Zápis ze zasedání č. 5/2006
Zastupitelstva města Netolice dne 26. července 2006
Zasedání zastupitelstva města zahájil starosta města Oldřich Petrášek v 17 hodin.
Přítomno je 13 zastupitelů, omluven: MUDr. Vítězslav Pužej, Miroslav Velík
Ověřovatelem zápisu byl jmenován Jaroslav Petrášek, Miloslav Srbený
Do návrhové komise byli počtem 11 hlasů zvoleni: ing. Pavel Pilař, MUDr. Eva Filipová, Mgr. Karel Pižl.
Starosta přednesl program jednání a vyzval zastupitele k podání návrhů a připomínek. Návrhy nebyly
podány. Program byl schválen 13 hlasy.
Program
1. Stanovení počtu členů zastupitelstva města Netolice na volební období 2006-2010
2. Různé
1. Stanovení počtu členů zastupitelstva města Netolice na volební období 2006-2010
Starosta vyzval přítomné zastupitele k diskuzi o prvním bodu.
Po diskuzi přednesl návrh na schválení 15 členného zastupitelstva města.
Hlasování 10-2-1
Odchod zastupitele Františka Skláře.
2. Různé
Tajemník úřadu ing. Vojtěch Švec seznámil zastupitele s žádostí o schválení věcného břemene a
uzavření smluv o smlouvách budoucích na zřízení věcných břemen:
a) zřízení věcného břemene na p.p.č. 367/1 dle KN o délce 23 m a šířce 0,6 m pro zřízení
přípojky elektrické energie a o délce 10 m a šířce 0,6 m pro zřízení přípojky plynu a na p.p.č.
1796/1 a 1693/1 dle PK o délce 7 m a šířce 0,6 m pro zřízení kanalizační přípojky pro rodinný
dům a garáž na p.p.č. 417/3, 417/4, 417/5 a 418/1 v obci a k.ú. Netolice, ve prospěch
vlastníka domu na p.p.č. 417/3, 417/4, 417/5 a 418/1, Jiřího Kasala, Petrův Dvůr 552, 384 11
Netolice.
Hlasování 12-0-0.
b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí zřízení věcného břemene mezi Jihočeským krajem,
se sídlem U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice, zastoupeným hejtmanem RNDr.
Janem Zahradníkem, IČO 70890650, na základě plné moci pověřený smluvními úkony, včetně
podpisu smlouvy: Ing. Jiří Růžička, ředitel Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p.o., závodu
Prachatice jako vlastníkem a Městem Netolice jako oprávněným na p.p.č. 3085 dle KN v k.ú.
Netolice tj. silnice II/142 na uložení vodovodního řádu v rámci stavby „Netolice – Přívodní a
rozvodný řad z prameniště Bor“.
Hlasování 12-0-0.
c) Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí zřízení věcného
břemene mezi Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České
Budějovice, zastoupeným hejtmanem RNDr. Janem Zahradníkem, IČO 70890650, jako budoucím
povinným z věcného břemene a Městem Netolice jako budoucím oprávněným z věcného
břemene na p.p.č. 1551 dle PK (původní k.ú. Obora) v k.ú. Netolice na oprávnění vybudovat a
strpět umístění vedení vodovodního potrubí DN 100 v délce 10 m a šířce 1,5 mv rámci stavby
„Netolice – Přívodní a rozvodný řad z prameniště Bor“.
Hlasování 12-0-0.
d) Starosta sdělil, že Rada města projednávala žádost MUDr. Evy Filipové o poskytnutí
ﬁnančního příspěvku na zřízení bezbariérového přístupu do nově zřizované ordinace
dětského lékaře. Rada zatím nenašla způsob jakou formou pomoc poskytnout, aby nedošlo k
precedentu, že město poskytuje příspěvek soukromé osobě. Starosta zjistí možnosti získání
dotace nebo grantu z jiných zdrojů.
MUDr. E. Filipová: uvedla, že v případě zřízení nové ordinace je podmínkou povolení, její
bezbariérový přístup. Náklady mohou činit až 500 tis. Kč. Ve stávajících ordinacích zákon
bezbariérový přístup nevyžaduje. Nepodařilo se jí zjistit možnost získání nějaké dotace.
Zastupitelé uložili starostovi města zjistit možnosti na získání dotace na zřízení bezbariérového

přístupu nově zřizované ordinace dětského lékaře.
Hlasování 12-0-2.
Mgr. Pešek : jak postupuje příprava na výstavbu marketu, kdy bude započata výstavba cesty na
Horánku.
Starosta : stav je stejný, jak byl popsán na zasedání 4.7. 2006. Cesta na Horánek se začne opravovat
začátkem srpna.
Mgr. Pešek Jak bude opraveno šoupě na travnatém hřišti:
Starosta : dle informace opravu provedou Technické služby spolu s 1.JVS asi do 14 dnů. Fotbalový
oddíl prý o závadě šoupěte údajně ví již dva roky.
Mgr. Pešek: měl by se udělat pořádek u mostu u rybníka Mnich, kde se děti koupou v hrádi.
Bc. Vladimír Pešek : dotaz na provádění kontroly v příspěvkových organizacích. V kontrolních komisích
nevidí žádné zástupce opozice, např. do Technických služeb.
Starosta: Každý zastupitel má právo vyžádat si veškeré doklady. Co se týká kontrol příspěvkových
organizací jedná se o tzv. veřejnosprávní kontrolu, kterou provádí úřad za pomoci členů Rady a
ﬁnančního výboru. Ty kontroly, co máte na mysli by měl provádět kontrolní výbor. Předseda
kontrolního František Sklář si nechal odhlasovat plán kontrol již před čtyřmi roky, specielně tam byly
Technické služby a doposud vůbec žádné kontroly nebyly provedeny.
Ing. Pilař : Fanda mi říkal, proč do Technických nešli, že si kontrola vyžaduje ekonomické znalosti.
Starosta: Problém je spíš v tom, že za čtyři roky nešel prakticky nikam.
Ing. Pilař : dotaz zda je již zaplaceno za centrální kotelnu
Starosta : již je zaplaceno.
Jaroslav Petrášek: výsledky práce s mládeží prezentovat ve Zpravodaji města Netolice.
Mgr. Pešek: v porovnání s jinými městy a obcemi např. s Kremží, Lhenicemi, Dasným, je technický
stav chodníků v Netolicích neutěšený. Když to jde i v takových malých městech, proč ne v Netolicích.
Starosta : Vždyť jste každoročně u sestavování rozpočtu a víte jaké jsou jeho možnosti, je to jen
otázka peněz. Jen v letošním roce se dělá cesta na Horánek, sítě a komunikace Na Bahnech a náměstí
celkem za zhruba 6,5 milionu korun.
Další připomínky nebyly vzneseny.
Starosta ukončil zasedání v 18 hodin.
.

Zapsala: Iveta Pešková
.

Ověřovatelé:
Jaroslav Petrášek
Miloslav Srbený
.

Oldřich Petrášek
starosta města

