pohledu to hraničí i s nějakou trestní odpovědností jednotlivých zastupitelů. A na
základě tohoto budeme požadovat stanovisko.
Starosta poté vyzval k rozpravě.
Pan Hošťálek uvedl, že z vyjádření pana starosty je zřejmé, že město má s kulturním domem jiný
záměr, a proto se může jeho záležitost ukončit. Poděkoval za pozornost a požádal, aby byl pozván
k jednání o kulturním domě v okamžiku, kdy bude zastupitelstvo znát záměr jeho dalšího využití.
V rozpravě byly vzneseny dotazy zastupitelů Ing. Petra Kosaře, Ing. Jana Kuliše, Bc.
Františka Skláře především k záměru využití kulturního domu, kdo jej bude provozovat, kdo je
partnerem.
K dotazu zazněla odpověď starosty města, místostarosty, Ing. Bc. Leony Bucharové, že
přesné záměry nebudou vysloveny do doby předložení stanoviska odboru dozoru MV. Při využití lze
uvažovat o přemístění DDM a knihovny do objektu, provozovat jej formou modelu PPP – public
private partnerschip, dále pro kulturní účely. Lze počítat i s dotacemi, které v minulosti na takové
počiny nebyly poskytovány.
Prodat jej za 400.000 Kč je málo.
Ing. Petr Kosař uvedl, že do objektu byly investovány značné prostředky, ale nesetkalo se to
s úspěchem. Pokud nebude dům prodán, město náklady ponese dál. Zda byl zvážen postoj – do
objektu jen dávat či z něj něco získávat.
Místostarosta vznesl dotaz co bylo důvodem pro neodsouhlasení kupní smlouvy.
Bc. František Sklář uvedl, že prodej kulturního domu byl dvakrát stažen z programu jednání pro
nedostatek hlasů a pro probíhající přezkum MV.
Ing. Jan Kuliš nabádal k tomu, aby si zastupitelé nastudovali historii kulturního domu. Od zahájení
jeho provozu byl zájem provozovat kulturní dům pro stejné účely jako nyní – pro společenské vyžití,
umístění zařízení města. Uvedl, že provoz technického muzea nevylučuje pořádání vzdělávacích a
společenských aktivit, naopak může do města přivést mnoho nových aktivit.
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MVDr. Martin Kubička uvedl, že je třeba vědět, co město Netolice bude potřebovat v budoucnu –
kluby seniorů, pořádání univerzit třetího věku, střediska protidrogové prevence, jazykové kurzy.
Jindřiška Šandová uvedla, že většina obcí kulturní zařízení vlastní a dotuje je.
Václava Janota Vaníčková uvedla že objekt by měl sloužit k širšímu spektru aktivit, než jen
k jednomu zaměření.
Místostarosta uvedl, aby si zastupitelstvo ujasnilo, co chce. Zda město chce užívat objekt
nebo jej nepotřebuje. Pak lze uvažovat o prodeji, ale s ohledem na zákon o obcích, který ukládá
povinnost zacházet s majetkem obce hospodárně.
Bc. František Sklář uvedl, že město dostalo i vyšší nabídku – 650 tis. Kč
Tajemník uvedl, že tato cena byla nabídnuta až po vyslovení ceny při výběrovém řízení.
Bc. František Sklář požádal, aby v zápise bylo doslovně citováno stanovisko starosty města ke
schválené prodejní ceně a vyzval jej, že pokud má podezření, že došlo ke spáchání trestného činu, aby
na státní zastupitelství podal trestní oznámení na neznámého pachatele.
Doslovný zápis stanoviska starosty města je uveden výše.
Bc. František Sklář požádal o svolání mimořádného zasedání zastupitelstva města ve věci kulturního
domu.
Starosta ukončil rozpravu k bodu.
5. Rozpočtové opatření č. 5/2014
Zastupitelé obdrželi návrh rozpočtového opatření č. 5/2014, ke kterému nebyly vzneseny dotazy ani
připomínky. Starosta vyzval zastupitele k hlasování o návrhu usnesení.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2014 dle
přílohy, které odsouhlasila rada města dne 29. 12. 2014 na základě pověření
zastupitelstva města dne 10. 12. 2014, č. usnesení 37/2014.
Výsledek hlasování: Pro 15. Proti 0. Zdrželo se 0.
Usnesení č. 3/2015 bylo schváleno.
6. Rozpočet na rok 2015 – návrh
Starosta uvedl, že rozpočet města byl řádně vyvěšen po dobu 15 dnů (od 9. 1. 2015 do 26. 1. 2015).
Ekonomka uvedla, že navrhovaný rozpočet je přebytkový. Příjmy jsou 36.642.730,00 Kč,výdaje jsou
36.418.600,00 Kč. Financování – splátka úvěrů činí 858.125,00 Kč. Investiční výdaje jsou zvýšeny o
tyto náklady: 2 miliony korun – nákup pozemků-autokemp Podroužek, 1 milion korun – topení v
základní škole, 150 tis. Kč – podíl k dotaci na opravu komunikací Žebrácká cesta, Hořejší Mlýnská a
Slouně.
Starosta otevřel rozpravu, během níž byly zodpovězeny dotazy k jednotlivým položkám
navrhovaného rozpočtu.
Bc. František Sklář vznesl připomínku k financování základní školy.
Helena Matějeková uvedla, že škola není finančně postižená. Oproti roku 2014 je rozpočet školy
navýšen z důvodu rekonstrukce topení budovy v Bavorovské ulici a pavilonu dílen a na protiradonové
opatření. Škola za rok 2014 vykázala úsporu cca 250 tis. Kč. Rozpočet příspěvkových organizací byl
projednán s jejich řediteli tak, aby mohli financovat plánované akce.
Bc. František Sklář vyslovil dotaz k částce 2 miliony korun, určené na nákup pozemků užívaných
Autocampem Podroužek. Co nákup pozemků městu přinese. Dodal, že akciová společnost je ve ztrátě,
jak dlouho bude schopna sportovní halu dotovat; kdy se investovaná částka městu vrátí. Je možné
koupit pozemky levněji?
Dana Mužíková uvedla, že akciová společnost Autocamp Podroužek vznikla za účelem dotování
provozu sportovní haly. Společnost několikrát žádala o bezúplatný převod, avšak marně. Na nákup
pozemků nemá prostředky. Dlouhodobým dotováním sportovní haly akciové společnosti nezbývaly
prostředky na zvyšování kvality autokempu, kterému chybí sportovní zázemí; nároky rekreantů jsou
vysoké. Bude-li pozemky vlastnit město, může ono žádat o dotace.
Starosta uvedl, že pokud pozemky koupí developer, činnost autokempu bude zastavena a
financování sportovní haly přejde na město. Dodal, že znalecký posudek dosud není zhotoven. Zájem
města na získání pozemků byl dostatečně podložen argumenty.
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Ing. Bc. Leona Bucharová uvedla, že k 31. 1. 2015 končí výpůjčka pozemků a bylo nutné jednat.
Zástupci akciové společnosti uvedli, že se na nákupu pozemků budou podílet nákupem pozemků pod
budovami. Doporučuje koupi pozemků teď, protože je předpoklad, že jejich cena poroste.
Bc. František Sklář vznesl dotaz, zda se bude podávat žádost o dotaci na cyklostezku a zda se bude
dostavovat.
Starosta uvedl, že je předpoklad na vyhlášení dotace, takže se projekt II. a III.etapy bude dále
připravovat. V současné době však nejsou splněny dané podmínky. Zejména nejsou vyřízeny
majetkoprávní vztahy k pozemkům. Dále uvedl, že bude navrhovat, aby kontrolní výbor prošetřil
průběh realizace I.etapy cyklostezky, protože v současné době město jedná s regionální radou o tom,
zda bude přiznaná dotace krácena z důvodů pochybení v rozsahu cca o 230.000,- Kč.
Karel Dvořák namítl, proč se bude dokončovat cyklostezka, když cesty ve městě jsou ve špatném
stavu.
Starosta uvedl, že město ve spolupráci se správou a údržbou silnic začíná pracovat na projektové
dokumentaci rekonstrukce komunikace č. II/122 průtah městem. Náklady rekonstrukce komunikace
ponese SÚS. Ing. Vaníček připravuje podklady, které s akcí mohou souviset – oprava veřejného
osvětlení, vodovodu, kanalizace, chodníků, zeleně a povrchů souvisejících komunikací. Zpracovaný
materiál bude předložen zastupitelstvu.
Ing. Bc. Leona Bucharová k článku v Netolickém zpravodaji, uvedla, že projektová dokumentace
nebyla pro získání dotace na opravu 6 komunikací dostatečně připravena a na vlastní realizaci
rekonstrukce komunikací zbýval jeden měsíc. Hrozilo, že nesplněním podmínek by dotace byla vracena
včetně vysokého penále, pokud by byly zjištěny vady.
Ing. Jan Kuliš uvedl, že tento záměr – nepodání žádosti o dotaci na rekonstrukce 6 komunikací měl
být projednán veřejně.
Ing. Jitka Maroušková se dotázala na způsob vyhlášení výběrového řízení na poskytovatele
právních služeb.
Starosta uvedl, že v intencích usnesení rady města byly přímo osloveny tři advokátní kanceláře.
Soutěž proběhla dle zákona, vítězná nabídka je v dobré cenové relaci a předložil ji Mgr. David Pohořal.
Příkazní smlouva bude projednána na zasedání rady města. JUDr. Vladimír Šmíd nebyl osloven.
Bc. Lucie Reidingerová vznesla dotaz na možnost schválení příspěvku pro sbor dobrovolných hasičů
na parní stříkačku ve výši 80 tis. Kč.
Bc. František Sklář navrhl alokaci příspěvků na činnost spolků zvýšit ze 120 tis. na 200 tis. Kč, tak
aby SDH byla uvolněna požadovaná částka.
Helena Matějeková uvedla, že spolky mohou do 30. 4. 2015 podat žádost o příspěvek na činnost.
Jsou stanovena kritéria, podle nichž se přidělují peníze. Začátkem května bude rozhodnuto o výši
příspěvků spolkům a bude časový prostor pro podání žádosti o dotaci.
Bc. František Sklář uvedl, že svůj návrh bere zpět vzhledem k tomu, že by SDH příspěvek
neobdržel.
Helena Matějeková navrhuje změnu předkládaného návrhu rozpočtu města na rok 2015 a to
posílení položky příspěvky spolkům na částku 200 tis. Kč z rezervy rozpočtu, která je jeden
milion korun.
Starosta vyzval k hlasování o předloženém návrhu.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje snížení paragrafu 6409, položky 5901 –
Nespecifikované rezervy o částku 200.000,- Kč, částka po snížení činí 800.000,- Kč.
Do rozpočtu se doplňuje paragraf 6409, položka 5222 – Neinvestiční transfery
spolkům o částku 200.000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 2. Zdrželi se 4.
Usnesení č. 4/2015 bylo schváleno.
Starosta vyzval k hlasování o rozpočtu města na rok 2015.
Ing. Petr Kosař navrhl, aby vzhledem k nejasnému plánování – nákup pozemků Podroužek a
cyklostezka – byl v zápise z jednání učiněn záznam o jmenovitém hlasování ve věci schválení rozpočtu
města na rok 2015.
Návrh usnesení
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Zastupitelstvo města Netolice schvaluje, že ve věci hlasování o schválení rozpočtu
města na rok 2015 bude v zápise z jednání učiněn záznam o jmenovitém hlasování.
Výsledek hlasování: Pro 15 . Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 5/2015 bylo schváleno.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje přebytkový rozpočet na rok 2015 dle
přílohy a pověřuje ekonomku promítnout schválený rozpočet do účetnictví.
Výsledek hlasování:
Pro 9: Mgr. Vladimír Pešek, Ing. Pavel Pilař, Ing. Bc. Leona Bucharová, Helena Matějeková,
MVDr. Martin Kubička, Dana Mužíková, Jindřiška Šandová, Václava Janota Vaníčková, Ing.
Vladimír Soukup
Proti 4: Ing. Jan Kuliš, Bc. František Sklář, Ing. Petr Kosař, Ing. Jitka Maroušková
Zdrželi se 2: Josef Zíka, Bc. Lucie Reidingerová
Usnesení č. 6/2015 bylo schváleno.
7. Pozemky – prodeje, směny, věcná břemena
a) oprava usnesení č. 46/2014
Zastupitelstvo na svém zasedání přijalo usnesení č. 46/2014, v zápise byla omylem uvedena pracovní
verze návrhu ve znění:
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje
a. uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s Miroslavem Turkem, Bavorovská 777,
384 11 Netolice a Evou Plechingerovou, Mánesova 1215, 386 01 Strakonice na části p.p.č.
KN 772 obci a k.ú. Netolice. Právo stavby spočívá v umístění kanalizační přípojky v délce 9
m a šířce 1m a vodovodní přípojky v délce 15 m a šířce 1 m pro novostavbu rodinného
domu na st.p.č. 736/16 KN,
b. za účelem plnění usnesení ukládá odboru HŽP zajistit uzavření smlouvy.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice souhlasí s opravou textu usnesení č. 46/2014 ze dne 10.12.2014
takto:
Zastupitelstvo města Netolice:
1. schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu služebnosti vedení inženýrské sítě s Miroslavem Turkem,
Bavorovská 777, 384 11 Netolice a Evou Plechingerovou, Mánesova 1215, 386 01
Strakonice, na části p.p.č. KN 772 jako nemovitosti služebné v obci a k.ú. Netolice.
Věcné břemeno spočívá v umístění kanalizační přípojky v délce 9 m a šířce 1m a
vodovodní přípojky v délce 15 m a šířce 1 m pro novostavbu rodinného domu na
st.p.č. 736/16 KN jako nemovitosti panující ve prospěch každého jejího vlastníka.
Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 100,- Kč;
2. za účelem plnění usnesení ukládá odboru HŽP zajistit uzavření smlouvy.
Záznam o hlasování: Pro 15. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 7/2015 bylo schváleno.
b) prodej pozemku - Koubíkovi
Věc je předkládána na základě žádosti manželů Koubíkových. Jedná se o pozemek vyměřený na
základě místního šetření dle přiloženého zápisu. Vlastník sousední nemovitosti nemá o koupi zájem,
což potvrdil písemně a souhlasí s jeho prodejem sousedům Koubíkovým. Záměr prodeje byl vyvěšen
po dobu 15-ti dnů na úřední desce bez připomínek. Cena je stejná jako při prodeji okolních pozemků.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice po projednání:
1. schvaluje návrh na prodej p.p.č. 159/2 KN o celkové výměře 53 m2 v obci a k.ú.
Netolice, do SJM Ing. Martinu Koubíkovi a Mgr. Evě Koubíkové, Milady Horákové
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850/86, 170 00 Praha - Bubeneč za cenu 95,- Kč/m2 plus náklady spojené
s prodejem;
2. za účelem plnění usnesení ukládá odboru HŽP zajistit uzavření smlouvy.
Záznam o hlasování: Pro 15. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 8/2015 bylo schváleno.
c) Věcné břemeno – E.ON – M. Turek
Věc je předkládána na základě žádosti Energosítě Prachatice. Jedná se o kabel NN k p.p.č. 736/6
v Petrově Dvoře.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice po projednání:
1. schvaluje návrh na zavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
s E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice na stavbu „Netolice
– p. Turek: kNN příp. parc. 736/16“ na p.p.č. 772 KN v obci a k.ú. Netolice, věcné
břemeno spočívá ve zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy – uložení
kabelu NN. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou úplatu 500,- Kč plus DPH.
2. za účelem plnění usnesení ukládá odboru HŽP zajistit uzavření smlouvy.
Záznam o hlasování: Pro 15. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 9/2015 bylo schváleno.
13. Různé
Činnost kontrolního výboru
Starosta uvedl, že na předchozím zasedání zastupitelstva města byl zvolen kontrolní výbor, jemuž
náleží mimo jiné kontrolovat plnění schválených usnesení zastupitelstva města. Při své činnosti se řídí
ročním plánem kontrol. Starosta uvedl, že tento plán, přestože podle platného jednacího řádu výborů
zastupitelstva města Netolice měl být již předložen, předsedou KV dosud předložen nebyl a
předpokládá, že tak bude učiněno na příštím zasedání ZM.
Ing. Bc. Leona Bucharová žádá o pověření kontrolního výboru ke zjištění, zda bylo správně
postupováno v rámci jednání o poskytnutí dotace na rekonstrukce šesti komunikací v celém rozsahu
jednání a nikoliv pouze v jeho části.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice ukládá kontrolnímu výboru prověřit správnost postupu vedení
města ve věci stanovisek o připravenosti města realizovat a tedy čerpat dotaci v rámci 31. výzvy
ROP pro NUTS II Jihozápad – dotačního programu na rekonstrukci místních komunikací ulic
Portyč, U Studánky, Petrův Dvůr, Slouně, Hořejší Mlýnská a Žebrácká cesta v období od 6.8.2014
doposud.
Záznam o hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 1.
Usnesení č. 10/2015 bylo schváleno.
Návrh na revokaci usnesení č. 43/2010 a 80/2013
Starosta města předložil zastupitelstvu návrh na revokaci usnesení č. 43/2010 a 80/2013 z důvodu
zřízení a jmenování nové komise.
Znění usnesení č. 43/2010
Zastupitelstvo města Netolice neschvaluje cenu vodného a stočného na rok 2011 dle variant č. 1 a 2
předložených Čevak, a.s. Zastupitelstvo města Netolice zřizuje komisi ve složení: JUDr. Vladimír Šmíd,
František Sklář, Bc. Vladimír Pešek, Mgr. Jaroslav Pešek, Ing. Petr Kotrba, Oldřich Petrášek, Stanislav
Machala, Helena Matějeková za účelem zpracování koncepce vodního hospodářství města.
Znění usnesení č. 80/2013
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Zastupitelstvo města Netolice jmenuje komisi pro tvorbu plánu obnovy majetku města ve složení
Oldřich Petrášek, Ing. Jindřich Vaníček, Ing. Petr Kotrba, Stanislav Machala, Jiří Pohořal, ing. Lubomír
Štambaský, Bc. František Sklář, Bc. Lucie Reidingerová, Mgr. Jaroslav Pešek, MgA. Jiří Churáček.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice revokuje usnesení č. 43/2010 – část, kterou
zastupitelstvo zřizuje komisi za účelem zpracování koncepce vodního hospodářství
města a usnesení č. 80/2013, kterým zastupitelstvo jmenuje komisi pro tvorbu
plánu obnovy majetku města.
Záznam o hlasování: Pro 12. Proti 0. Zdrželi se 3.
Usnesení č. 11/2015 bylo schváleno.
Návrh na vyvěšení ukrajinské státní vlajky.
Zastupitel MVDr. Martin Kubička navázal na jednání minulého zasedání zastupitelstva města. Přednesl
proslov vyzývající k zamyšlení nad tématem svoboda a my a poté vyzval k hlasování o návrhu
usnesení.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje vyvěšení ukrajinské státní vlajky po dobu
měsíce února jako symbol práva všech lidí žít ve svobodné společnosti a jako
projev naší solidarity s nimi.
Záznam o hlasování: Pro 12. Proti 0. Zdrželi se 3.
Usnesení č. 12/2015 bylo schváleno.
Starosta uvedl, že rozhodnutí o formě zasílání podkladů pro jednání zastupitelstva bude schváleno na
příštím zasedání a požádal zastupitele, aby zaslali své požadavky.
Starosta města poděkoval za pozornost a ukončil zasedání zastupitelstva města ve 20,30 hodin.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Podkladová dokumentace
Zápis byl vyhotoven dne: 2.2.2015

Ověřovatelé:
Dana Mužíková
Josef Zíka

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

Starosta města
Mgr. Vladimír Pešek ……….……………………….. dne ..............................
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