Město Netolice
Zastupitelstvo města Netolice
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva města Netolice,
konaného dne 25.06.2018 od 17,00 hodin.

Usnesení č. 25 - 41/2018
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 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“).
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, Ing. Vladimír Soukup
Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 2
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: 12 Proti: 0 Zdržel se: 3
Návrh byl schválen.

2. Schválení programu zasedání
Starosta města seznámil přítomné s návrhem programu zasedání dle pozvánky předané členům
zastupitelstva a navrhl zařadit nový bod programu jednání: Návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Tento bod by
byl označen jako bod programu č. 13 f).

Návrh:
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje zařazení nového bodu č. 13 f) Návrh na uzavření Smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – Správa a údržba silnic Jihočeského kraje do
programu jednání zastupitelstva města.
Výsledek hlasování: Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl schválen.
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Program zasedání:
Návrh:
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva města
Netolice:
Program:
1. Volba ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu zasedání
3. Kontrola plnění usnesení
4. Rozpočtové opatření č. 3/2018
5. Závěrečný účet Svazku obcí Netolicko za rok 2017
6. Účetní závěrka Svazku obcí Netolicko k 31. 12. 2017
7. Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Netolice pro volební období 2018 - 2022
8. Program regenerace MPZ Netolice 2018
9. Plán rozvoje sportu města Netolice na roky 2018 - 2025
10. Dětské kluby Netolice
11. Žádost o dotaci a podílení se na přípravách akce – Netolické dostihy
12. Návrh na změnu otevírací doby pobočky České pošty, s. p.
13. Majetkové body:
a. Návrh na zveřejnění záměru prodeje části pozemku – p. č. 1187/60 KN, k. ú. Netolice
b. Návrh na zveřejnění záměru prodeje části pozemku – p. č. 1187/60 KN, k. ú. Netolice
c. Návrh na zveřejnění záměru prodeje části pozemku – p. č. 1852/1 KN, k. ú. Netolice
d. Návrh na prodej části pozemku - p. č. 1282/1 KN v k. ú. Netolice
e. Návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – plynovodní
přípojka, Nádražní ulice
f. Návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě –
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
14. Různé
Výsledek hlasování: Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0

Návrh byl schválen.
3. Kontrola plnění usnesení
Starosta města vyzval přítomné k vyjádření se k plnění usnesení. Nebyl vznesen žádný návrh.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 25.06.2018
a souhlasí s vyřazením zrušených a splněných bodů z dalšího sledování.
Výsledek hlasování: Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 25/2018 bylo schváleno.

4. Rozpočtové opatření č. 3/2018
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2018 dle přílohy (v souvislosti
s nepředpokládanými náklady týkajícími se likvidace přebytečného výkopku jako
nebezpečného odpadu v rámci stavby „Rekonstrukce ulice Nádražní“ dle předložené
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varianty č. 2 změnového listu) a pověřuje ekonomku provést rozpočtové změny
v účetnictví.
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 1
Usnesení č. 26/2018 bylo schváleno.

5. Závěrečný účet Svazku obcí Netolicko za rok 2017
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice projednalo a bere na vědomí Závěrečný účet dobrovolného
svazku obcí Netolicko za rok 2017 a souhlasí s celoročním hospodařením.
Výsledek hlasování: Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 27/2018 bylo schváleno.

6. Účetní závěrka Svazku obcí Netolicko k 31. 12. 2017
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice projednalo a schvaluje účetní závěrku dobrovolného
svazku obcí Netolicko k 31. 12. 2017.
Výsledek hlasování: Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 28/2018 bylo schváleno.

7. Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Netolice pro volební období 2018 - 2022
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice stanovuje podle ustanovení § 67 a § 68 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, počet členů Zastupitelstva města
Netolice pro volební období 2018 – 2022 na 15 členů.
Výsledek hlasování: Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 29/2018 bylo schváleno.

8. Program regenerace MPZ Netolice 2018
Zastupitelstvo města projednalo návrh úpravy rozdělení dotace Ministerstva kultury ČR z Programu
regenerace městské památkové zóny Netolice a podíly města na rok 2018.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje rozdělení dotace Ministerstva kultury ČR
z Programu regenerace městské památkové zóny Netolice a podíly města na rok 2018 dle
následující tabulky:

Poř.

1.

Název akce
druh obnovy
majitel

Oprava

MK ČR
(50%)

100.000,-

Obec
(10%)

10.000,-

Majitel
(40%)

90.000,-

Celkem Kč
bez DPH

200.000,-
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navazující zdi,
rekonstrukce
vrat muzeum,
město
Netolice
2.

Restaurování
čtyř mříží
oprava
muzeum
město
Netolice
Oprava fasády
muzeum
město
Netolice
Sanační
omítka
solnice
Schrenková V.

3.

4.

Celkem
Podíl města celkem:

(100.000,-)

225.000,-

45.000,-

180.000,-

450.000,-

40.000,-

100.000,-

(225.000,-)

50.000,-

10.000,(50.000,-)

60.000,-

12.000,-

48.000,-

120.000,-

435.000,-

77.000,(387.000,-)

358.000,-

870.000,-

Výsledek hlasování: Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 30/2018 bylo schváleno.

9. Plán rozvoje sportu města Netolice na roky 2018 - 2025
Zastupitelé města projednali předložený Plán rozvoje sportu města Netolice na roky 2018 – 2025,
který byl zpracován na základě novely zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, která tuto povinnost
obcím ukládá.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje Plán rozvoje sportu města Netolice na roky
2018 – 2025 dle přílohy.
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 2 Zdržel se: 3
Usnesení č. 31/2018 bylo schváleno.

10. Dětské kluby Netolice
Starosta města informoval zastupitele města o poskytnutí dotací na pokračování projektu „Dětský klub
Netolice“. Městu Netolice byly schváleny žádosti o dotaci od dvou subjektů: Ministerstvo práce a
sociálních věcí – OPZ výzva č. 03_17_ 077, MAS Blanský les – Netolicko o. p. s. Starosta města
navrhl hlasovat o přijetí dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí – OPZ výzva č. 03_17_077.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice po projednání schváleného projektu s názvem „Dětský
klub Netolice“ v rámci výzvy číslo 03_17_077 Operačního programu Zaměstnanost –
název výzvy: „Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo
školní vyučování mimo hl. město Prahu“ schvaluje přijetí dotace bez připomínek.
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Výsledek hlasování: Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 32/2018 bylo schváleno.
18:26 – odchod MVDr. Martina Kubičky

11. Žádost o dotaci a podílení se na přípravách akce – Netolické dostihy
Zastupitelstvo města projednalo žádost pana xxxxx o podílení se na přípravě dostihového dne
v Netolicích pracovní skupinou města Netolice a finanční podporu na konání překážkového dostihu
„Cena města Netolic“.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje součinnost při pořádání dostihového dne
v Netolicích dle předložené žádosti.
Výsledek hlasování: Pro: 1 Proti: 10 Zdržel se: 3
Usnesení č. 33/2018 nebylo schváleno.
Starosta města přednesl nový návrh usnesení týkající se finanční a materiálové podpory akce –
Netolické dostihy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice
a) schvaluje poskytnutí částky 40 000,- Kč jako finanční dotaci města Netolice na konání
překážkového dostihu „Cena města Netolic“
b) schvaluje zapůjčení stanů pro jezdce a V. I. P., odpadkových košů, stolů, židlí a lavic
c) schvaluje poskytnutí 10 ks tyčoviny na úpravu skoků a vytištění plakátů.
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 1 Zdržel se: 1
Usnesení č. 34/2018 bylo schváleno.

12. Návrh na změnu otevírací doby pobočky České pošty, s. p.
Zastupitelé města projednali variantní řešení týkající se změny otevírací doby pobočky České pošty
v Netolicích. Starosta města navrhl hlasovat o variantě b) úpravy otevírací doby.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice bere na vědomí změnu otevírací doby pobočky České pošty
v Netolicích dle předložené varianty b) úpravy otevírací doby, a to s účinností od 1. 8.
2018:
Pondělí:
8:00 – 11:00 12:00 – 18:00
Úterý:
8:00 – 11:00 12:00 – 16:00
Středa:
8:00 – 11:00 12:00 – 18:00
Čtvrtek:
8:00 – 11:00 12:00 – 16:00
Pátek:
8:00 – 11:00 12:00 – 16:00
Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1
Usnesení č. 35/2018 bylo schváleno.
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13. Majetkové body
a) Návrh na zveřejnění záměru prodeje části pozemku – p. č. 1187/60 KN, k. ú. Netolice
Materiál předkládán na základě žádosti pana xxxxx xxxxx ze dne 6. 4. 2018. Jedná se o pozemek
přiléhající k pozemku žadatele.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice
a) schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. p. č. KN 1187/60 o výměře cca
20 m2 při východním okraji domu č. p. 492 na st. p. č. 1203, v obci a k. ú. Netolice, za
cenu 100,- Kč/m2 plus DPH a náklady spojené s prodejem
b) za účelem plnění usnesení ukládá odboru HŽP zajistit zveřejnění záměru prodeje.
Výsledek hlasování: Pro: 0 Proti: 8 Zdržel se: 6
Usnesení č. 36/2018 nebylo schváleno.

b) Návrh na zveřejnění záměru prodeje části pozemku – p. č. 1187/60 KN, k. ú. Netolice
Materiál předkládán na základě žádosti pana xxxxx xxxxx ze dne 4. 4. 2018. Jedná se o pozemek
za domem žadatele.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice
a) schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. p. č. KN 1187/60 o výměře cca
340 m2 při východním okraji domu č. p. 494 na st. p. č. 1199, v obci a k. ú. Netolice,
za cenu 100,- Kč/m2 plus DPH a náklady spojené s prodejem
b) za účelem plnění usnesení ukládá odboru HŽP zajistit zveřejnění záměru prodeje.
Výsledek hlasování: Pro: 0 Proti: 8 Zdržel se: 6
Usnesení č. 37/2018 nebylo schváleno.

c) Návrh na zveřejnění záměru prodeje části pozemku – p. č. 1852/1 KN, k. ú. Netolice
Materiál předkládán na základě žádosti paní xxxxx xxxxx ze dne 21. 5. 2018 o koupi pozemku
přiléhajícího k parcele žadatelky p. p. č. 1849 a k části p. p. č. 1848 KN v obci a k. ú. Netolice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice
a) schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. p. č. KN 1852/1 při jižním
okraji p. p. č. 1848 – 9 v obci a k. ú. Netolice, o výměře cca 70 m2, za cenu 100,Kč plus DPH
b) za účelem plnění usnesení ukládá odboru HŽP zajistit zveřejnění záměru
prodeje.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 5
Usnesení č. 38/2018 bylo schváleno.

d) Návrh na prodej části pozemku – p. č. 1282/1 KN v k. ú. Netolice
Materiál předkládán na základě žádosti pana xxxxx xxxxx ze dne 12. 3. 2018 o koupi pozemku
přiléhajícího k pozemku žadatele, na kterém se nachází schodiště a přístup k nemovitosti.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice
a) schvaluje prodej části pozemku p. p. č. KN 1282/1 o výměře cca 75 m2 při
jihovýchodním okraji domu č. p. 103 na st. p. č. 1301, v obci a k. ú. Netolice, za
cenu 100,- Kč/m2 plus DPH a náklady spojené s prodejem, xxxxx xxxxx, xxxxx
xxx, Netolice
b) za účelem plnění usnesení ukládá odboru HŽP zajistit uzavření smlouvy a
pověřuje starostu města jejím podpisem.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 3
Usnesení č. 39/2018 bylo schváleno.

e) Návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – plynovodní
přípojka, Nádražní ulice
Materiál předkládán na základě žádosti manželů xxxxx, xxxxx xxx, Netolice, v rámci
rekonstrukce Nádražní ulice. Zastupitelka Bc. L. Bedlivá Reidingerová informovala, že
projednávaný návrh se týká rodinných příslušníků.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice
a) schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
s xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, oba bytem xxxxx xxx, Netolice, na zřízení
služebnosti vedení inženýrské sítě – uložení plynovodní přípojky k domu č. p. 398
na p. p. č. 900/1 a 849 KN v obci a k. ú. Netolice, za jednorázovou úplatu ve výši
100,- Kč plus DPH
b) za účelem plnění usnesení ukládá odboru HŽP zajistit uzavření smlouvy a
pověřuje starostu města jejím podpisem.
Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1
Usnesení č. 40/2018 bylo schváleno.
19:04 – odchod Bc. Lucie Bedlivé Reidingerové
f) Návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě –
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Zastupitelé projednali návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
inženýrské sítě – Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, týkající se vybudování dalšího úseku
cyklostezky Netolice – Kratochvíle.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě se společností Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
týkající se plánované akce „Cyklostezka Netolice – Kratochvíle“ a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 41/2018 bylo schváleno.

14. Různé
Zastupitel Ing. J. Kuliš seznámil přítomné zastupitele se závěry pracovní skupiny vytvořené za účelem
stanovení konkrétních požadavků pro zpracování projektové dokumentace vztahující se k akci
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„Rekonstrukce průjezdného úseku silnice II/122 přes město Netolice“ (viz usnesení ZM č. 83/2017 ze
dne 20.11.2017), která by měla být vyhotovena ve spolupráci s Jihočeským krajem. Pracovní skupinou
bylo navrženo doplnění soupisu požadavků vytvořeného v roce 2015, a to o vybudování vodovodu a
kanalizace v ulici Gregorova od křižovatky ulice Mnichské směr Podroužek.
20:06 – odchod Jindřišky Šandové
Ing. Vojtěch Švec poukázal na nedostatečnou údržbu Archeoparku na Jánu v Netolicích. Starosta
města uvedl, že město Netolice vstoupilo v jednání s firmou Ing. Jiří Sikora – ATISS, Orlová –
Poruba, o vyspravení poškozené střechy na objektu.

V souvislosti s nedobrou dopravní situací v ulici Budějovická v blízkosti zatáčky před Domem pro
seniory Pohoda navrhla zastupitelka V. Janota Vaníčková zahájit jednání s příslušnými subjekty, např.
o umístění dopravního značení na vhodné místo, které by zamezilo vjezdu kamionů do města
Budějovickou ulicí.
20:27 – odchod Ing. Moniky Bendové
20:28 – odchod Ing. Petra Kosaře.

Starosta města poděkoval za pozornost a ukončil zasedání ve 20:28 hodin.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Podkladová dokumentace
Zápis byl vyhotoven dne: 28.06.2018
Ověřovatelé:
Ing. Jan Kuliš

………..……… …..…………. dne ………………………….…

Ing. Vladimír Soukup

…………..………………..….. dne …………..………..……….

Starosta města
Mgr. Vladimír Pešek

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