Město Netolice
Zastupitelstvo města Netolice
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva města Netolice,
konaného dne 20.09.2021 od 17,00 hodin.
Usnesení č. 40-50/2021
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 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: Helena Matějeková, Jindřiška Šandová
Neomluven: MVDr. Martin Kubička
Omluven tajemník MěÚ Netolice: Mgr. Tomáš Koblenc
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: 12 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: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl schválen.
2. Schválení programu zasedání
Starosta města stáhl z programu jednání bod č. 8 f) – Návrh na prodej části pozemků – p. č.
KN 1165/40, 1161 a 1162/1, k. ú. Netolice.
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Starosta města navrhl zařadit nový bod programu jednání Přijetí dotace z rozpočtu Státního
zemědělského intervenčního fondu na akci „Pořízení velkokapacitního stanu včetně
příslušenství pro společenské a kulturní aktivity – Netolice“ – Dohoda o poskytnutí dotace
Z Programu rozvoje venkova ČR, registrační číslo projektu: 21/005/19210/231/061/000985,
který by byl označen jako bod č. 7), tudíž označení původního bodu programu a následujících
by se změnilo.
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl schválen.
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. Rozpočtové opatření č. 3/2021
5. Poskytovatel překlenovacího úvěru – projekt „Rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice
JSDHO Netolice“
6. Přijetí příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury z programu Zvyšování
bezpečnosti dopravy na rok 2021 na akci „Chodník Netolice – KOH-I-NOOR GRAFIT –
úsek 2“ – ISPROFOND 5317510107
7. Přijetí dotace z rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na akci „Pořízení
velkokapacitního stanu včetně příslušenství pro společenské a kulturní aktivity –
Netolice“ – Dohoda o poskytnutí dotace Z Programu rozvoje venkova ČR, registrační
číslo projektu: 21/005/19210/231/061/000985
8. Zvolení kandidátky na pozici přísedící u Okresního soudu v Prachaticích pro volební
období 2021 - 2025
9. Majetkové body:
a. Návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlas
se stavebním záměrem (stavba „Netolice – kabel NN, Dirn“)
b. Návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (stavba „Greinarov Samoty –
zahuštění TS“)
c. Návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (stavba „Greinarov Samoty –
zahuštění TS“)
d. Návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (stavba „Příp. STL Netolice,
Obecní 173 - RD“)
e. Návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (stavba „Příp. STL Netolice,
Tyršova 527 - RD“)
10. Různé
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl schválen.
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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 20.09.2021 a souhlasí s vyřazením zrušených a splněných bodů z dalšího
sledování.
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 40/2021 bylo schváleno.
4. Rozpočtové opatření č. 3/2021
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2021
v předloženém znění a pověřuje ekonomku provést rozpočtové změny
v účetnictví.
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 41/2021 bylo schváleno.
5. Poskytovatel překlenovacího úvěru – projekt „Rekonstrukce budovy hasičské
zbrojnice JSDHO Netolice“
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice rozhodlo o schválení Smlouvy o úvěru na akci
„Rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice JSDHO Netolice“ – registrační číslo
projektu CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003730 – se společností MONETA Money
Bank, a. s., Vyskočilova 1442/1b, 140 00 Praha 4, IČO: 25672720, dle předložené
varianty č. 2 – 3M PRIBOR + úroková marže v % fixní po celou dobu splácení –
nabídková cena úvěru 175.442,- Kč a pověřuje starostu města podpisem příslušné
smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 42/2021 bylo schváleno.
6. Přijetí příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury z programu
Zvyšování bezpečnosti dopravy na rok 2021 na akci „Chodník Netolice – KOH-I-NOOR
GRAFIT – úsek 2“ – ISPROFOND 5317510107
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice
a) schvaluje bez připomínek přijetí poskytnutí příspěvku (dotace) ve výši
2.041.303,- Kč ze Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci opatření
Zvyšování bezpečnosti dopravy na rok 2021 – název akce: „Chodník
Netolice – KOH-I-NOOR GRAFIT – úsek 2“ – ISPROFOND 5317510107
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b) schvaluje Smlouvu č. 1413/B1/2021 o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu SFDI na rok 2021 v předloženém znění
c) pověřuje starostu města podpisem smlouvy dle bodu b) a příslušných
dokumentů.
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 43/2021 bylo schváleno.
7. Přijetí dotace z rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na akci
„Pořízení velkokapacitního stanu včetně příslušenství pro společenské a kulturní
aktivity – Netolice“ – Dohoda o poskytnutí dotace Z Programu rozvoje venkova ČR,
registrační číslo projektu: 21/005/19210/231/061/000985
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice
a) bere na vědomí schválení podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje
venkova ČR na akci „Pořízení velkokapacitního stanu včetně příslušenství
pro společenské a kulturní aktivity – Netolice“ – Dohoda o poskytnutí
dotace Z Programu rozvoje venkova ČR, registrační číslo projektu:
21/005/19210/231/061/000985 – usnesení Rady města Netolice č. 97/2021 ze
dne 28.04.2021
b) schvaluje bez připomínek přijetí poskytnutí dotace ve výši 279.945,- Kč ze
Státního zemědělského intervenčního fondu na akci „Pořízení
velkokapacitního stanu včetně příslušenství pro společenské a kulturní
aktivity – Netolice“ – Dohoda o poskytnutí dotace Z Programu rozvoje
venkova ČR, registrační číslo projektu: 21/005/19210/231/061/000985
c) schvaluje Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR
v předloženém znění
d) pověřuje starostu města podpisem Dohody o poskytnutí dotace
z Programu rozvoje venkova ČR dle bodu c) a příslušných dalších
dokumentů.
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 44/2021 bylo schváleno.
8. Zvolení kandidátky na pozici přísedící u Okresního soudu v Prachaticích pro volební
období 2021 - 2025
Ing. Jitka Maroušková informovala zastupitele města o tom, že se o tuto pozici uchází
opakovaně. Zastupitelé města vzali tuto informaci na vědomí.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice volí za přísedící u Okresního soudu v Prachaticích
pro volební období 2021 - 2025 Ing. Jitku Marouškovou.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 1
Usnesení č. 45/2021 bylo schváleno.
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8. Majetkové body
a) Návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlas
se stavebním záměrem (stavba „Netolice – kabel NN, Dirn“)
Materiál předkládán na základě žádosti společnosti Seterm CB, Nemanická 2765/16a, 370 10
České Budějovice, v souvislosti s přípojkou kabelového vedení nízkého napětí v Pivovarní
ulici.
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, Dirn“ na p. p. č. KN 57 v obci a k. ú. Netolice, za jednorázovou úplatu ve výši
5.300,- Kč plus DPH. Věcné břemeno spočívá ve zřízení, provozování, opravování
a udržování zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení NN, uzemnění. Za
účelem plnění usnesení pověřuje starostu města podpisem smlouvy a ukládá
odboru HŽP zajistit uzavření smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 46/2021 bylo schváleno.
b) Návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (stavba „Greinarov Samoty
– zahuštění TS“)
Materiál předkládán na základě žádosti společnosti GING s. r. o., Plánská 1584/6, České
Budějovice, v souvislosti s přípojkou k nové trafostanici v lokalitě u Marků.
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
„Greinarov Samoty – zahuštění TS“ na p. p. č. KN 517/1, 526/5, 527/1, 528/1,
588/2, 591/3, 592, 593/1 a 593/2 v obci Lhenice a k. ú. Hrbov u Lhenic, za
jednorázovou úplatu ve výši 30.000,- Kč plus DPH. Věcné břemeno spočívá ve
zřízení, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy – nové
kabelové vedení NN a VN a kabelová skříň s uzemněním. Za účelem plnění
usnesení pověřuje starostu města podpisem smlouvy a ukládá odboru HŽP
zajistit uzavření smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 47/2021 bylo schváleno.
c) Návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (stavba „Greinarov Samoty
– zahuštění TS“)
Materiál předkládán na základě žádosti GING s. r. o., Plánská 1584/6, České Budějovice,
v souvislosti s přípojkou k nové trafostanici v lokalitě u Marků.

5

Xxxxx xxxxx Osobní údaj byl v souladu se zněním Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a zákona č. 110/2019
Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, anonymizován. Tento je v souladu s § 16 a § 17 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, přístupný k nahlédnutí na Městském úřadě Netolice.

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
„Greinarov Samoty – zahuštění TS“ na p. p. č. KN 1875 a 1900 v obci a k. ú.
Netolice, za jednorázovou úplatu ve výši 15.000,- Kč plus DPH. Věcné břemeno
spočívá ve zřízení, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční
soustavy – nové kabelové vedení NN a VN a kabelová skříň s uzemněním. Za
účelem plnění usnesení pověřuje starostu města podpisem smlouvy a ukládá
odboru HŽP zajistit uzavření smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 48/2021 bylo schváleno.
d) Návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (stavba „Příp. STL Netolice,
Obecní 173 - RD“)
Materiál předkládán na základě žádosti společnosti Hrdlička spol. s r. o., Raisova 957, 386 01
Strakonice, v souvislosti s přípojkou STL k rodinnému domu v Obecní ulici.
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 „Příp.
STL Netolice, Obecní 173 – RD“ na p. p. č. KN 58 v obci a k. ú. Netolice, za
jednorázovou úplatu ve výši 2.000,- Kč plus DPH. Věcné břemeno spočívá ve
zřízení, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy – STL
přípojka. Za účelem plnění usnesení pověřuje starostu města podpisem smlouvy a
ukládá odboru HŽP zajistit uzavření smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 49/2021 bylo schváleno.
e) Návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (stavba „Příp. STL Netolice,
Tyršova 527 - RD“)
Materiál předkládán na základě Hrdlička spol. s r. o., Raisova 957, 386 01 Strakonice,
v souvislosti s přípojkou STL k rodinnému domu v Tyršově ulici.
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 „Příp.
STL Netolice, Tyršova 527 – RD“ na p. p. č. KN 654/1 v obci a k. ú. Netolice, za
jednorázovou úplatu ve výši 2.000,- Kč plus DPH. Věcné břemeno spočívá ve
zřízení, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy – STL
přípojka. Za účelem plnění usnesení pověřuje starostu města podpisem smlouvy a
ukládá odboru HŽP zajistit uzavření smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 50/2021 bylo schváleno.
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18. Různé
Jiří Hrubý poukázal na možnost umístění odpadkového koše na nově vybudované
cyklostezce.
Libor Matásek požádal RNDr. Jitku Koubalíkovou o vyhotovení přehledu o množství
vyprodukovaných odpadů za 1. pololetí roku 2021 ve srovnání s 1. pololetím roku 2020
včetně srovnání finančních nákladů.
Občanka města vznesla dotaz na možnost vybudování dětského hřiště pro nejmenší věkovou
skupinu dětí a osvětlení kostela sv. Václava v Netolicích.
Zasedání zastupitelstva města bylo ukončeno v 18:30 hodin.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Podkladová dokumentace
Zápis byl vyhotoven dne: 22.09.2021

Ověřovatelé:
Ing. Vladimír Soukup

………..………. …..….………. dne ………………………….…

Martin Csejtey

…………..………………..…… dne …………..………..……….

Starosta města
Mgr. Vladimír Pešek

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