Město Netolice
Zastupitelstvo města Netolice
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva města Netolice,
konaného dne 23.04.2018 od 17,00 hodin.

Usnesení č. 12 - 24/2018
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 14
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“).
Omluven: Václav Částka, MBA
17:02 – odchod Ing. Kosaře
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.
1. Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
Za ověřovatele zápisu byli navrženi: Ing. Jan Kuliš, Petr Staněk
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 1
Návrh byl schválen.
Předsedající určil zapisovatelkou: Bc. Veroniku Babůrkovou
Volba návrhové komise
Do návrhové komise byli navrženi: Helena Matějeková, Josef Zíka, Libor Matásek
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 3
Návrh byl schválen.
17:07 – příchod Ing. Kosaře
2. Schválení programu zasedání
Starosta města seznámil přítomné s návrhem programu zasedání dle pozvánky předané členům
zastupitelstva a navrhl zařadit nový bod programu jednání: ZŠ Netolice – garance finančních
příspěvků města na mzdy pedagogů. Tento bod by byl označen jako bod programu č. 5, tudíž označení
původního bodu programu č. 5 a následujících by se změnilo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje zařazení nového bodu č. 5 ZŠ Netolice – garance finančních
prostředků na mzdy pedagogů do programu jednání zastupitelstva města.
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 12/2018 bylo schváleno.
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Program zasedání:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva města
Netolice:
Program:
1. Volba ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu zasedání
3. Kontrola plnění usnesení
4. Poskytovatel překlenovacího úvěru – projekt „Zvýšení kvality a dostupnosti ZŠ Netolice“
5. ZŠ Netolice – garance finančních příspěvků na mzdy pedagogů
6. Rozpočtové opatření č. 2/2018
7. Závěrečný účet města Netolice za rok 2017
8. Účetní závěrka města Netolice k 31.12.2017
9. Dotační programy Jihočeského kraje pro rok 2018
10. Operační program Životní prostředí – poskytnutí dotací – ZUŠ Netolice
11. Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o nočním klidu
12. Majetkové body:
Návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní – část pozemku p. č. 527 KN v k.ú.
Hrbov u Lhenic
13. Různé
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 13/2018 bylo schváleno.

3. Kontrola plnění usnesení
Starosta města vyzval přítomné k vyjádření k plnění usnesení. Nebyl vznesen žádný návrh.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 23.04.2018
a souhlasí s vyřazením zrušených a splněných bodů z dalšího sledování.
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 14/2018 bylo schváleno.

4. Poskytovatel překlenovacího úvěru – projekt „Zvýšení kvality a dostupnosti ZŠ Netolice“
Starosta města informoval členy zastupitelstva města o doporučení rady města uzavřít smlouvu o
úvěru se subjektem, který podal nejnižší nabídkovou cenu.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města schvaluje smlouvy o úvěru na akci „Zvýšení kvality a dostupnosti
ZŠ Netolice“ – číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003792 - se společností Česká
spořitelna, a.s. – pobočka Písek, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, dle předložené
varianty č. 2 – 3M PRIBOR + úroková marže v % fixní po celou dobu splácení –
nabídková cena úvěru 497 904,50 Kč a pověřuje starostu města podpisem příslušné
smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1
Usnesení č. 15/2018 bylo schváleno.
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5. ZŠ Netolice – garance finančních příspěvků města na mzdy pedagogů
Starosta města navrhl finanční příspěvek na mzdy pedagogů na školní rok 2018/2019 ve výši až do 1,4
milionu korun tak, aby byla zajištěna pro 1. – 4. ročník výuka ve dvou třídách.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice
a) schvaluje finanční příspěvek na mzdy pedagogů pro ZŠ Netolice na školní rok 2018/2019
ve výši až do 1,4 milionu korun tak, aby byla zajištěna pro 1. – 4. ročník výuka ve dvou
třídách
b) schvaluje finanční zajištění (příspěvek na mzdy pedagogů) na dobu udržitelnosti
projektu „Zvýšení kvality a dostupnosti ZŠ Netolice“ – číslo projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003792, tedy na dobu 5 let (do konce roku 2024) počínající
školním rokem 2019/2020 týkající se zajištění provozu a výuky v 15 kmenových
učebnách (třídách)
c) pověřuje starostu města zajistit ve spolupráci s ředitelem ZŠ Netolice konkrétní studii
proveditelnosti s výhledem do konce roku 2024 a předložit zastupitelstvu města
nejpozději do konce února 2019 ke schválení.
Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1
Usnesení č. 16/2018 bylo schváleno.

6. Rozpočtové opatření č. 2/2018
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018 dle přílohy
a pověřuje ekonomku provést rozpočtové změny v účetnictví.
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 17/2018 bylo schváleno.

7. Závěrečný účet města Netolice za rok 2017
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje závěrečný účet města Netolice za rok 2017
a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 18/2018 bylo schváleno.

8. Účetní závěrka města Netolice k 31.12.2017
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje účetní závěrku města Netolice sestavenou
k 31.12.2017. Doporučuje převést výsledek hospodaření města Netolice ve výši
12 368 807,13 Kč na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období.
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Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 19/2018 bylo schváleno.

9. Dotační programy Jihočeského kraje pro rok 2018
Starosta města informoval přítomné zastupitele města o podání žádostí o poskytnutí dotace v rámci
dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2018. Zároveň požádal zastupitelstvo města o pověření
k podpisu příslušných smluv s Jihočeským krajem v případě získání krajských dotací.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice pověřuje starostu města v případě získání krajských dotací
k podepsání příslušných smluv s Jihočeským krajem.
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 20/2018 bylo schváleno.

10. Operační program Životní prostředí – poskytnutí dotací – ZUŠ Netolice
Starosta města informoval zastupitele města o schválení žádostí o dotaci v rámci 70. výzvy
Ministerstva životního prostředí z Operačního programu Životního prostředí na snížení energetické
náročnosti budovy ZUŠ Netolice včetně instalace nuceného větrání s rekuperací.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice bere na vědomí schválení a výběr dvou projektů v rámci
výzvy č. 70 Ministerstva životního prostředí – Operační program Životního prostředí –
SC 5.1 – na akci (název projektu) 5.1a „Snížení energetické náročnosti budovy – ZUŠ
Netolice“, registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006514 a na akci (název
projektu) „Snížení energetické náročnosti budovy – ZUŠ Netolice“, registrační číslo
projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006513 a po projednání poskytnutí dotací schvaluje
přijetí dotací na výše uvedené projekty bez připomínek s termínem realizace projektů
nejpozději do 30. 12. 2019.
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 21/2018 bylo schváleno.

11. Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o nočním klidu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o nočním
klidu v předloženém znění.
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 1 Zdržel se: 1
Usnesení č. 22/2018 bylo schváleno.

12. Majetkové body
a) Návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní – část pozemku p. č. 527 KN v k.ú.
Hrbov u Lhenic
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Materiál předkládán na základě žádosti společnosti E.ON Distribuce, a.s. ze dne 28.2.2018. Jedná
se o pozemek pro výstavbu trafostanice. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce bez
připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice
a) schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej části pozemku p. p.
č. KN 527 o výměře cca 10 m2 v k.ú. Hrbov u Lhenic, za cenu dle znaleckého
posudku plus DPH a náklady spojené s prodejem, společnosti E.ON Distribuce, a.s.,
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
b) za účelem plnění usnesení ukládá odboru HŽP zajistit uzavření smlouvy a pověřuje
starostu města jejím podpisem.
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 23/2018 bylo schváleno.

13. Různé
Starosta města informoval zastupitele města o podání žádostí o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj
na akce „Rekonstrukce místní komunikace – ulice Nádražní“ a „SO 03 Víceúčelové sportovní hřiště
pro ZŠ Netolice“. Zároveň požádal zastupitelstvo města o pověření k podpisu příslušných dokumentů
či smluv v případě získání dotací z Ministerstva pro místní rozvoj.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje v případě získání dotací z Ministerstva pro místní rozvoj
přijetí poskytnutí dotací bez připomínek na tyto akce: Podpora a rozvoj regionů –
Podpora obnovy a rozvoje venkova – Dotační titul č. 5: Podpora obnovy místních
komunikací na akci: „Rekonstrukce místní komunikace – ulice Nádražní“ a Dotační titul
č. 6: Podpora obnovy sportovní infrastruktury na akci: „SO 03 Víceúčelové sportovní
hřiště pro ZŠ Netolice“ a pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů či
smluv.
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 24/2018 bylo schváleno.

Starosta města informoval přítomné zastupitele města o zpracovávané „Strategii města Netolice pro
léta 2019 – 2026“ a současně požádal o zapojení se do procesu formou vyplnění dotazníku, který je
zaměřen na specifikování potřeb a požadavků občanů města Netolice.
Zastupitelka V. Janota Vaníčková poukázala na nevhodné parkování v ulici Budějovická v blízkosti
zatáčky před Domem pro seniory Pohoda. Starosta města navrhl v této věci vyvolat jednání s vedením
obvodního oddělení Policie ČR.
18:36 – odchod P. Staňka
Starosta města poděkoval za pozornost a ukončil zasedání v 18:40 hodin.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Podkladová dokumentace
Zápis byl vyhotoven dne: 25.04.2018
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Ověřovatelé:
Ing. Jan Kuliš

………..……… …..…………. dne ………………………….…

Petr Staněk

…………..………………..….. dne …………..………..……….

Starosta města
Mgr. Vladimír Pešek

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