Zasedání zahájil starosta města Oldřich Petrášek v 17 hodin.
Přítomno 10 zastupitelů.
Omluveni: František Sklář, Miroslav Velík,
Neomluven: MUDr. Boura
Ověřovateli zápisu jmenoval Jiřího Vávru a Jaroslava Petráška.
Do návrhové komise byli počtem 10 hlasů zvoleni Vladislav Borovka, Miloslav Srbený a ing.Pavel Pilař.

Program
Starosta přednesl program pořadu jednání a uvedl, že bod různé bude rozšířen o další věci, které nebyly uvedeny v pozvánce a vyzval
zastupitele k podání připomínek a návrhů. Program byl bez připomínek schválen 10 hlasy.
1. Cena vodného a stočného na rok 2006
2. Rozpočtová opatření
3. Rozpočtové provizorium
4. Volba přísedících okresního soudu
5. Věcná břemena
6. Různé
1. Cena vodného a stočného na rok 2006
Starosta přivítal na zasedání zástupce 1. JVS a.s., pana Ježíka a pana Váňu a předal jim slovo.
Pan Váňa seznámil přítomné se 2 variantami návrhu ceny vodného a stočného na rok 2006 a uvedl důvody, které vedou ke zvýšení ceny
vody, tj. nárůst ceny elektrické energie na rok 2006 a změna způsobu platby vody předávané od Jihočeské vodárenské soustavy, kdy v r.
2006 začne být uplatňován dvousložkový způsob platby a pro město Netolice, které využívá i vlastní zdroje - studny v Boru, to představuje
nárůst nákupní ceny vody předávané ze soustavy JVS z 11,97 Kč/m3 na 13,39 Kč/m3. Zástupce 1. JVS městu doporučuje variantu č. 2 zachovat pevnou složku a navýšení přesunout do pohyblivé složky.
Příchod zastupitele MUDr. V. Pužeje a Mgr. V. Filipa.
Starosta konstatoval, že dvousložková cena vody znevýhodňuje obce, které využívají jen část vody ze soustavy, ale jedná se spravedlivější
způsob ﬁnancování a městu se stále vyplatí provozovat ještě vlastní zdroj vody. Cena vody předané ze soustavy se nezměnila již 5 let,
jedná se pouze o přesun v rámci dvousložkové ceny.
Mgr. Pešek - nesouhlasí se stálým zvyšováním ceny vody.
Podává návrh zachovat stávající cenu vodného a stočného a dotovat cenu vody z rozpočtu města. Starosta poznamenal, že tímto
způsobem můžeme za chvíli dotovat všem i třeba cenu rohlíků.
Starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování o návrhu Mgr. Peška o zachování stávající ceny vody na rok 2006.
Hlasování 3-9-0
Návrh nebyl přijat.
Starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování o ceně vody dle varianty č. 2.
Hlasování 9-3-0

Zastupitelstvo města schválilo cenu vodného a stočného na rok 2006 s platností od 1. 1. 2006 takto:
Vodné a stočné v roce 2006
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Cena stočného pro odpadní vody z jiných zdrojů:
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2. Rozpočtová opatření
Starosta předal slovo ekonomce p. Boženě Grillové, která přednesla informace o rozpočtových opatřeních č. 19 – 26. Uvedla, že tato
rozpočtová opatření ve výši 413.300 Kč jsou prováděna v rámci rozpočtu města na rok 2005, nejde o čerpání z rezervy r. 2004.
Ing. Pilař - jak dopadlo vyúčtování dostihů.
Starosta - v rozpočtu byla na dostihy stanovena částka 30 tis. Kč. Současné náklady města jsou 14.000 Kč. Žádost o dotaci z Interregu IIIA
nebyla zatím poskytnuta, nyní půjde do druhého kola. V případě poskytnutí dotace bude tato použita na pořádání dostihů v roce 2006.
Tajemník zdůvodnil zvýšení nákladů 64.000 Kč na opravu radnice - osazením oken jiných rozměrů a tvarů, neboť bylo zjištěno, že původní
okna byla užší, vyšší a klenutá.
Mgr. Pešek - kdo zajišťuje údržbu hřbitova.
Starosta - p. Pavel Jáger.
Mgr. Pešek - platit auditora je přepych.
Starosta - řada měst odstupuje od možnosti si nechat dělat audit krajským úřadem a zadává audit soukromým ﬁrmám. Jedná se o zcela
jiný přístup auditorů k obcím, například poradenství o nakládání s ﬁnancemi, majetkem, daňovou problematikou atd., což u krajského
úřadu nepřipadá v úvahu. Dobrý auditor se městu vyplatí a podařilo se vyjednat velmi slušnou cenu.
Mgr. Pešek - rozpočtové opatření. č. 26 E.ON a.s. – zvyšuje se cena.
Starosta - bude projednáno v bodě různé.
Další připomínky nebyly vzneseny.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování. Rozpočtová opatření č. 19 – 26 dle přílohy byla schválena.
Hlasování 12-0-0.
3. Rozpočtové provizorium
Zastupitelé schválili rozpočtové provizorium na rok 2006 do doby schválení rozpočtu na rok 2006, s tím, že bude možno čerpat pouze
běžné provozní náklady související s běžnou činností města a závazky na základě uzavřených smluv a pověřili radu města provádět
rozpočtová opatření v rámci běžných rozpočtových příjmů a výdajů do výše 100.000 Kč a účelových dotací bez omezení.
Hlasování 12-0-0.

Mgr. Pešek - kolik peněz se půjčilo Domovu pro Seniory Pohoda.
Starosta - nic se nepůjčilo, město Domovu pro Seniory Pohoda povolilo čerpat debet do výše max. 300.000 Kč. Debet je standardní
bankovní nástroj pro důvěryhodné klienty, který umožňuje krátkodobé čerpání účtu do mínusu. Město ho má také, ale ještě ho nemuselo
využít.
4. Volba přísedících Okresního soudu v Prachaticích
Zastupitelé zvolili na volební období 2005-2009 přísedící Okresního soudu v Prachaticích, paní Boženu Šmajclovou, nar. 7.11. 1948, bytem
Netolice, Petrův Dvůr 62 a
pana Josefa Vojtěška, nar. 29.9. 1935, bytem Netolice, Školní 130.
Starosta uvedl, že má-li někdo zájem stát se přísedícím soudu, může se přihlásit.
Hlasování 12-0-0.
5. Věcná břemena
Zastupitelé schválili zřízení věcného břemene na p.p.č. 76 dle KN o ploše cca 10 m2 v obci a k.ú. Netolice na zřízení plynovodní přípojky
pro dům č.p. 358 na st.p.č. 1266 dle KN, ve prospěch vlastníka domu č.p.358 na st.p.č. 1266, Jiřího Kubičky, Vodňanská 358, 384 11
Netolice.
Hlasování 12-0-0.
Zastupitelé schválili uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a. s., Lannova 205/16, 370 49
České Budějovice na stavbu „Netolice – přípojka NN, p. Bárta“, na p.p.č. 1649/9 dle KN – 1203 d3 dle PK, 1649/49 dle KN v obci a k. ú.
Netolice na umístění a provozování kabelového vedení a přístupu a příjezdu k tomuto vedení.
Hlasování 12-0-0.
6. Různé
Starosta seznámil přítomné, že město hodlá podat žádost o grant kraje na opravy místních komunikací, opravu Žebrácké cesty (Na
Horánku), cesty na Peklo a na Slouně. Podmínkou je, že dle pasportu jsou zařazeny do kategorie místních komunikací III. třídy. Vzhledem k
tomu, že pasport komunikací není, lze na základě schválení zastupitelstva tyto místní komunikace na p. p. č. 1612, 2023, 2754 a 2821 dle
KN v obci a k. ú.Netolice zařadit do kategorie místních komunikací III. třídy.
Hlasování 12-0-0.
Ing. Bukovský uvedl informace o postupu inženýrských sítí Na Bahnech. Došlo ke změně požadavku a.s. E.ON, tak, že elektrické
přípojky zainvestuje město.
Zastupitelé schválili změnu usnesení č. 1/2005/5 ze dne 23. 3. 2005 a č. 3/2005/1 ze dne 29. 6. 2005 tak, že výše připojovacího poplatku
pro parcely, které dosud nemají přípojku elektřiny, se mění ze 128.000 Kč na 147.000 Kč s tím, že v ceně je zahrnuta i přípojka elektřiny.
Dále schválili uzavření smlouvy o připojení s E. ON Distribuce a.s. a o úhradě podílu na nákladech spojený s připojením ve výši
190.000 Kč na ZTV Bahna.
Hlasování 12-0-0.
Tajemník seznámil s návrhem Obecně závazné vyhlášky č. 4/2005 o místním poplatku za provozovaný hrací přístroj. Tato obecně
závazná vyhláška města nabývá účinnosti dne 1. ledna 2006. Zastupitelé OZV schválili.
Hlasování 12-0-0.
Ing. Bukovský seznámil s návrhem Obecně závazné vyhlášky č. 5/2005 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem.
Vyhláška byla konzultována s kompetentním pracovníkem MV ČR. Ing. Bukovský uvedl, že ve vyhlášce nelze jmenovitě stanovit podmínky
a povinnosti spojené s ukládáním komunálního a stavebního odpadu, které by byly nad rámec zákona. K vyhlášce bude vytisknut
informační leták, jež bude zveřejněn na úřední desce a ve sběrném dvoře. Bude obsahovat informace o nakládání s odpady.
Tato obecně závazná vyhláška města nabývá účinnosti dne 1. ledna 2006.

Ing. Bukovský dále hovořil o občanském sdružení Ekodomov, které požádalo Státní fond životního prostředí o dotace na reklamní a
informační kampaň v oblasti nakládání s kompostovatelnými odpady. O výsledku jednání budou podány informace.
Ing. Bukovský dále uvedl,, že pracovník sběrného dvora byl se souhlasem Rady města přijat na plný pracovní úvazek. Toto řešení si
vyžádalo rozšíření druhů vytříděných složek komunálních odpadů, které je možno do sběrného dvora ukládat a využití sběrného dvora v
rámci zpětného odběru elektroodpadu. Tento pracovník bude dále odpovídat za bývalou skládku Pískovna.
Ing. Pilař - ve sběrném dvoře je pořádek.
Starosta vyzval k hlasování o OZV č. 5/2005. Hlasování 12-0-0.
Starosta informoval o jednání se zástupcem developerské ﬁrmy, která pracuje pro řetězec Penny, Plus, Lidl. Mají zájem stavět markety i
2
v menších městech jako jsou Netolice. Dle jejich sdělení je cena 700 Kč/m nereálná. V současné době se cena pohybuje podle kategorií
2
měst v rozpětí 350-400 Kč/m . Chtějí jednat pouze s městem, město se obrátí na spoluvlastníky pozemků.
Mgr. Pešek - proč byl řediteli Domova pro seniory Pohoda prominut nájem za užívání služebního bytu.
Starosta - nájem byl prominut na základě žádosti ředitele Domova pro seniory Pohoda, z důvodu pracovního vytížení i mimo pracovní dobu
a nedostatku ﬁnanci na jeho ohodnocení oproti ředitelům v např. krajských zařízeních. Každý zastupitel může domov navštívit a seznámit s
problémem.
Ing. Pilař - při sestavování rozpočtu počítat s investicí na nákup traktůrku pro pracovní skupinu.
Starosta - zástupci města si vytipovali víceúčelový dopravní prostředek, který jim byl představen, jehož základní cena je cca 1 milion Kč, s
přídavným zařízením jako je radlice, čistič, zametač, sypač atd. se cena zvyšuje.
Je reálná možnost získat dotaci z programu Leader příspěvek až 80 % ceny, tuto možnost budeme znát až za několik měsíců, nebo
ﬁnancovat přes leasing . Určitě je nutné ho příští rok pořídit protože stávající traktůrek je již na pokraji své životnosti.
ing. Pilař - zda práce prováděné v archeoparku jsou v souladu s projektem, namalovaná věž v posledním zpravodaji vypadá jinak než v
původním projektu.
Starosta - projekt archeoparku se stále vyvíjí podle konzultací z týmem archeologů, výstavba ale probíhá v rámci stavebního povolení.
Mgr. Pešek - požaduje ošetření obtížně schůdných komunikací v případě náledí atd. před tím, než půjdou lidé do práce.
Starosta - V případě že se ráno udělá náledí není v lidských silách mít hned ošetřené komunikace v celém městě. Údržba probíhá podle
operačního plánu, kde je stanoveno, která ulice a do kdy musí být ošetřena. U vybraných komunikací jsou umístěny boxy s posypovým
materiálem. Dále je možnost se obrátit telefonicky se na Technické služby, aby zabezpečily sjízdnost komunikace a ne to oznamovat za
několik měsíců na zastupitelstvu.
Mgr. V.Filip - od léta stojí na náměstí auto a propíchnutou pneumatikou, vypadá jako vrak. Je možné s tím něco udělat.
Městská policie - pokud auto má SPZ, nejedná se o vrak. Věc bude prošetřena.
Další připomínky nebyly vzneseny.
Starosta poděkoval popřál všem přítomným šťastné vánoce.
Zasedání bylo ukončeno v 19,45 hodin.
Zapsala I.Pešková

Ověřovatelé zápisu
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