Město Netolice
Zastupitelstvo města Netolice
Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Netolice,
konaného dne 21.11.2018 od 16,30 hodin.

Usnesení č. 54 - 81/2018
Zasedání Zastupitelstva města Netolice (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 16:30 hodin
dosavadním starostou města Mgr. Vladimírem Peškem, který přivítal přítomné zastupitele a občany.
Uvedl, že za zastupitele Josefa Zíku, který se vzdal mandátu, nastoupila náhradnice Bc. Zuzana Matějů.
Přítomno je 15 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“).
Starosta města uvedl, že vzhledem k podání návrhu na neplatnost voleb nebo hlasování, bylo zasedání
svoláno tak, aby se v souladu s ustanovením § 91 odst. 1 zákona o obcích konalo do 15 dnů ode dne
právní moci rozhodnutí soudu o posledním z podaných návrhů, pokud žádnému z podaných návrhů
nebylo vyhověno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Městského úřadu
Netolice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“.
Starosta města sdělil, že bude pořízena audionahrávka jednání zastupitelstva pro potřeby zhotovení
zápisu.
Uvedl, že jednání zastupitelstva města povede do doby zvolení nového starosty města zastupitelka paní
Helena Matějeková (dále jako „předsedající“).
Složení slibu člena zastupitelstva města
Předsedající uvedla, že dalšímu jednání musí předcházet složení slibu členů zastupitelstva města.
V souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu.
Předsedající přečetla slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice.
Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města Netolice a jeho
občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“ a jmenovitě vyzvala přítomné členy zastupitelstva
ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 4). Před
složením slibu člena zastupitelstva města bylo členům zastupitelstva předáno osvědčení o zvolení
členem zastupitelstva města podle ustanovení § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Bc. Lucii Bedlivou Reidingerovou a Ing. Vladimíra
Soukupa. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 2
Návrh byl schválen.
Předsedající určila zapisovatelkou: Bc. Veroniku Babůrkovou.
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Volba návrhové komise
Do návrhové komise byli navrženi: Mgr. Vladimír Pešek, Helena Matějeková, Dušan Dragoun.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Výsledek hlasování: Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl schválen.

2. Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu dle pozvánky předané členům zastupitelstva a
dle informace zveřejněné na úřední desce.
K návrhu programu byly vzneseny návrhy na doplnění.
Mgr. Vladimír Pešek navrhl zařadit nový bod programu jednání č. 8) Návrh na uzavření smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlasu se stavbou „Netolice - kabel NN, Město“.
Oldřich Petrášek a MVDr. Martin Kubička navrhli vyřadit body č. 6) Návrh změny č. 1 Územního
plánu Netolice a 7) Určení zastupitele města spolupracujícího při pořizování změny č. 1 Územního
plánu Netolice. Oldřich Petrášek uvedl, že zastupitelům města nebyla poskytnuta písemná důvodová
zpráva podle jednacího řádu (viz. článek 3, odst. 2 a 3) a další informace potřebné pro komplexní
posouzení problému a kvalifikované rozhodnutí. Navíc, ani ze zveřejněného znění pozvánky, nemohlo
být veřejnosti zřejmé, že se jedná o změnu územního plánu za účelem výstavby marketu a nebyla tak
dodržena zásada transparentnosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu, pravděpodobně vyvolanou
požadavky cizího podnikatelského subjektu, by důvodová zpráva měla obsahovat zejména - důvod
změny územního plánu, v zájmu koho nebo na základě jakých požadavků se změna pořizuje, kdo bude
změnu financovat, předpokládané náklady a nároky na rozpočet města, popř. požadovanou výměru a
cenu za pozemky, předběžný investiční záměr s návrhem využití prostoru, návrh smlouvy o smlouvě
budoucí s investorem apod.
Jednací řád zastupitelstva města Netolice, článek 3 odst. 2) a 3) zní:
Čl. 3 odst. 2) „Písemné materiály určené pro jednání zastupitelstva předkládá navrhovatel tak, aby
mohly být doručeny všem členům zastupitelstva spolu s pozvánkou na zasedání“.
Čl. 3 odst. 3) „Materiály obsahují název materiálu, důvodovou zprávu, případně návrh na usnesení a
veškeré další informace potřebné pro komplexní posouzení problému“.
Předsedající vyzvala zastupitele města k hlasování o návrhu na zařazení nového bodu programu
jednání č. 8) Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlasu se
stavbou „Netolice – kabel NN, Město“.
Výsledek hlasování: Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl schválen.
Předsedající vyzvala zastupitele města k hlasování o návrhu na vyřazení bodů programu jednání č. 6)
Návrh změny č. 1 Územního plánu Netolice a 7) Určení zastupitele města spolupracujícího při
pořizování změny č. 1 Územního plánu Netolice.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 8 Zdržel se: 1
Návrh nebyl schválen.
Předsedající vyzvala zastupitele města k hlasování o návrhu programu jednání včetně schválené
změny.
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Program zasedání:
Návrh:
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
Program:
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Volba starosty, místostarosty a členů rady města
a) určení počtu místostarostů
b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni (§ 71 odst. 1 písm. a)
zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty a členů rady města
d) určení počtu členů rady města
e) volba starosty
f) volba místostarosty
g) volba členů rady města
4) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2
zákona o obcích)
6) Návrh změny č. 1 Územního plánu Netolice
7) Určení zastupitele města spolupracujícího při pořizování změny č. 1 Územního plánu Netolice
8) Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlasu se
stavbou „Netolice – kabel NN, Město“
9) Diskuze
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 6 Zdržel se: 0
Návrh byl schválen.

3. Volba starosty, místostarosty a členů rady města
a) určení počtu místostarostů
Předsedající navrhla, aby stejně jako v minulosti volilo zastupitelstvo města pouze jednoho
místostarostu. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje zvolení jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 54/2018 bylo schváleno.
b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni (§ 71 odst. 1 písm. a)
zákona o obcích)
Předsedající navrhla, ve vazbě na ustanovení § 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích, aby členové
zastupitelstva města byli uvolněni pouze pro výkon funkce starosty města. Jiné návrhy nebyly

3
Osobní údaj Osobní údaj byl v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
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.

vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. k) zákona o
obcích určuje, že pro výkon funkce starosty města bude člen zastupitelstva města
dlouhodobě uvolněn.
Výsledek hlasování: Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 55/2018 bylo schváleno.
c) určení způsobu volby starosty, místostarosty a členů rady města
Předsedající konstatovala, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty, místostarosty a
rady města veřejným hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. Předsedající
přednesla návrh veřejného hlasování (aklamace). Předsedající vyzvala členy zastupitelstva města
k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje veřejný způsob volby starosty, místostarosty a
členů rady města.
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 3
Usnesení č. 56/2018 bylo schváleno.
d) určení počtu členů rady města
Předsedající navrhla, aby počet členů rady města byl stanoven na 5 členů. V případě 15členného
zastupitelstva města není ani možný jiný počet členů rady města.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona o
obcích stanovuje počet členů rady města na 5 členů.
Výsledek hlasování: Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 57/2018 bylo schváleno.
e) volba starosty
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva města k podávání návrhů na kandidáty na funkci starosty
města. Byl podán jediný návrh. Za sdružení nezávislých kandidátů Nezávislí pro Netolice navrhla
předsedající do funkce starosty města Mgr. Vladimíra Peška.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice volí podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích
na volební období 2018 - 2022 starostou města Netolice pana Mgr. Vladimíra Peška.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 4 Zdržel se: 3
Usnesení č. 58/2018 bylo schváleno.
Předsedající uvedla, že tímto byl pan Mgr. Vladimír Pešek zvolen starostou města Netolice a předala
mu vedení jednání zasedání.
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Starosta města Mgr. Vladimír Pešek poděkoval za své zvolení. Uvedl, že za sebe i za členy sdružení
nezávislých kandidátů Nezávislí pro Netolice si velmi váží mandátů, které od občanů obdrželi a vyzval
ostatní zastupitele města ke spolupráci na rozvoji města Netolice. Poté přistoupil k volbě
místostarosty.
f) volba místostarosty
Starosta města vyzval členy zastupitelstva města k podání návrhů na kandidáty na funkci
místostarosty. Byl podán následující návrh. Za sdružení nezávislých kandidátů Nezávislí pro Netolice
navrhl starosta města zvolit do funkce místostarostky města paní Helenu Matějekovou. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům města i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice volí podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích
na volební období 2018 - 2022 paní Helenu Matějekovou místostarostkou města Netolice.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 4
Usnesení č. 59/2018 bylo schváleno.

g) volba členů rady města
Starosta města vyzval zastupitele města k podání návrhů na kandidáty na funkci členů rady města. Ze
zákona jsou jimi starosta a místostarosta města. Starosta města navrhl za sdružení nezávislých
kandidátů Nezávislí pro Netolice na členy rady města pana Dušana Dragouna, Ing. Vladimíra Soukupa
a Miroslava Balouška. Jiné návrhy nebyly podány.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice volí podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích
na volební období 2018 – 2022 pana Dušana Dragouna za člena rady města Netolice.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 4
Usnesení č. 60/2018 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice volí podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích
na volební období 2018 – 2022 pana Ing. Vladimíra Soukupa za člena rady města
Netolice.
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 1 Zdržel se: 4
Usnesení č. 61/2018 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice volí podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích
na volební období 2018 – 2022 pana Miroslava Balouška za člena rady města Netolice.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 4
Usnesení č. 62/2018 bylo schváleno.
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4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
Starosta města úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§
117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího
zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem tohoto zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů
výboru, který musí být lichý (§ 118 odst. 2 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor
musí mít nejméně 3 členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).
Starosta města navrhl, aby finanční výbor měl sedm členů a kontrolní výbor pět členů. Jiný návrh
nebyl podán.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Finanční výbor
bude sedmičlenný a kontrolní výbor bude pětičlenný.
Výsledek hlasování: Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 63/2018 bylo schváleno.
b) volba předsedy finančního výboru
Starosta města vyzval členy zastupitelstva města k podávání návrhů na kandidáty na funkci
předsedy finančního výboru.
Starosta města navrhl na funkci předsedy finančního výboru paní Jindřišku Šandovou. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice volí paní Jindřišku Šandovou předsedkyní finančního
výboru.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 4
Usnesení č. 64/2018 bylo schváleno.
c) volba předsedy kontrolního výboru
Starosta města vyzval členy zastupitelstva města k podávání návrhů na kandidáty na funkci
předsedy kontrolního výboru. Zastupitel Martin Csejtey navrhl za sdružení nezávislých kandidátů
Ne já, ale my na funkci předsedy kontrolního výboru pana MVDr. Martina Kubičku.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice volí pana MVDr. Martina Kubičku předsedou kontrolního
výboru.
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 1
Usnesení č. 65/2018 bylo schváleno.
d) volba členů finančního výboru
Starosta města vyzval členy zastupitelstva města k podávání návrhů na členy finančního výboru.
Starosta města navrhl za sdružení nezávislých kandidátů Nezávislí pro Netolice za členy
finančního výboru paní Danu Mužíkovou, Ing. Blanku Liškovou, Mgr. Magdalenu Vodrážkovou,
Jiřího Hrubého a Dušana Dragouna.
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Zastupitel MVDr. Martin Kubička navrhl za sdružení nezávislých kandidátů Ne já, ale my za
členku finančního výboru paní Ing. Martinu Klineckou.
Zastupitel Oldřich Petrášek navrhl, aby opoziční strany měly každá jednoho zástupce ve finančním
výboru a sdružení nezávislých kandidátů Nezávislí pro Netolice mělo většinu.
Zastupitelka Bc. Lucie Bedlivá Reidingerová navrhla za sdružení politických stran a nezávislých
kandidátů Sdružení politické strany TOP 09 a nezávislých kandidátů za členku finančního výboru
slečnu Bc. Zuzanu Matějů.
Zastupitelka Ing. Jitka Maroušková navrhla za politickou stranu Občanská demokratická strana za
člena finančního výboru pana Oldřicha Petráška.
Starosta města konstatoval, že o návrzích bude hlasováno v pořadí, v jakém byly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice volí paní Danu Mužíkovou za členku finančního výboru.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 6
Usnesení č. 66/2018 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice volí paní Ing. Blanku Liškovou za členku finančního
výboru.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 6
Usnesení č. 67/2018 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice volí paní Mgr. Magdalenu Vodrážkovou za členku
finančního výboru.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 6
Usnesení č. 68/2018 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice volí pana Jiřího Hrubého za člena finančního výboru.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 6
Usnesení č. 69/2018 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice volí pana Dušana Dragouna za člena finančního výboru.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 6
Usnesení č. 70/2018 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice volí paní Ing. Martinu Klineckou za členku finančního
výboru.
Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 2
Usnesení č. 71/2018 bylo schváleno.
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Starosta města konstatoval, že o ostatních návrzích již nebude hlasováno, neboť byl zvolen
příslušný počet členů finančního výboru.
e) volba členů kontrolního výboru
Starosta města vyzval členy zastupitelstva města k podávání návrhů na členy kontrolního výboru.
Starosta města navrhl za sdružení nezávislých kandidátů Nezávislí pro Netolice za člena
kontrolního výboru pana Petra Staňka.
Zastupitel MVDr. Martin Kubička navrhl za sdružení nezávislých kandidátů Ne já, ale my za člena
kontrolního výboru pana Ing. Davida Trtka.
Zastupitelka Bc. Lucie Bedlivá Reidingerová navrhla za sdružení politických stran a nezávislých
kandidátů Sdružení politické strany TOP 09 a nezávislých kandidátů za člena kontrolního výboru
pana Bc. Martina Mrázka.
Zastupitelka Ing. Jitka Maroušková navrhla za politickou stranu ODS za člena kontrolního výboru
pana Oldřicha Petráška.
Starosta města konstatoval, že o návrzích bude hlasováno v pořadí, v jakém byly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice volí pana Petra Staňka za člena kontrolního výboru.
Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 2
Usnesení č. 72/2018 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice volí pana Ing. Davida Trtka za člena kontrolního výboru.
Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 2
Usnesení č. 73/2018 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice volí pana Bc. Martina Mrázka za člena kontrolního
výboru.
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 5
Usnesení č. 74/2018 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice volí pana Oldřicha Petráška za člena kontrolního výboru.
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 5
Usnesení č. 75/2018 bylo schváleno.

5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2
zákona o obcích)
Starosta města v úvodu přednesl zastupitelům návrh na výši jejich odměn neuvolněným členům
zastupitelstva pro toto volební období takto:
a) aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s ustanovením § 72 odst. 2 zákona o
obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků, poskytována odměna ve výši 750,- Kč, a to ode dne 21. 11. 2018
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b) aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s ustanovením § 72 odst. 2 zákona o
obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků, poskytována odměna za výkon funkce místostarosty města ve výši
8 000,- Kč, a to ode dne 21. 11. 2018
c) aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s ustanovením § 72 odst. 2 zákona o
obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků, poskytována odměna za výkon funkce člena rady města ve výši 3 500,Kč, a to ode dne 21. 11. 2018
d) aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s ustanovením § 72 odst. 2 zákona o
obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků, poskytována odměna za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva,
za výkon funkce předsedy komise rady města nebo za výkon funkce předsedy redakční rady
Netolického zpravodaje ve výši 1 500,- Kč, a to ode dne 21. 11. 2018
e) aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s ustanovením § 72 odst. 2 zákona o
obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků, poskytována odměna za výkon funkce člena výboru zastupitelstva
města nebo za výkon funkce člena komise rady města ve výši 900,- Kč, a to ode dne zvolení
do výše uvedených funkcí, nejdříve však ode dne 21. 11. 2018
f) aby dalším členům výborů, komisí a zvláštních orgánů města, tedy fyzickým osobám, které
nejsou členy zastupitelstva města a vykonávají funkci člena výboru zastupitelstva města či
komise rady města, byla v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. v) zákona o obcích na
konci kalendářního roku poskytována odměna podle pravidla 1 jednotka = 150,- Kč, kdy je
jednou jednotkou myšlena jedna účast na zasedání výboru, komise či zvláštního orgánu města
(např. návštěva obyvatel města členy Sboru pro občanské záležitosti), a to ode dne zvolení do
výše uvedených funkcí, nejdříve však ode dne 21. 11. 2018.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice
a) v souladu s ustanovením § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví
odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města takto:
Místostarosta
Člen rady
Předseda výboru nebo komise
Člen výboru nebo komise
Člen zastupitelstva bez dalších funkcí

8 000,- Kč
3 500,- Kč
1 500,- Kč
900,- Kč
750,- Kč

b) v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. v) zákona o obcích stanoví odměnu
fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města a zastávají funkci člena
výboru zastupitelstva města, nebo člena komise rady města či jiného zvláštního
orgánu města ve výši 1 jednotka = 150,- Kč, kdy je jednou jednotkou myšlena jedna
účast na zasedání výboru, komise či zvláštního orgánu města (např. návštěva
obyvatel města členy Sboru pro občanské záležitosti)
c) v souladu s ustanovením § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) a v) zákona o obcích
stanoví, že odměny za výkon výše uvedených funkcí se budou poskytovat ode dne 21.
11. 2018, popř. ode dne zvolení do výše uvedených funkcí.
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Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 5
Usnesení č. 76/2018 bylo schváleno.
Starosta města dále navrhl, aby zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 74 odst. 3
zákona o obcích určilo, že v případě souběhu výkonu více funkcí se neuvolněnému členu
zastupitelstva města poskytne pouze odměna za výkon funkce, za kterou podle rozhodnutí
zastupitelstva města náleží nejvyšší odměna.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice v souladu s ustanovením § 74 odst. 3 zákona o obcích
stanoví, že v případě souběhu výkonu více funkcí se neuvolněnému členu zastupitelstva
města poskytne pouze odměna za výkon funkce, za kterou podle rozhodnutí
zastupitelstva města náleží nejvyšší odměna.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 4
Usnesení č. 77/2018 bylo schváleno.
Starosta města navrhl, aby zastupitelstvo města určilo, že v případě nastoupení náhradníka na
uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu. A dále v případě personální
změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce (předsedy
výboru, předsedy komise, člena výboru, člena komise) bude odměna náležet ode dne zvolení
do této funkce.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice stanoví, že v případě nastoupení náhradníka na uvolněný
mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu. V případě personální změny
v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce (předsedy výboru,
předsedy komise, člena výboru, člena komise) bude odměna náležet ode dne zvolení do
této funkce.
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 1
Usnesení č. 78/2018 bylo schváleno.
6. Návrh změny č. 1 Územního plánu Netolice
Starosta města informoval zastupitele města o návrhu na změnu č. 1 Územního plánu Netolice.
Navrhovanou změnu územního plánu uvedl v souvislosti s případnou výstavbou supermarketu
včetně související dopravní infrastruktury v lokalitě Benýdkov. Pořízení bude probíhat v souladu
s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, ve
zkráceném postupu dle ustanovení § 55a tohoto zákona. Dotčené pozemky p. č. PK 1525/1, 1524 a
1521, k. ú. Netolice jsou ve vlastnictví města Netolice.
Starosta města informoval zastupitele, že do dnešního dne město Netolice neobdrželo oficiální
nabídku od konkrétního subjektu, který by měl zájem v této lokalitě postavit supermarket a
upozornil, že v současné době se jedná pouze o schválení návrhu změny územního plánu, nikoli o
schvalování konkrétní změny územního plánu.
Zastupitel Oldřich Petrášek podotkl, že kdyby konkrétní a ucelené informace byly shrnuty a
předloženy zastupitelům v důvodové zprávě, tak by nebyl zpochybňován projednávaný bod
programu jednání.
MVDr. Martin Kubička poukázal na chybějící diskusi s veřejností ohledně výstavby supermarketu
v Netolicích a na změnu rázu a charakteru města po případné výstavbě.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice
a) schvaluje podle ustanovení § 55a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořízení
změny č. 1 Územního plánu Netolice zkráceným postupem a schvaluje její obsah
(zadání) uvedený v příloze tohoto usnesení
b) pověřuje starostu města zajištěním výběrového řízení na projektanta.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 5 Zdržel se: 1
Usnesení č. 79/2018 bylo schváleno.
Zastupitelky Ing. Jitka Maroušková a Jindřiška Šandová požádaly o včasné informování o
neformálních setkáních členů zastupitelstva města včetně předkládání podrobných podkladů
k projednávaným bodům programu jednání zastupitelstva města.

7. Určení zastupitele města spolupracujícího při pořizování změny č. 1 Územního plánu
Netolice
Starosta města navrhl v souvislosti s výše uvedeným usnesením jmenovat pana Dušana Dragouna
jako zastupitele města spolupracujícího při pořizování změny č. 1 Územního plánu Netolice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice ve smyslu stavebního zákona jmenuje pana D. Dragouna
svým zástupcem při pořizování změny č. 1 Územního plánu Netolice.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 6
Usnesení č. 80/2018 bylo schváleno.

8. Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlasu se
stavbou „Netolice - kabel NN, Město“
Materiál předkládán na základě žádosti společnosti Energosítě Prachatice ze dne 10. 10. 2018.
Jedná se o přípojku k odborně technickému pavilonu v areálu ZŠ Netolice v Bavorovské ulici.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje
a) návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a vydání
souhlasu se stavebním záměrem s E. ON Distribuce a. s., F. A. Gerstnera 2151/6,
České Budějovice na stavbu „Netolice –kabel NN, Město“ na p. p. č. 872, 873, 876/6,
876/3, 1011 KN v obci a k. ú. Netolice, věcné břemeno spočívá ve zřízení,
provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy – zemní kabelové
vedení NN, spojky a kabelová skříň. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou
úplatu 4.900,- Kč plus DPH
b) za účelem plnění usnesení pověřuje starostu města podpisem smlouvy a ukládá
odboru HŽP zajistit uzavření smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 81/2018 bylo schváleno.
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9. Diskuze
Starosta města informoval přítomné zastupitele o konání následujícího zasedání zastupitelstva města, a
to dne 17. 12. 2018.

Starosta města poděkoval za pozornost a ukončil ustavující zasedání zastupitelstva města v 17:48
hodin.

Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Podkladová dokumentace
3. Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
4. Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva města
Zápis byl vyhotoven dne: 23.11.2018

Ověřovatelé:
Bc. Lucie Bedlivá Reidingerová

…..……… …..….………. dne ………………………….…

Ing. Vladimír Soukup

….…..………………..….. dne …………..………..……….

Starosta města
Mgr. Vladimír Pešek

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