Město Netolice
Zastupitelstvo města Netolice
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva města Netolice,
konaného dne 21.06.2021 od 17,00 hodin.
Usnesení č. 15-39/2021
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 10 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“).
Omluveni: Helena Matějeková, Bc. Zuzana Matějů, Bc. Lucie Bedlivá Reidingerová, Martin
Csejtey
Neomluven: MVDr. Martin Kubička
Starosta města představil přítomným zastupitelům ředitelku Domova pro seniory Pohoda Mgr.
Bc. Andreu Tajanovskou, DiS., která byla jmenována ředitelkou organizace od 01.04.2021.
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.
Předsedající určil zapisovatelkou: Bc. Veroniku Babůrkovou
1. Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
Za ověřovatele zápisu byli navrženi: Mgr. Jindřich Boura, Dušan Dragoun
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 1
Návrh byl schválen.
Volba návrhové komise
Do návrhové komise byli navrženi: Mgr. Vladimír Pešek, Miroslav Baloušek, Libor Matásek
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl schválen.
2. Schválení programu zasedání
Starosta města navrhl přesunout bod programu č. 16) Program regenerace MPZ Netolice
2021 – aktualizace na bod č. 4) programu jednání a dále bod programu č. 17) Vyhlášení
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výběrového řízení – poskytovatel překlenovacího úvěru na akci „Rekonstrukce budovy
hasičské zbrojnice JSDHO Netolice“ na bod č. 5) programu jednání.
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl schválen.
Program zasedání:
Návrh:
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva
města Netolice:
Program:
1) Určení ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu zasedání
3) Kontrola plnění usnesení
4) Program regenerace MPZ Netolice 2021 - aktualizace
5) Vyhlášení výběrového řízení – poskytovatel překlenovacího úvěru na akci „Rekonstrukce
budovy hasičské zbrojnice JSDHO Netolice“
6) Rozpočtové opatření č. 2/2021
7) Závěrečný účet města Netolice za rok 2020
8) Účetní závěrka města Netolice k 31. 12. 2020
9) Závěrečný účet Svazku obcí Netolicko za rok 2020
10) Účetní závěrka Svazku obcí Netolicko k 31. 12. 2020
11) Zprávy Revizní skupiny Svazku obcí Netolicko
12) Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
13) Informace o činnosti kontrolního výboru v roce 2020
14) Volba člena kontrolního výboru
15) Vydání změny č. 2 Územního plánu Netolice
16) Opatření pro omezení emisí ze spalovacích stacionárních zdrojů do 300 kW
17) Majetkové body:
a.
Návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlas
se stavebním záměrem (stavba „Netolice – garáže u kotelny“)
b.
Návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlas
se stavebním záměrem (stavba „Netolice kabel NN, Hovorková“)
c.
Návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlas
se stavebním záměrem (stavba „Novostavba plynovodní přípojky pro dům č. p. 490
Netolice“)
d.
Návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlas
se stavebním záměrem (stavba „Novostavba plynovodní přípojky pro p. p. č. 733/16
Netolice“)
e.
Návrh na zveřejnění záměru prodeje části pozemku – p. č. KN 1187/60, k. ú. Netolice
f.
Návrh na zveřejnění záměru prodeje částí pozemků – p. č. KN 1165/40, 1161 a
1162/1, k. ú. Netolice
g.
Návrh na zveřejnění záměru prodeje pozemku – p. č. KN 351, k. ú. Hrbov u Lhenic
h.
Návrh na zveřejnění záměru převodu části pozemku – p. č. KN 984/1, k. ú. Netolice
i.
Návrh na prodej pozemků – p. č. KN 2982/67, 2982/23 a 2982/70, k. ú. Netolice
j.
Návrh na prodej pozemku – p. č. KN 2982/15, k. ú. Netolice
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k.
Návrh na prodej pozemku – p. č. KN 2982/13, k. ú. Netolice
l.
Návrh na prodej pozemku – p. č. KN 2983/10, k. ú. Netolice
m. Návrh na prodej pozemků – p. č. KN 2982/42 a 2982/40, k. ú. Netolice
n.
Návrh na prodej pozemku – p. č. KN 380, k. ú. Netolice
o.
Návrh na prodej pozemků – p. č. KN 911/14 a 911/17, k. ú. Netolice
18) Různé
Výsledek hlasování: Pro: 10 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 datu 21.06.2021 a souhlasí s vyřazením zrušených a splněných bodů z dalšího
sledování.
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 15/2021 bylo schváleno.

4. Program regenerace MPZ Netolice 2021 - aktualizace
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje rozdělení příspěvku (dotace) Ministerstva
kultury ČR z Programu regenerace městské památkové zóny Netolice a podíly
města na rok 2021 dle následující tabulky:
Poř.

1.

Název akce
druh obnovy
majitel
Restaurování
sousoší sv. Jana
Nepomuckého v
Netolicích

Celkem

MK ČR
(50 %)

Obec

Celkem Kč,
bez DPH

0,-

Majitel
obec
(40 %)
0,-

790.000,MK 100%

790.000,-

0,-

0,-

790.000,-

790.000,-

Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 16/2021 bylo schváleno.
5. Vyhlášení výběrového řízení – poskytovatel překlenovacího úvěru na akci
„Rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice JSDHO Netolice“

3

Xxxxx xxxxx Osobní údaj byl v souladu se zněním Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a zákona č. 110/2019
Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, anonymizován. Tento je v souladu s § 16 a § 17 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, přístupný k nahlédnutí na Městském úřadě Netolice.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice
a) bere na vědomí vyhlášení zadání výběrového řízení – veřejná zakázka
malého rozsahu na poskytovatele překlenovacího úvěru na akci
„Rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice JSDHO Netolice“ Radou města
Netolice dne 26.05.2021
b) schvaluje zadávací dokumentaci výběrového řízení výše uvedené veřejné
zakázky malého rozsahu na poskytovatele překlenovacího úvěru na akci
„Rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice JSDHO Netolice“
v předloženém znění
c) pověřuje členy rady města jako členy komise pro otevírání obálek a
zároveň jako členy hodnotící komise a požaduje předložit výsledky
výběrového řízení na nejbližším jednání zastupitelstva města
d) schvaluje oslovení těchto firem: Česká spořitelna, a.s.; Komerční banka,
a.s.; Československá obchodní banka, a.s.; MONETA Money Bank, a.s. a
Air Bank a.s.
e) si vyhrazuje právo rozhodnutí o uzavření smlouvy na překlenovací úvěr
dle výše uvedeného.
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 17/2021 bylo schváleno.
6. Rozpočtové opatření č. 2/2021
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2021
v předloženém znění a pověřuje ekonomku provést rozpočtové změny
v účetnictví.
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 18/2021 bylo schváleno.
7. Závěrečný účet města Netolice za rok 2020
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje závěrečný účet města Netolice za rok
2020 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 19/2021 bylo schváleno.
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8. Účetní závěrka města Netolice k 31.12.2020
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje účetní závěrku města Netolice sestavenou
k 31.12.2020. Doporučuje převést výsledek hospodaření města Netolice ve výši
20.045.300,03 Kč na účet 432 Výsledek hospodaření předcházejících účetních
období.
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 20/2021 bylo schváleno.
9. Závěrečný účet Svazku obcí Netolicko za rok 2020
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice projednalo a bere na vědomí závěrečný účet
Svazku obcí Netolicko za rok 2020 a souhlasí s celoročním hospodařením.
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 21/2021 bylo schváleno.
10. Účetní závěrka Svazku obcí Netolicko k 31.12.2020
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice projednalo a bere na vědomí účetní závěrku
Svazku obcí Netolicko k 31.12.2020.
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 22/2021 bylo schváleno.
11. Zprávy Revizní skupiny Svazku obcí Netolicko
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice projednalo a bere na vědomí zprávy Revizní
skupiny Svazku obcí Netolicko ze dne 11.12.2020 a 19.05.2021.
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 23/2021 bylo schváleno.
12. Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021
o místním poplatku z pobytu v předloženém znění.
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Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 24/2021 bylo schváleno.
13. Informace o činnosti kontrolního výboru v roce 2020
Ing. Václav Filištein informoval přítomné zastupitele o činnosti kontrolního výboru v roce
2020.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice bere na vědomí informace o činnosti kontrolního
výboru v roce 2020.
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 25/2021 bylo schváleno.
14. Volba člena kontrolního výboru
V souvislosti se zánikem členství Ing. Vojtěcha Švece v kontrolním výboru navrhl Ing.
Václav Filištein za člena kontrolního výboru Ing. Jana Kuliše. Jiný návrh nebyl vznesen.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice volí Ing. Jana Kuliše členem kontrolního výboru.
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 26/2021 bylo schváleno.
15. Vydání změny č. 2 Územního plánu Netolice
Dušan Dragoun informoval přítomné členy zastupitelstva města o tom, že je žadatelem
o vydání změny č. 2 Územního plánu Netolice.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice
1) bere na vědomí dokumentaci změny č. 2 Územního plánu Netolice
2) konstatuje, že návrh změny č. 2 Územního plánu Netolice není v rozporu
s Politikou územního rozvoje, v platném znění, s územně plánovací dokumentací
vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů, že není v rozporu s výsledkem
řešení rozporů, protože k nim nedošlo a není po dopracování v rozporu se
stanoviskem Krajského úřadu – Jihočeského kraje, odborem regionálního
rozvoje
3) vydává
a) změnu č. 2 Územního plánu Netolice formou opatření obecné povahy
v rozsahu výrokové části 1 strany textu A4 a 3 výkresů, dále odůvodnění
v rozsahu 5 stran textu A4 a 2 výkresů
b) veřejnou vyhlášku, kterou oznamuje vydání změny č. 2. Územního
plánu Netolice
4) ukládá starostovi města Netolice zajistit prostřednictvím pořizovatele
6
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a) uložení dokumentace změny č. 2 Územního plánu Netolice, včetně
dokladů o jeho pořizování u města Netolice
b) vyhotovení a poskytnutí dokumentace změny č. 2 Územního plánu
Netolice, opatřené záznamem o činnosti příslušnému stavebnímu úřadu a
úřadu územního plánování, Krajskému úřadu – Jihočeského kraje
c) zveřejnit údaje o vydané změně č. 2 Územního plánu Netolice,
způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách obce
http://www.netolice.cz/.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 1
Usnesení č. 27/2021 bylo schváleno.
16. Opatření pro omezení emisí ze spalovacích stacionárních zdrojů do 300 kW
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje poskytnutí finanční podpory (formou
dotace či půjčky) občanům města na výměnu spalovacích zařízení, které
nesplňují 3. třídu dle ČSN EN 303-5.
Výsledek hlasování: Pro: 0 Proti: 9 Zdržel se: 1
Usnesení nebylo schváleno.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje poskytnutí finanční podpory (formou
dotace či půjčky) občanům města na instalaci akumulačních nádrží ke
spalovacím zařízením nad rámec pokynů výrobce.
Výsledek hlasování: Pro: 0 Proti: 9 Zdržel se: 1
Usnesení nebylo schváleno.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje osvětovou činnost zaměřenou na zvýšení
povědomí o možnostech čerpání finanční podpory z národních zdrojů a na
zvýšení informací o správném provozování spalovacích zdrojů na pevná paliva.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 2
Usnesení č. 28/2021 bylo schváleno.
17. Majetkové body
a) Návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlas
se stavebním záměrem (stavba „Netolice – garáže u kotelny“)
Materiál předkládán na základě žádosti společnosti Seterm CB, Nemanická 2765/16a, 370 10
České Budějovice, v souvislosti s přípojkou ke garážím u kotelny v Hornické ulici.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene a vydání souhlasu se stavebním záměrem se
společností EG.D, a. s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno, na stavbu „Netolice –
garáže u kotelny“ na p. p. č. KN 858 a 859/1 v obci a k. ú. Netolice, za
jednorázovou úplatu ve výši 4.500,- Kč plus DPH. Věcné břemeno spočívá ve
zřízení, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy –
kabel NN s uzemněním. Za účelem plnění usnesení pověřuje starostu města
podpisem smlouvy a ukládá odboru HŽP zajistit uzavření smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 29/2021 bylo schváleno.
b) Návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlas
se stavebním záměrem (stavba „Netolice kabel NN, Hovorková“)
Materiál předkládán na základě žádosti společnosti Energosítě Prachatice, Dlouhá 93, 383 01
Prachatice, v souvislosti s přípojkou k novostavbě rodinného domu Na Horánku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene a vydání souhlasu se stavebním záměrem se
společností EG.D, a. s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno, na stavbu „Netolice kabel
NN, Hovorková“ na p. p. č. KN 1649/33 a 1649/84 v obci a k. ú. Netolice, za
jednorázovou úplatu ve výši 2.000,- Kč plus DPH. Věcné břemeno spočívá ve
zřízení, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy –
zemní kabel NN. Za účelem plnění usnesení pověřuje starostu města podpisem
smlouvy a ukládá odboru HŽP zajistit uzavření smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 30/2021 bylo schváleno.
c) Návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlas
se stavebním záměrem (stavba „Novostavba plynovodní přípojky pro dům č. p. 490
Netolice“)
Materiál předkládán na základě žádosti Vladimíra Jiřáně, xxxxx, xxxxx, IČO: 12878901,
v souvislosti s přípojkou plynu k rodinnému domu ve Vodňanské ulici.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene a vydání souhlasu se stavebním záměrem s xxxxx,
xxxxx, xxxxx, na stavbu „Novostavba plynovodní přípojky pro dům č. p. 490
Netolice“ na p. p. č. KN 1165/42 v obci a k. ú. Netolice, za jednorázovou úplatu ve
výši 100,- Kč plus DPH. Věcné břemeno spočívá ve zřízení, provozování,
opravování a udržování plynovodní přípojky k rodinnému domu č. p. 490. Za
účelem plnění usnesení pověřuje starostu města podpisem smlouvy a ukládá
odboru HŽP zajistit uzavření smlouvy.
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Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 31/2021 bylo schváleno.
d) Návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlas
se stavebním záměrem (stavba „Novostavba plynovodní přípojky pro p. p. č. 733/16
Netolice“)
Materiál předkládán na základě žádosti manželů xxxxx, xxxxx, xxxxx, v souvislosti
s plynovou přípojkou k novostavbě rodinného domu v Zahradní ulici.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene a vydání souhlasu se stavebním záměrem s xxxxx
xxxxx a xxxxx, xxxxx, xxxxx, na stavbu „Novostavba plynovodní přípojky pro
p. p. č. 733/16 Netolice“ na p. p. č. KN 733/14 a 654/1 v obci a k. ú. Netolice, za
jednorázovou úplatu ve výši 100,- Kč plus DPH. Věcné břemeno spočívá ve
zřízení, provozování, opravování a udržování plynovodní přípojky k novostavbě
rodinného domu na p. p. č. 733/16. Za účelem plnění usnesení pověřuje starostu
města podpisem smlouvy a ukládá odboru HŽP zajistit uzavření smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 32/2021 bylo schváleno.
e) Návrh na zveřejnění záměru prodeje části pozemku – p. č. KN 1187/60, k. ú. Netolice
Materiál předkládán na základě žádosti xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx, o prodej části
pozemku v k. ú. Netolice. Rada města návrh na zveřejnění záměru prodeje zamítla.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku
p. p. č. KN 1187/60 o výměře cca 450 m2 v obci a k. ú. Netolice. Za účelem plnění
usnesení ukládá odboru HŽP zajistit oznámení usnesení žadateli.
Výsledek hlasování: Pro: 0 Proti: 9 Zdržel se: 1
Usnesení nebylo schváleno.
f) Návrh na zveřejnění záměru prodeje částí pozemků – p. č. KN 1165/40, 1161 a
1162/1, k. ú. Netolice
Materiál předkládán na základě žádosti xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx, o prodej částí pozemků
v obci a k. ú. Netolice. Rada města návrh na zveřejnění záměru prodeje zamítla.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje zveřejnění záměru prodeje částí pozemků
p. č. KN 1165/40, 1161 a 1162/1 o výměře cca 450 m2 v obci a k. ú. Netolice. Za
účelem plnění usnesení ukládá odboru HŽP zajistit oznámení usnesení žadateli.
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Výsledek hlasování: Pro: 0 Proti: 9 Zdržel se: 1
Usnesení nebylo schváleno.
g) Návrh na zveřejnění záměru prodeje pozemku – p. č. KN 351, k. ú. Hrbov u Lhenic
Materiál předkládán na základě žádosti společnosti BUDWEISER Export-Import s. r. o.,
Náměstí 289, 373 11 Ledenice, IČO: 62503928, o prodej pozemku v k. ú. Hrbov u Lhenic.
Rada města návrh na zveřejnění záměru prodeje zamítla.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p. p.
č. KN 351 o výměře 100.612 m2 v obci Lhenice a k. ú. Hrbov u Lhenic. Za účelem
plnění usnesení ukládá odboru HŽP zajistit oznámení usnesení žadateli.
Výsledek hlasování: Pro: 0 Proti: 9 Zdržel se: 1
Usnesení nebylo schváleno.
h) Návrh na zveřejnění záměru převodu části pozemku – p. č. KN 984/1, k. ú. Netolice
Materiál předkládán na základě žádosti Společenství pro dům 520 a 521, Tržní 521, 384 11
Netolice, o převod části pozemku v k. ú. Netolice. Rada města návrh na zveřejnění záměru
převodu zamítla.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje zveřejnění záměru převodu části
pozemku p. č. KN 984/1 o výměře cca 180 m2 pod chodníkem kolem domu č. p.
520 a 521 na Společenství pro dům 520 a 521, Tržní 521, 384 11 Netolice, za cenu
opravy chodníku na své náklady. Za účelem plnění usnesení pověřuje odbor HŽP
oznámením usnesení žadateli.
Výsledek hlasování: Pro: 0 Proti: 10 Zdržel se: 0
Usnesení nebylo schváleno.
i) Návrh na prodej pozemků – p. č. KN 2982/67, 2982/23 a 2982/70, k. ú. Netolice
Materiál předkládán na základě žádosti xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx, o prodej pozemků v k. ú.
Netolice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje prodej pozemků p. č. KN 2982/67
o výměře 158 m2, p. č. KN 2982/23 o výměře 140 m2 a p. č. KN 2982/70 o výměře
12 m2 (dle GP 1636-108/2020) v obci a k. ú. Netolice, xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx,
za minimální cenu 150,- Kč/m2 plus DPH a náklady spojené s prodejem. Za
účelem plnění usnesení ukládá odboru HŽP zajistit uzavření smlouvy a pověřuje
starostu města jejím podpisem.
Výsledek hlasování: Pro:10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 33/2021 bylo schváleno.
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j) Návrh na prodej pozemku – p. č. KN 2982/15, k. ú. Netolice
Materiál předkládán na základě žádosti xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx, o prodej pozemku v k. ú.
Netolice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje prodej pozemku p. č. KN 2982/15
o výměře 135 m2 v obci a k. ú. Netolice, xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx, za cenu 150,Kč/m2 plus DPH a náklady spojené s prodejem. Za účelem plnění usnesení
ukládá odboru HŽP zajistit uzavření smlouvy a pověřuje starostu města jejím
podpisem.
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 34/2021 bylo schváleno.
k) Návrh na prodej pozemku – p. č KN 2982/13, k. ú. Netolice
Materiál předkládán na základě žádosti xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx, o prodej pozemku v k. ú.
Netolice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje prodej pozemku p. č. KN 2982/13
o výměře 32 m2 v obci a k. ú. Netolice, xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx, za cenu 150,Kč/m2 plus DPH a náklady spojené s prodejem. Za účelem plnění usnesení
ukládá odboru HŽP zajistit uzavření smlouvy a pověřuje starostu města jejím
podpisem.
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 35/2021 bylo schváleno.
l) Návrh na prodej pozemku – p. č. KN 2983/10, k. ú. Netolice
Materiál předkládán na základě žádosti xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx, o prodej pozemku v k. ú.
Netolice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje prodej pozemku p. č. KN 2983/10
o výměře 4 m2 v obci a k. ú. Netolice, xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx, za cenu 150,Kč/m2 plus DPH a náklady spojené s prodejem. Za účelem plnění usnesení
ukládá odboru HŽP zajistit uzavření smlouvy a pověřuje starostu města jejím
podpisem.
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 36/2021 bylo schváleno.
m) Návrh na prodej pozemků – p. č. KN 2982/42 a 2982/40, k. ú. Netolice
Materiál předkládán na základě žádosti manželů xxxxx, xxxxx, xxxxx, o prodej pozemků
v k. ú. Netolice.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje prodej pozemků p. č. KN 2982/42
o výměře 127 m2 a 2982/40 o výměře 20 m2 v obci a k. ú. Netolice, manželům
xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx, za cenu 150,- Kč/m2 plus DPH a
náklady spojené s prodejem. Za účelem plnění usnesení ukládá odboru HŽP
zajistit uzavření smlouvy a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 37/2021 bylo schváleno.
n) Návrh na prodej pozemku – p. č. KN 380, k. ú. Netolice
Materiál předkládán na základě žádosti xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, o prodej pozemku v k. ú.
Netolice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje prodej pozemku p. č. KN 380 o výměře
20 m2 v obci a k. ú. Netolice, xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx, v jehož vlastnictví je
stavba garáže na tomto pozemku, za cenu 1.000,- Kč/m2 plus DPH a náklady
spojené s prodejem. Za účelem plnění usnesení ukládá odboru HŽP zajistit
uzavření smlouvy a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 38/2021 bylo schváleno.
o) Návrh na prodej pozemků – p. č. KN 911/14 a 911/17, k. ú. Netolice
Materiál předkládán na základě žádosti xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx, o prodej pozemků v k. ú.
Netolice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje prodej pozemků p. č. KN 911/14
o výměře 74 m2 a 911/17 o výměře 49 m2 (dle GP1611-138/2019) v obci a k. ú.
Netolice, xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx, za cenu 400,- Kč/m2 plus DPH a náklady
spojené s prodejem. Za účelem plnění usnesení ukládá odboru HŽP zajistit
uzavření smlouvy a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 1
Usnesení č. 39/2021 bylo schváleno.
18. Různé
Ing. Jitka Maroušková vznesla návrh k diskusi ohledně parkování v centru města a přilehlých
ulicích.
Minutou ticha uctili zastupitelé města památku Mgr. Karla Pižla a Ing. Vojtěcha Švece.
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Zasedání zastupitelstva města bylo ukončeno v 19:00 hodin.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Podkladová dokumentace
Zápis byl vyhotoven dne: 23.06.2021

Ověřovatelé:
Mgr. Jindřich Boura

………..………. …..….………. dne ………………………….…

Dušan Dragoun

…………..………………..…… dne …………..………..……….

Starosta města
Mgr. Vladimír Pešek

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