Město Netolice
Zastupitelstvo města Netolice

Zápis

ze zasedání Zastupitelstva města Netolice,
konaného dne 10. 12. 2014 od 17,00 hodin.
Usnesení č. 24-48/2014
Zasedání Zastupitelstva města Netolice (dále jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17,00 hodin
starostou města Mgr. Vladimírem Peškem, který přivítal přítomné zastupitele a občany. Přítomno je
všech 15 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění (dále jen zákona 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 po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Starosta požádal zastupitele o hlasování k návrhu na pořízení audionahrávky jednání
zastupitelstva.
Záznam o hlasování: Pro 12 Proti 0. Zdrželi se 2. Návrh byl schválen.
Zastupitel Ing. Petr Kosař, který doposud nesložil zastupitelský slib, se hlasování nezúčastnil.
Starosta uvedl, že dne 10. 11. 2014 se vzdal svého mandátu MUDr. Vítězslav Pužej. Na uprázdněné
místo nastupuje náhradník Ing. Petr Kosař, který na začátku zasedání převzal osvědčení o nastoupení
do funkce člena zastupitelstva.
1. Zastupitelský slib – Ing. Petr Kosař
Starosta města v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval Ing. Petra Kosaře ke složení slibu člena
zastupitelstva města. Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2
zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji
funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a
zákony České republiky“. Ing. Petr Kosař slib složil pronesením slova „slibuji“ a svým podpisem na
připraveném archu (příloha č. 2).
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Za ověřovatele zápisu byly navrženy Jindřiška Šandová, Bc. Lucie Reidingerová.
Výsledek hlasování: Pro 15. Proti 0. Zdržel se 0. Návrh byl schválen.
Předsedající určil zapisovatelkou Ivetu Slavíkovou.
Volba návrhové komise
Do návrhové komise byli navrženi Ing. Bc. Leona Bucharová, Josef Zíka a Ing. Vladimír Soukup.
Výsledek hlasování: Pro 12. Proti 0. Zdrželi se 3. Návrh byl schválen.
Schválení programu:
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce a přednesl návrh na jeho doplnění
v bodě 11. o písmeno g) Návrh na věcné břemeno kanalizační a vodovodní přípojky – M. Turek, E.
Plechingerová.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva města
Netolice:
1. Zastupitelský slib – Ing.Petr Kosař
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Schválení odměn pro Ing. Petra Kosaře – k 10.12.2014
Volba předsedy a členů kontrolního výboru
Oprava usnesení
Rozpočtové opatření – stanovisko finančního výboru
Vodné – stočné 2015
Žádost o dotaci – místní komunikace – Slouně, H.Mlýnská, Žebrácká
Zmocnění rady města k rozpočtovým změnám v období 11.12.2014 – 31.12.2014
Rozpočtové provizórium 2015
Rozpočtový záměr 2015
Prodeje a směny pozemků, nemovitostí a věcná břemena
a) koupě pozemku – komunikace – p. Štikovcová
b) věcné břemeno - E.ON - Plyn 654, 655
c) věcné břemeno - E.ON - Plyn PD 93
d) věcné břemeno - E.ON – p. Soukup
e) věcné břemeno – E.ON – p. Šálek
f) věcné břemeno – p. Kopp
g) návrh na věcné břemeno kanalizační a vodovodní přípojky – p. Turek, sl. Plechingerová
12. Harmonogram jednání zastupitelstva 2015
13. Různé
Výsledek hlasování: Pro 15. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 24/2014 bylo schváleno.
2. Platnost odměn nových členů ZM - schválení odměn pro zastupitele Ing. Petra Kosaře
Usnesení řeší situaci, kdy dojde vzdáním se mandátu ke změně ve složení členů zastupitelstva.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice stanoví podle § 72 zákona č. 128/2000 Sb.,
v platném znění a podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění výplatu
odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města s platností ode
dne složení zastupitelského slibu.
Výsledek hlasování: Pro 15. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 25/2014 bylo schváleno.
3. Volba předsedy a členů kontrolního výboru
Starosta vyzval zastupitele k podání návrhu na funkci předsedy kontrolního výboru a jeho členů.
Ing. Petr Kosař navrhuje do funkce předsedy kontrolního výboru Bc. Františka Skláře.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice volí za předsedu kontrolního výboru Bc. Františka
Skláře.
Výsledek hlasování Pro 14. Proti 0. Zdržel se 1.
Usnesení č. 26/2014 bylo schváleno.
Starosta přistoupil k volbě členů kontrolního
Staňka.

výboru a za Nezávislé pro Netolice navrhuje Petra

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice volí za člena kontrolního výboru Petra Staňka.
Výsledek hlasování: Pro 12. Proti 0. Zdrželi se 3.
Usnesení č. 27/2014 bylo schváleno.
Helena Matějeková za Nezávislé – Městské organizace navrhuje Jana Srbeného.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice volí za člena kontrolního výboru Jana Srbeného.
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Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 1.
Usnesení č. 28/2014 bylo schváleno.
František Sklář za trojdohodu navrhuje Ing. Jitku Marouškovou, Ing. Petra Kosaře,
Kuliše a Martina Mrázka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice volí za člena kontrolního
Marouškovou.
Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 1.
Usnesení č. 29/2014 bylo schváleno.

Ing. Jana

výboru Ing. Jitku

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice volí za člena kontrolního výboru Ing. Petra Kosaře.
Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 1.
Usnesení č. 30/2014 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice volí za člena kontrolního výboru Martina Mrázka.
Výsledek hlasování: Pro 15. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 31/2014 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice volí za člena kontrolního výboru Ing. Jana Kuliše.
Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 1.
Usnesení č. 32/2014 bylo schváleno.
4. Oprava usnesení zápisu ze zasedání Zastupitelstva města Netolice dne 10. 11. 2014
Tajemník úřadu přednesl návrh na opravu usnesení č. 7/2014, 8/2014, 9/2014, 10/2014,
11/2014, 12/2014. Do návrhu usnesení byla aplikována nesprávná formulace použitá z metodiky
Ministerstva vnitra ČR, která se odkazuje na nesprávné písmeno odstavce 2, správný odkaz je na
písmeno m).
Další oprava se týká usnesení č. 14/2014. V zápise z jednání zastupitelstva byl v usnesení uveden
nesprávný název výboru. Ze zápisu z jednání je zřejmé, že správně mělo být v usnesení uvedeno
finančního.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice souhlasí s opravou textu usnesení č. 7/2014,
8/2014, 9/2014, 10/2014, 11/2014, 12/2014 a 14/2014 zápisu z ustavujícího
zasedání Zastupitelstva města Netolice ze dne 10. 11. 2014 dle přílohy.
Výsledek hlasování: Pro 15. Proti 0. Zdrželo se 0.
Usnesení č. 33/2014 bylo schváleno.
5. Rozpočtové opatření
Starosta předal slovo Heleně Matějekové, která k bodu uvedla, že rozpočet se rozpočtovým
opatřením posiluje o 1.840.605 Kč na straně příjmů a výdajů. Na straně příjmů jsou největšími zdroji
daně. Položka 69 s částkou 497.489 Kč představuje
navýšenou rezervu. Helena Matějeková
doporučuje rozpočtové opatření schválit v předložené podobě.
Předsedkyně finančního výboru Dana Mužíková uvedla, že finanční výbor rozpočtové opatření
projednal a doporučuje jeho schválení.
Starosta města uvedl, že položka 30 představuje dotaci 250 tis. Kč pro akciovou společnost
Autocamp Podroužek dle závazku veřejné služby. (Možnost jejího použití na nákup pozemků užívaných
autokempem).
Mgr. Bohumír Mach pohovořil o historii vzniku a.s. Autocamp Podroužek, k němuž došlo v roce 1991
za účelem financování TJ Netolice 1892. Do roku 2000 byla akciová společnost ekonomicky
soběstačná. Poté, poklesem návštěv a nárůstem cen energií se postupně dostávala do ztráty. V roce
2008 byla s městem uzavřena Smlouva o závazku veřejné služby, související s finančním příspěvkem
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města na provoz Tělovýchovné jednoty ve výši 400 tis. Kč ročně. Bez této pomoci není možné provoz
tělovýchovné jednoty zajistit. Dále uvedl, že v roce 2014 končí nájem pozemků užívaných
autokempem a situaci je nutno řešit. Pozemky pod budovami areálu autokempu může odkoupit pouze
jejich vlastník, to je akciová společnost. V závěru poděkoval městu za dosavadní podporu.
Starosta města uvedl, že spolu s Mgr. B. Machem je v jednání s Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových a nadále je snahou získat pozemky bezúplatně, především však zabránit jejich
prodeji spekulantům.
Bc. František Sklář požádal o zaslání materiálu, který byl ve věci získání pozemků užívaných a.s.
Autocamp Podroužek předložen ÚZSVM.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2014 dle přílohy
a pověřuje ekonomku provést rozpočtové změny v účetnictví.
Záznam o hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdrželo se 6.
Usnesení č. 34/2014 bylo schváleno.
6. Vodné – stočné 2015
Starosta navrhl neschválit navrženu cenu vodného a stočného. O ceně je potřeba dále jednat tak,
aby tato umožnila městu řádně dlouhodobě spravovat – obnovovat vodohospodářskou infrastrukturu,
ale současně se minimalizovaly negativní dopady ceny vody pro obyvatele města.
Ekonomická manažerka p. Součková uvedla, že cenu vody ovlivnilo zvýšení nájemného, kterým je
tvořena rezerva na obnovu vodohospodářského majetku města dle plánu jeho obnovy. Dále uvedla,
že cena vodného pro rok 2015 zůstává na úrovni ceny roku 2014 tj. 43,80 Kč, zvyšuje se stočné
z částky 32,39 na cenu 36,51 Kč. Při schvalování ceny vody doporučila stanovit cenu vody bez DPH,
pro případ, že by během roku došlo ke změně sazby DPH. Navýšení ceny vodného a stočného
představuje navýšení příjmu do rozpočtu města – nájmu o 414.000,- Kč v roce 2015.
Pan Ježík uvedl, že město je zásobováno vodou ze dvou zdrojů, vodovod Velký Bor dodává vodu
v objemu 7%, 93 % odběru představuje povrchová voda ze soustavy. Je zamezeno míchání vody.
Starosta po ukončení rozpravy uvedl, že o ceně vody bude dále jednat sloučená komise pro teplo a
vodu se zástupci ČEVAK a.s. v polovině ledna 2015. Poté vyzval k hlasovaní o předneseném návrhu
usnesení.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice neschvaluje navrženou výši vodného a stočného pro
město Netolice na rok 2015 tak, jak byla předložena společností ČEVAK a. s. dne
10. 12. 2014 a pověřuje starostu města jednat o ceně vodného a stočného na rok
2015 a o podmínkách smlouvy.
Záznam o hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdrželo se 6.
Usnesení č. 35/2014 bylo schváleno.
Starosta poděkoval zástupcům společnosti ČEVAK a.s. za účast na zasedání zastupitelstva.
7. Žádost o dotaci – rekonstrukce místní komunikace – Slouně, H. Mlýnská, Žebrácká
Starosta k bodu uvedl, že rada města k výzvě rady ROP Jihozápad o sdělení účasti na dotačním
programu opravy komunikací přijala usnesení, že město není připraveno k čerpáno dotace. Vzhledem
k nedokončené projektové dokumentaci hrozilo riziko, že rekonstrukci ulic by se nepodařilo zrealizovat
ve stanoveném termínu 30.6.2015. V tom případě by město přišlo o dotaci 7 milionů korun, kterou by
hradilo z vlastního rozpočtu, stejně jako vlastní podíl k dotaci a neuznatelné náklady, tj. oprava
kanalizací (8 milionů korun). Riziko zatížení rozpočtu by bylo 15 milionů korun. Starosta informoval o
vyhlášení další výzvy regionální rady ROP Jihozápad k dotaci na opravu místních komunikací ve výši
95 %. Proto rada přijala usnesení o podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce ulic Slouně,
Hořejší Mlýnská a Žebrácká cesta o celkových nákladech 3 miliony korun s vlastním podílem 150.000
Kč.
Ing. Pilař uvedl, že byly vybrány tyto komunikace, neboť ty již byly částečně projekčně připraveny.
Bc. František Sklář uvedl, že kouzlo opravy 6 cest v původním záměru spočívalo v tom, že se s nimi
opraví i kanalizace.
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Starosta uvedl, že dotace by měla být proplacena do konce roku 2015. Poté vyzval k hlasování o
navrženém usnesení.
Bc. František Sklář navrhl, aby hlasování o tomto bodě bylo jmenovitě zaznamenáno.
Záznam hlasování o návrhu Bc. Františka Skláře: Pro 15. Proti 0. Zdržel se 0.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice souhlasí s realizací a podáním žádosti o dotaci na
projekt „Rekonstrukce ulic Slouně, Hořejší Mlýnská a Žebrácká - Netolice“ v rámci
aktuální výzvy ROP pro NUTS II Jihozápad o celkových nákladech do 3.050.000,Kč. V případě přiznání dotace z ROP NUTS II Jihozápad Zastupitelstvo města
Netolice schvaluje zajištění finančního krytí realizace projektu „Rekonstrukce ulic
Slouně, Hořejší Mlýnská a Žebrácká - Netolice“ z vlastních zdrojů, tj. rozpočtu
města pro rok 2014 - 2015 a to jak jeho předfinancování tak i spolufinancování ve
výši celkových nákladů do 3.050.000,- Kč.
Záznam o hlasování:
Pro schválení navrženého usnesení hlasovali Mgr. Vladimír Pešek, Ing. Pavel Pilař, Ing. Bc.
Leona Bucharová, Ing. Vladimír Soukup, Dana Mužíková, Jindřiška Šandová, MVDr. Martin
Kubička, Václava Janota Vaníčková, Helena Matějeková (9 hlasů).
Proti schválení navrženého usnesení nebyl žádný zastupitel (0 hlasů).
Při hlasování o navrženém usnesení se hlasování zdrželi Bc. František Sklář, Ing. Jitka
Maroušková, Ing. Petr Kosař, Bc. Lucie Reidingerová, Josef Zíka, Ing. Jan Kuliš (6 hlasů).
Usnesení č. 36/2014 bylo schváleno.
8. Zmocnění rady k rozpočtovým změnám v období od 11. 12. 2014 do 31. 12. 2014
Helena Matějeková uvedla, že toto zmocnění je nutné pro realizaci plateb do 31. 12. 2014.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice pověřuje Radu města Netolice k provedení
rozpočtových změn, které nastanou po 10. 12. 2014 do 31. 12. 2014 v příjmech a
ve výdajích.
Záznam o hlasování: Pro 9 Proti 0. Zdrželo se 6.
Usnesení č. 37/2014 bylo schváleno.
9. Rozpočtové provizorium 2015
Helena Matějeková uvedla, že není-li schválen rozpočet, musí být stanovena pravidla pro nakládání
s finančními prostředky, která trvají do doby schválení rozpočtu, k němuž by mělo dojít v lednu 2015.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria na rok
2015 dle přílohy.
Záznam o hlasování: Pro 15. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 38/2014 bylo schváleno.
10. Rozpočtový záměr 2015
Helena Matějeková uvedla, že předložený rozpočtový záměr je nástřelem budoucího rozpočtu na
rok 2015 a jsou v něm zpracovány požadavky příspěvkových organizací a očekávané dotace. 15. ledna
2015 bude jednat finanční výbor s řediteli příspěvkových organizací; o investicích „pod čarou“, jimiž
jsou vytápění budov základní školy, pozemky Podroužek, topení sportovní haly a další.
V rozpravě navrhl Bc. František Sklář, aby mezi priority byl zahrnut návrh na realizaci vodovodu
v Gregorově ulici.
Ing. Jindřich Vaníček uvedl, že se jedná o 6-7 domů, ke kterým není zaveden vodovodní řad.
Ing. Pavel Pilař souhlasí, aby náklady na vodovod v Gregorově ulici byly vyčísleny a bylo s nimi
počítáno do rozpočtu města na roky 2016, 2017.
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Starosta uvedl, že v této věci nemá město povinnost toto učinit, je to skutečně otázka rozpočtových
priorit. Dále uvedl, že Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo a bude vyhlašovat dotační tituly.
Podmínkou jejich získání je existence strategického plánu rozvoje, který však městu chybí.
Starosta vyzval k hlasování.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice bere na vědomí rozpočtový záměr 2015, na němž se
bude dále pracovat, a který je podkladem pro rozpočet města na rok 2015.
Záznam o hlasování: Pro 15. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 39/2014 bylo schváleno.
11. Prodeje a směny pozemků, nemovitostí a věcná břemena
a) Návrh na koupi pozemku od Mgr. Květoslavy Štikovcové
Věc je předkládána na základě nabídky Mgr. Štikovcové na odprodej pozemku za cenu 15.000,- Kč.
Jedná se o pozemek tvořící příjezdovou komunikaci k rodinným domům č.p. 467 a č.p. 468
v Budějovické ulici. Komunikace je ve velmi špatném stavebně-technickém stavu, stejně jako
vodovodní a kanalizační řad uložený pod komunikací a vyžadují opravu.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje
a. návrh na koupi pozemku p.p.č. 249 KN o výměře 349 m2 od Mgr.
Květoslavy Štikovcové, Bojovníků za svobodu 1496, Čáslav 286 01, za cenu
15.000,- Kč;
b. za účelem plnění usnesení ukládá odboru HŽP zajistit uzavření smlouvy.
Záznam o hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 40/2014 bylo schváleno.
b) Návrh na věcné břemeno E. ON – přípojka STL č. 654, 655 Hornická
Věc je předkládána na základě žádosti E.ON a jde o převod STL přípojky domu č.p.654 a 655
v Hornické ulici schválené dříve SVJ na E.ON.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje
a. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce a.s.,
F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice na stavbu „STL plynovodní
přípojka pro č.p. 654 a 655 v ulici Hornická Netolice“ na p.p.č. 1778/1 PK a
1510/2 PK (877 KN a 874/1 KN) v obci a k.ú. Netolice, věcné břemeno
vedení inženýrské sítě, spočívá ve zřízení,
provozování, opravování a
udržování plynárenského zařízení distribuční soustavy – Přípojka STL.
Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou úplatu 1000,- Kč plus DPH;
b. za účelem plnění usnesení ukládá odboru HŽP zajistit uzavření smlouvy.
Záznam o hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 41/2014 bylo schváleno.
c) Návrh na věcné břemeno E.ON – přípojka STL Petrův Dvůr 93
Věc je předkládána na základě žádosti E.ON a jedná se o převod STL přípojky domu č.p.93 v Petrově
Dvoře schválené dříve paní Havlíkové na E.ON.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje
a. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce a.s.,
F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice na stavbu „STL plynovodní
přípojka pro č.p. 93 v Petrově Dvoře Netolice“ na p.p.č. 757 KN v obci a k.ú.
Netolice, věcné břemeno vedení inženýrské sítě, spočívá ve zřízení,
provozování, opravování a udržování plynárenského zařízení distribuční
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soustavy – Přípojka STL. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou úplatu
500,- Kč plus DPH;
b. za účelem plnění usnesení ukládá odboru HŽP zajistit uzavření smlouvy.
Záznam o hlasování: Pro 14 Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 42/2014 bylo schváleno.
d) Návrh na věcné břemeno E.ON - přípojka NN p. Soukup
Věc je předkládána na základě žádosti Energosítě Prachatice a jedná se o kabel NN k st.p.č. 151 v ulici
Budějovická.
Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Netolice schvaluje
a. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu s E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České
Budějovice na stavbu „Netolice – p. Soukup:, kNN příp. parc. st. 151“ na
p.p.č. 149 a 170 KN v obci a k.ú. Netolice, věcné břemeno spočívá ve zřízení
a provozování zařízení distribuční soustavy – uložení kabelu NN. Věcné
břemeno se zřizuje za jednorázovou úplatu 500,- Kč plus DPH;
b. za účelem plnění usnesení ukládá odboru HŽP zajistit uzavření smlouvy.
Záznam o hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 1.
Usnesení č. 43/2014 bylo schváleno.
e) Návrh na věcné břemeno E.ON - přípojka NN p. Šálek
Věc je předkládána na základě žádosti Energosítě Prachatice a jedná se o kabel NN k novostavbě RD
na p.p.č. 1646/2 Na Horánku.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje
a. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu s E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České
Budějovice na stavbu „Netolice – p. Šálek:, kNN příp. parc. 1646/2“ na
p.p.č. 1648/3 KN v obci a k.ú. Netolice, věcné břemeno spočívá ve zřízení a
provozování zařízení distribuční soustavy – uložení kabelu NN. Věcné
břemeno se zřizuje za jednorázovou úplatu 800,- Kč plus DPH.
b. za účelem plnění usnesení ukládá odboru HŽP zajistit uzavření smlouvy.
Záznam o hlasování: Pro 15. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 44/2014 bylo schváleno.
f) Návrh na věcné břemeno - p. Kopp
Věc je předkládána na základě žádosti Oldřicha Koppa. Jedná se o novou kanalizační a vodovodní
přípojku k domu č.p.176 v Budějovické ulici.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje
a. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu služebnosti inženýrské sítě
s Oldřichem Koppem,
Budějovická 176, 384 11 Netolice na části p.p.č. KN 170 a 172 jako
nemovitosti služebné, v obci a k.ú. Netolice. Věcné břemeno spočívá
v umístění kanalizační přípojky v délce 23 m a šířce 1m a vodovodní
přípojky v délce 17 m a šířce 1 m pro dům č.p. 176 na p.p.č. KN 174 , jako
nemovitost panující, ve prospěch každého vlastníka domu, č.p. 176 na
p.p.č. KN 174 . Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve
výši 100,- Kč,
b. a účelem plnění usnesení ukládá odboru HŽP zajistit uzavření smlouvy.
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Záznam o hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 1.
Usnesení č. 45/2014 bylo schváleno.
g) Návrh na věcné břemeno kanalizační a vodovodní přípojky – p. Turek, sl. Plechingerová
Věc je předkládána na základě žádosti Miroslava Turka a Evy Plechingerové. Jedná se o novou
kanalizační a vodovodní přípojku k novostavbě RD na st.p.č. 736/16 KN v Petrově Dvoře.
Pan Miroslav Turek k věci uvedl, že stavba rodinného domu bude realizována na parcele 736/16 tj. za
rodinným domem paní Marie Leskovcové. Dle zákona je možnost stavby pouze jednoho rodinného
domu do vzdálenosti 50 m od komunikace. Na tento fakt upozornil projektant Ing. Vlastimil Jiráň.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje
a. uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s Miroslavem Turkem,
Bavorovská 777, 384 11 Netolice a Evou Plechingerovou, Mánesova 1215,
386 01 Strakonice na části p.p.č. KN 772 obci a k.ú. Netolice. Právo stavby
spočívá v umístění kanalizační přípojky v délce 9 m a šířce 1m a vodovodní
přípojky v délce 15 m a šířce 1 m pro novostavbu rodinného domu na st.p.č.
736/16 KN,
b. za účelem plnění usnesení ukládá odboru HŽP zajistit uzavření smlouvy.
Záznam o hlasování: Pro 15. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 46/2014 bylo schváleno.
12. Harmonogram jednání zastupitelstva města 2015
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje předložený harmonogram zasedání
zastupitelstva města pro rok 2015.
Záznam o hlasování: Pro 15. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 47/2014 bylo schváleno.

DATUM

POZNÁMKA

1.

26.1.2015

Rozpočet 2015, nový územní plán města

2.

23.2.2015

Regenerace MPZ

3.

27.4.2015

Audit a závěrečný účet 2014

4.

22.6.2015

Rozpočtová opatření 1 2015

5.

7.9.2015

Rozpočtová opatření 2 2015

6.

9.11.2015

7.

14.12.2015

Rozpočtový záměr 2016
Rozpočtové provizórium, r.opatření 3 2015
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13. Různé
Určení zastupitele pro vyhodnocení výsledků projednání návrhu nového ÚP Netolice
Tajemník úřadu uvedl, že podle zákona musí být stanoven člen zastupitelstva města pro vyhodnocení
výsledků projednání návrhu nového územního plánu a navržen je místostarosta Ing. Pavel Pilař.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice
dle § 53 zák. č. 183/2006 Sb., určuje pro
vyhodnocení výsledků projednání návrhu nového územního plánu města Netolice
ing. Pavla Pilaře.
Záznam o hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 1.
Usnesení č. 48/2014 bylo schváleno.
Příručka pro člena zastupitelstva města
Starosta informoval přítomné o nabídce Svazu měst a obcí ČR na možnost dodání uvedené příručky za
cenu 35 – 50 Kč/ kus (částka neobsahuje DPH a poštovné). Bylo dohodnuto objednání 15 kusů
příručky, někteří zastupitelé zvolili elektronickou verzi příručky.
Distribuce podkladů pro jednání ZM
Starosta požádal zastupitele k vyjádření o způsobu zasílání podkladů pro jednání zastupitelstva a
uvedl, že rada zvolila elektronickou verzi podkladů.
Bc. František Sklář navrhl, aby členové výborů získávali podklady i v listinné podobě.
O způsobu distribuce podkladů bude rozhodnuto na příštím zasedání zastupitelstva.
Ing. Jan Kuliš žádá, aby dokumenty zasílané elektronicky byly opatřeny potvrzením o doručení.
Ing. Jitka Maroušková se dotázala na možnost povolení umístění kontejneru na textil pro Charitu
Broumov v Netolicích.
Libuše Záhorková uvedla, že tuto službu zajišťuje farních charita Netolice a umístěním kontejnerů
přichází o shromažďovaný materiál.
Místostarosta uvedl, že to je služba pro občany, kteří nechtějí jít do charity.
Starosta k dotazu uvedl, aby Charita Broumov zaslala žádost.
Bc. František Sklář vznesl dotaz, zda v letní sezóně bude prostor Archeoparku na Jáně nadále
sloužit k pořádání kulturních akcí.
Koordinátorka kulturního dění v Netolicích paní Václava Janota Vaníčková odpověděla, že akce
budou vítány.
Starosta města informoval přítomné, že 16. ledna 2015 v základní umělecké škole vystoupí Miroslav
Donutil v pořadu „Zeptejte se na co chcete …“. V současné době je prodáno cca 100 vstupenek.
Dále uvedl, že je snahou pořádat tento typ kulturních akcí tak, aby finanční podíl města na jejich
nákladech byl minimální.
Tajemník úřadu dodal, že občanské sdružení Archeopark Netolice hodlá jednat s městem a ZO
kynologů o užívání prostoru Archeoparku.
Helena Matějeková za kynology uvedla, že ze získané dotace byl členy organizace postaven plot
kynologického areálu. Dále uvedla, že letní archeologická škola proběhne oproti minulým rokům již
v červnu 2015 z důvodu ukončení dotace.
MVDr. Martin Kubička vyslovil návrh připojit se po vzoru města Černošice k vyvěšení ukrajinské
státní vlajky, jako projevu souhlasu na právo svobody a svébytnosti Ukrajiny.
Starosta města vyzval MVDr. Martina Kubičku, aby na příští zasedání zastupitelstva připravil návrh
prohlášení.
Starosta města poděkoval za pozornost a ukončil zasedání zastupitelstva města v 19,30 hodin.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
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2. Slib člena zastupitelstva
Zápis byl vyhotoven dne: 11. 12. 2014
Zapisovatel: Iveta Slavíková
Ověřovatelé:
Jindřiška Šandová

………………… …..…………. dne ……………………………

Bc. Lucie Reidingerová

…………..………………..….. dne …………………..………

Starosta města
Mgr. Vladimír Pešek

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