Zasedání zahájil starosta města Oldřich Petrášek v 17 hodin.
Ověřovateli zápisu jmenoval Miloslava Srbeného a Mgr. Karla Pižla
Do návrhové komise byli počtem 8 hlasů zvoleni ing. Pavel Pilař, Vladislav Borovka a Jaroslav Petrášek.
Omluveni: MUDr. Eva Filipová, Mgr. Vladimír Filip, MUDr. Vítězslav Pužej, Jiří Vávra.
Neomluven: MUDr. Jindřich Boura
Starosta přednesl návrh programu jednání, k pořadu jednání nebyly vzneseny připomínky.
Program
1. Rozbory hospodaření za 1. pololetí r. 2005
2. Rozpočtová opatření
3. Různé
1. Rozbory hospodaření za 1. pololetí r. 2005
Starosta předal slovo ekonomce Boženě Grillové. Ekonomka uvedla, že příjmy jsou plněny na 44,21 %, výdaje jsou plněny na 40,22 %. Dále
uvedla, že plnění daňových příjmů je vyšší a v některých položkách daní bude rozpočet překročen.
Zastupitelé vzali zprávu o hospodaření města za 1. pololetí r. 2005 na vědomí.
2. Rozpočtová opatření
Starosta informoval přítomné zastupitele o dopise Premium Real Praha ze dne 30. 6. 2005, kterým bylo sděleno, že ﬁrma odstupuje od
smlouvy koupě pozemků na Benýtkově. Starostovi se nepodařilo kontaktovat ing. arch. Vránka, s nímž město vedlo jednání ve věci prodeje
pozemků. Důvody odstupu od smlouvy se tedy nepodařilo zjistit.
Z tohoto důvodu je nutné snížit rozpočet města o 4,700.000 Kč - cena pozemku na Benýtkově. Návrh rady města a ﬁnančního výboru je
snížit rozpočtovým opatřením č. 1 rozpočtové příjmy o 3,637.000 Kč (jednotlivé paragrafy jsou uvedeny v příloze rozpočtového opatření) a
zvýšit rozpočtové příjmy o 440.000 Kč (prodej domu čp. 201)
Finanční výbor navrhuje nečerpat rezervu a počkat do 3. čtvrtletí na výši plnění daní a příjem z prodeje pozemků na Bahnech, z čehož by
se zbývající rozdíl 1,063.000 Kč pokryl.
Příchod M. Velíka
Mgr. J. Pešek: jak je ošetřeno odstoupení od smlouvy.
Starosta: podepsaná smlouva dosud nebyla zaslána zpět.
Ing. Pilař: pozemky na Bahnech dosud nejsou prodané, zda se rozpočtové opatření č. 1 týká i bytu č.564
Starosta: zatím nezávazně jednal s zájemci o koupi parcely na Bahnech, RO č. 1 se bytu č. 564 netýká.
Příchod Františka Skláře
Ing. Pilař: jak postupuje akce ZTV Bahna
Ing. Vaníček: čeká se na poslední podpisy smluv. Říjen 2005 je stále reálný termín pro zahájení výstavby inženýrských sítí. ZTV by měla
být do 14 dnů od zahájení stavby hotova.
Mgr. J. Pešek: upozorňuje na nutnost opravy komunikace Na Horánku.
Starosta: navrhuje počkat do 3. čtvrtletí na plnění příjmů z daní.
Mgr. Pešek: jak skončil rozpočet na dostihy.
Starosta: vyúčtování pro Jockey klub zpracovává účtovací centrum. Zatím chybí 100.000 Kč. Dosud nejsou podepsány smlouvy na hlavní
dostih. Pokud město obdrží od Interregu dotaci 3.500 Eur, bude celá akce pokryta. V případě neobdržení dotace schodek uhradí sponzoři.
Vyšší náklady vznikly opravou tribuny – dřevěné lavice byly shnilé a musely být vyměněny. Letos budou uskladněny pod střechou.

Fr. Sklář: uskladnění může způsobit poškození dřeva. Mělo by přes zimu zůstat venku a vyzrát.
Mgr. Pešek: jaký je stav ﬁnancování Domova pro seniory Pohoda.
Starosta: město hradí z rozpočtu 400.000 Kč na pečovatelskou službu. Od státu je na domov Pohoda slíbena dotace 2 miliony korun.
Další připomínky a dotazy nebyly k bodu rozpočtová opatření č.1 a č. 2 vzneseny.
Hlasování 10 - 0 - 0
3. Různé
Starosta seznámil s žádostí Stanislava a Lenky Veškrnových, Hornická 656 Netolice o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na umístění vodovodní a kanalizační přípojky na p.p.č. 1203 dle PK v obci a k. ú. Netolice pro novostavbu RD na p.p.č.
1649/50.
Hlasování 10 - 0 - 0
Ing. Pilař: výstavba rodinného domu ing. Jany Havlové Na Horánku – řešení přípojky - domnívá se, že pozemek, jenž by měl sloužit jako
chodník, je v majetku stavebníka.
Ing. Vaníček: Při stavebním povolení trváme na tom, aby přípojná skříň byla na pozemku vlastníka mimo komunikaci.
Starosta informoval o žádosti Petra Musila, Eliášova 394/18, Praha 6 – Bubeneč, který požádal o souhlas s umístěním stavby
výrobní haly a s vydáním územního rozhodnutí na tuto stavbu na části p.p.č. 1780 a 1637 dle PK v obci a k. ú. Netolice, které jsou ve
vlastnictví Města Netolice. Vlastnické vztahy budou řešeny směnou pozemků před vydáním stavebního povolení.
Jedná se o pozemek na bývalé skládce u Jägerhausu. Napříč tímto pozemkem vede stará cesta, jež je majetkem města. P. Musil je
vlastníkem pozemků i s částí potoka v této lokalitě. Město má zájem o výměnu těchto pozemků s potokem do svého vlastnictví a po těchto
pozemcích zřídit lávku a stezku od vlakového nádraží na zámek Kratochvíle.
Hlasování 10 - 0 - 0
Starosta informoval o návrhu rady města o způsobu řešení dluhu ﬁrmy Extra Beton Plus s.r.o.
Návrhová komise formulovala usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice souhlasí s řešením dluhu ﬁmry Extra Beton Plus s.r.o. následovně:
Do 15. srpna 2005 bude zaplacena 1. neuhrazená splátka nájmu roku 2004 (činí 65.000 Kč) a proveden chodník na Starém městě dle
projektové dokumentace, jako uhrazení penále z nezaplaceného nájmu za rok 2004.
V případě neuhrazení částky nebo neprovedení prací bude dne 16. srpna 2005 podán návrh na vydání platebního rozkazu na celou dlužnou
částku s příslušenstvím k Okresnímu soudu v Prachaticích.
V případě uhrazení částky a provedení chodníku bude dohodnut splátkový kalendář na splacení zbytku dlužné částky. Tato bude uhrazena
nejdéle do 31. prosince 2005
Hlasování: 10 - 0 – 0
Ing. Pilař: zda je vypracovaný systém na úklid města. Město je zaměřeno na turistický ruch, proto je potřebné, aby i postranní uličky
byly uklizeny.
Mgr. Pešek: mřížky u chodníku Na Horánku jsou zanesené.
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva města v 19 hodin.
Zapsala Iveta Pešková
Ověřovatelé zápisu: Oldřich Petrášek
Mgr. Karel Pižl starosta města
Miloslav Srbený

