Město Netolice
Zastupitelstvo města Netolice
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva města Netolice,
konaného dne 1. 6. 2015 od 17,00 hodin.
Usnesení č. 55- 66/2015
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 14
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).
Omluven: Ing. Pavel Pilař
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 města informoval přítomné o proběhlém výběrovém řízení na pozici tajemníka MěÚ Netolice.
Výběrová komise navrhla jmenovat tajemníkem MěÚ Netolice Mgr. Tomáše Koblence. Starosta města
sdělil, že již obdržel souhlas ředitele KÚ se jmenováním Mgr. Tomáše Koblence tajemníkem MěÚ
Netolice. Starosta města dále sdělil, že Mgr. Tomáš Koblenc v současné době pracuje jako právník na
odboru dopravy Krajského úřadu v Českých Budějovicích. Po předběžné dohodě s jeho nadřízeným
bude starostou města jmenován tajemníkem MěÚ Netolice s předpokladem nástupu do funkce
k 1. červenci 2015.
Starosta města požádal zastupitele o hlasování
zastupitelstva pro potřeby zhotovení zápisu.
Záznam o hlasování: Pro: 13. Proti: 0. Zdržel se: 1.
Návrh byl schválen.

k návrhu na pořízení audionahrávky jednání

17.05 hodin – příchod Ing. Pavla Pilaře
1. Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
Za ověřovatele zápisu byli navrženi: Bc. Lucie Reidingerová, MVDr. Martin Kubička
Výsledek hlasování: Pro: 15. Proti: 0. Zdržel se: 0.
Návrh byl schválen.
Předsedající určil zapisovatelkou Janu Borovkovou
Volba návrhové komise
Do návrhové komise byli navrženi Ing. Pavel Pilař, Josef Zíka, Helena Matějeková
Výsledek hlasování: Pro: 15. Proti: 0. Zdržel se: 0 .
Návrh byl schválen.
2. Schválení programu zasedání
Starosta města seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce a doplňuje jej o bod 8 o projednání
plánu obnovy vodovodů a kanalizace 2015 - 2024, a o doplnění bodu č. 7 bod e) – návrh na věcné
břemeno E.ON – kabel NN pí. Čapková a poté dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva města Netolice:
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Program:
1. Volba ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu zasedání
3. Kontrola plnění usnesení
4. Rozpočtové opatření č. 2/2015
5. Zpráva kontrolního výboru
6. Schválení pokynů pro zpracování územního plánu Netolice
7. Majetkové body:
a. Rozdělení pozemků – lokalita Horánek
b. Věcné břemeno – E.ON – elektrika – Hořejší mlýnská
c. Věcné břemeno – E.ON – elektrika – Na Bahnech
d. Věcné břemeno – E.ON – elektrika – dodatek 14 zahrad
e. Věcné břemeno – E.ON – NN pí. Čapková
8. Plán obnovy vodovodů a kanalizace 2015 - 2024
9. Různé

Výsledek hlasování: Pro: 15. Proti: 0. Zdržel se: 0.
Usnesení č. 55/2015 bylo schváleno.
3. Kontrola plnění usnesení
Starosta vyzval přítomné k vyjádření k plnění usnesení. Nebyl vznesen žádný návrh.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 1. 6. 2015 a
souhlasí s vyřazením splněných bodů z dalšího sledování.
Výsledek hlasování: Pro: 15. Proti: 0. Zdržel se: 0.
Usnesení č. 56/2015 bylo schváleno.
4. Rozpočtové opatření č. 2/2015
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2015 dle přílohy a
pověřuje ekonomku provést rozpočtové změny v účetnictví.
Výsledek hlasování: Pro: 15. Proti: 0. Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 57 /2015 bylo schváleno.
5. Zpráva kontrolního výboru
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice bere zprávu kontrolního výboru na vědomí. Zastupitelstvo
města Netolice schvaluje podat podnět České advokátní komoře ke kontrole jednání AK
Šmídová s.r.o. IČO 02476452, se sídlem Slezská 949/32, 120 00 Praha 2 – Vinohrady,
respektive advokátky JUDr. Heleny Šmídové, ev.číslo ČAK 07762 a advokátního
koncipienta JUDR. Vladimíra Šmída, ev.číslo 34035 vůči městu Netolice a pověřuje
starostu města Netolice k podání výše uvedeného podnětu.
Nedílnou součástí tohoto zápisu bude rozbor poskytování „právních“ služeb městu
Netolice JUDr. Šmídem, vypracovaný Mgr. Davidem Pohořalem.
Výsledek hlasování: Pro: 14. Proti: 0. Zdržel se: 0.
Usnesení č. 58/2015 bylo schváleno.
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18.12 hodin – odchod Bc. Františka Skláře
Starosta podal návrh na vyjmutí z programu jednání ZM bod 7 a) – rozdělení pozemků – lokalita
Horánek.
Výsledek hlasování: Pro: 14. Proti: 0. Zdržel se: 0.
Návrh byl přijat

6. Schválení pokynů pro zpracování územního plánu Netolice
18.18 hodin – příchod Bc. Františka Skláře
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice po projednání žádosti ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb.,
(stavební zákon) § 53 odst 3 souhlasí s pokyny projektantovi pro zpracování návrhu
územního plánu Netolice a pověřuje vedoucího stavebního úřadu Rudolfa Strnada, aby
kontaktoval projektanta.
Výsledek hlasování: Pro: 15. Proti: 0. Zdržel se: 0.
Usnesení č. 59/2015 bylo schváleno.
7. Majetkové body
b) Návrh na věcné břemeno E.ON – Hořejší mlýnská – rekonstrukce NN
Věc je předkládána na základě žádosti Elektroinvest Strakonice s.r.o. Jedná se o celkovou rekonstrukci
NN v od Hořejší mlýnské, kolem sádek, přes hráz Mnichu až k Ovčínu.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice
a. schvaluje návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene s E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice na
stavbu „Netolice, ul. Hořejší mlýnská – rekonstrukce NN“ na p.p.č. 401/5, 401/6,
402, 413, 389/1, 3095/4, 373, 367/1, 296, 351, 1716/4, 1672, 416/1, 416/2, 368, 340
KN a 1368 a 1765 PK v obci a k.ú. Netolice, věcné břemeno spočívá ve zřízení a
provozování zařízení distribuční soustavy – zemního kabelového vedení NN,
kabelových skříní a uzemnění. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou úplatu
17.000,- Kč plus DPH,
b. za účelem plnění usnesení ukládá odboru HŽP zajistit uzavření smlouvy a
pověřuje starostu města k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 15. Proti: 0. Zdržel se: 0.
Usnesení č. 60/2015 bylo schváleno.
c) Návrh na věcné břemeno E.ON – p. Pfeffrová kNN příp. parc. 2111/6
Věc je předkládána na základě žádosti Energosítě Prachatice a jedná se o přípojku NN Na Bahnech.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice po projednání
a. schvaluje návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene s E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice na
stavbu „Netolice – p.Pfeffrová; kNN příp. parc. 2111/6“ na p.p.č. 2116/1 KN
v obci a k.ú. Netolice, věcné břemeno spočívá ve zřízení a provozování zařízení
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distribuční soustavy – uložená kabelu NN a provedení překopu. Věcné břemeno
se zřizuje za jednorázovou úplatu 700,- Kč plus DPH,
b. za účelem plnění usnesení ukládá odboru HŽP zajistit uzavření smlouvy a
pověřuje starostu města k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 15. Proti: 0. Zdržel se: 0.
Usnesení č. 61/2015 bylo schváleno.
d) Návrh na věcné břemeno E.ON – 14 zahrad dodatek
Věc je předkládána na základě žádosti Energosítě Prachatice a jedná se o přípojku NN v zahrádkářské
osadě u nádraží.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice po projednání
a. schvaluje návrh na uzavření dodatku smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene s E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice na stavbu
„Netolice – 14 zahrad: kNN příp. KN 2982/..“ schválené dne 30.3.2015 usnesením č.
59/2015 spočívajícím v rozšíření VB o p.p.č. 2982/9 směrem k p.p.č. 2982/14 KN v obci
a k.ú. Netolice, věcné břemeno spočívá ve zřízení a provozování zařízení distribuční
soustavy – uložená kabelu NN. Dodatek věcného břemene bude zřízen bezúplatně,
b. za účelem plnění usnesení ukládá odboru HŽP zajistit uzavření smlouvy a pověřuje
starostu města k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 15. Proti: 0. Zdržel se: 0.
Usnesení č. 62/2015 bylo schváleno.

e) Návrh na věcné břemeno E.ON – NN pí. Čapková
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice po projednání
a. schvaluje návrh na uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu s E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice na stavbu
„Netolice – p.Čapková: kNN příp.parc. 3000/28“ na pozemku p.č. KN 3000/1 v obci
a k.ú. Netolice, věcné břemeno spočívá ve zřízení a provozování zařízení distribuční
soustavy – umístění zemního kabelu NN. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou
úplatu 1600,- Kč plus DPH.
b. za účelem plnění usnesení ukládá odboru HŽP zajistit uzavření smlouvy a pověřuje
starostu města k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 15. Proti: 0. Zdržel se: 0.
Usnesení č. 63/2015 bylo schváleno.

7. Plán obnovy vodovodů a kanalizací
Starosta města předložil ZM dvě varianty plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací na období
2015 – 2024, požadovány dle platného rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci Netolice – Velký Bor,
přeložka vodovodu – I. Etapa, realizovaného v roce 2014. Varianty vyhotovila společnost ČEVAK
a.s., a starosta města na základě doporučení RM a po konzultaci s ministerstvem zemědělství navrhl
schválit variantu aktualizace 2015 dle doby životnosti stanovené dle nyní stanoveného doporučení
MZ.
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje plán financování obnovy vodovodů a kanalizací
na období 2015 – 2024, aktualizace 2015 – varianta dle doby životnosti dle nyní platného
doporučení MZ.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 1 Zdržel se: 5.
Usnesení č. 64/2015 bylo schváleno.
8. Různé
Starosta seznámil přítomné s přiznanými dotacemi z grantového programu Jihočeského kraje.
Návrh usnesení
ZM bere na vědomí přijetí dotací a pověřuje starostu města k podepsání smluv.
Výsledek hlasování: Pro: 15. Proti: 0, Zdržel se: 0.
Usnesení č. 65/2015 bylo schváleno.
Bc. Ing. Leona Bucharová navrhla přijetí usnesení o pověření starosty města k podání dotazu na
Odbor kontroly a dozoru MV
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města schvaluje a pověřuje pana starostu města k podání dotazu na Odbor
kontroly a dozoru Ministerstva vnitra týkajícího se možnosti zveřejnění zápisu z kontrolního
výboru dříve, než je zápis zařazen na bod programu jednání zastupitelstva města.
Výsledek hlasování: Pro: 9, proti: O, zdržel se : 5
Usnesení č. 66/2015 bylo schváleno
Starosta upozornil přítomné na možnou změnu termínu příštího jednání ZM.
19.09 hodin – odchod Bc. Františka Skláře
19.23 hodin – odchod Ing. Jitky Marouškové
Starosta města poděkoval za pozornost a ukončil zasedání zastupitelstva města v 19.30 hodin.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Podkladová dokumentace

Zápis byl vyhotoven dne: 02.06.2015
Ověřovatelé:
………………… …..…………. dne ……………………………
…………..………………..….. dne …………………..……….

Starosta města
Mgr. Vladimír Pešek

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