Město Netolice
Zastupitelstvo města Netolice
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva města Netolice,
konaného dne 21.12.2020 od 17,00 hodin.
Usnesení č. 57 - 87/2020
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 11 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. Lucie Bedlivá Reidingerová, Dušan Dragoun
Neomluven: MVDr. Martin Kubička
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: Ing. Vladimír Soukup, Martin Csejtey
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl schválen.
Volba návrhové komise
Do návrhové komise byli navrženi: Mgr. Vladimír Pešek, Miroslav Baloušek, Libor Matásek
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl schválen.
2. Schválení programu zasedání
Program zasedání:
Návrh:
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva
města Netolice:
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Program:
1. Určení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu zasedání
3. Kontrola plnění usnesení
4. Schválení cen vodného a stočného na rok 2021
5. Rozpočet Základní školy Netolice na rok 2021
6. Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Netolice na roky 2022 – 2023
7. Rozpočet Základní umělecké školy Netolice na rok 2021
8. Střednědobý výhled rozpočtu Základní umělecké školy Netolice na roky 2022 – 2023
9. Rozpočet Mateřské školy Netolice na rok 2021
10. Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Netolice na roky 2022 – 2023
11. Rozpočet Muzea JUDr. O. Kudrny v Netolicích na rok 2021
12. Střednědobý výhled rozpočtu Muzea JUDr. O. Kudrny v Netolicích na roky 2022 –
2023
13. Rozpočet Městské knihovny Netolice na rok 2021
14. Střednědobý výhled rozpočtu Městské knihovny Netolice na roky 2022 – 2023
15. Rozpočet Domova pro seniory Pohoda na rok 2021
16. Střednědobý výhled rozpočtu Domova pro seniory Pohoda na roky 2022 – 2023
17. Rozpočtové opatření č. 4/2020
18. Pověření rady města k rozpočtovým opatřením
19. Rozpočet města Netolice na rok 2021
20. Střednědobý výhled rozpočtu města Netolice na roky 2022 – 2023
21. Obecně závazná vyhláška č. 5/2020 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství
22. Změna č. 2 Územního plánu Netolice
23. Přijetí příspěvku (dotace) z Integrovaného regionálního operačního programu – 36.
výzva – akce „Rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice JSDHO Netolice“
24. Majetkové body:
a. Návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a
souhlas se stavebním záměrem (stavba „Netolice – kabel NN, Černý, g“)
b. Návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, souhlas
se stavebním záměrem a souhlas s demontáží stávajícího vedení (stavba „Netolice,
Kratochvíle č.p. 45: VN, TS a NN“)
c. Návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a
souhlas se stavebním záměrem (stavba „Novostavba rodinného domu na p.p.č.
1652/4, 1653/2, 1652/7 Netolice“)
d. Návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a
souhlas se stavebním záměrem (stavba „Novostavba rodinného domu, k.ú.
Netolice“)
e. Návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (stavba „Netolice –
zahrádky, kabel NN, Dvořáček“)
f. Návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (stavba „Netolice –
zahrádky, u žel. zastávky“)
g. Návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnost stezky a cesty,
p. č. KN 757 a 830 v k. ú. Netolice)
h. Návrh na koupi vodovodu a nadzemního hydrantu – p. č. KN 845 v k. ú. Netolice
i. Návrh na zveřejnění záměru prodeje části pozemku – p. č. KN 77 v k. ú. Netolice
j. Návrh na prodej pozemků – p. č. KN 911/2 a 911/12 v k. ú. Netolice
k. Návrh na přijetí daru – vodovodního řadu – p. č. KN 2116/1 v k. ú. Netolice
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25. Různé
Výsledek hlasování: Pro: 11 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 21.12.2020 a souhlasí s vyřazením zrušených a splněných bodů z dalšího
sledování.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 57/2020 bylo schváleno.
4. Schválení cen vodného a stočného na rok 2021
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje navrženou cenu vodného a stočného pro
město Netolice na rok 2021. Za tyto ceny bude prodávána voda a poskytována
služba čištění odpadních vod na vodohospodářském majetku města Netolice
provozovaném společností ČEVAK a. s.

Kapacita

Cena 2021
Pohyblivá složka

vodoměru
(m3/hod.)
Kategorie A
Kategorie B
Kategorie C
Kategorie D

(Kč/m3)

Pevná složka
(Kč/vodoměr/rok)

Celkem

Vodné

Stočné

84,06

49,99

34,07

Celkem
770,2 458,5 357,10 185,-

Vodné
536,1 814,4 053,7 829,-

Stočné
234,644,1 304,2 356,-

Cena stočného pro odpadní vody vypouštěné z jiných zdrojů (srážkové vody, studna):
Cena 1 m3
36,28 Kč
Všechny uvedené ceny jsou bez daně z přidané hodnoty.
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 1
Usnesení č. 58/2020 bylo schváleno.
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5. Rozpočet Základní školy Netolice na rok 2021
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje vyrovnaný rozpočet Základní školy
Netolice na rok 2021 dle přílohy.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 59/2020 bylo schváleno.
6. Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Netolice na roky 2022 - 2023
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Základní
školy Netolice na roky 2022 – 2023 dle přílohy.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 60/2020 bylo schváleno.
7. Rozpočet Základní umělecké školy Netolice na rok 2021
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje vyrovnaný rozpočet Základní umělecké
školy Netolice na rok 2021 dle přílohy.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 61/2020 bylo schváleno.
8. Střednědobý výhled rozpočtu Základní umělecké školy Netolice na roky 2022 - 2023
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Základní
umělecké školy Netolice na roky 2022 – 2023 dle přílohy.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 62/2020 bylo schváleno.
9. Rozpočet Mateřské školy Netolice na rok 2021
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje vyrovnaný rozpočet Mateřské školy
Netolice na rok 2021 dle přílohy.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 63/2020 bylo schváleno.
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10. Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Netolice na roky 2022 - 2023
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Mateřské
školy Netolice na roky 2022 – 2023 dle přílohy.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 64/2020 bylo schváleno.
11. Rozpočet Muzea JUDr. O. Kudrny v Netolicích na rok 2021
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje vyrovnaný rozpočet Muzea JUDr. O.
Kudrny v Netolicích na rok 2021 dle přílohy.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 65/2020 bylo schváleno.
12. Střednědobý výhled rozpočtu Muzea JUDr. O. Kudrny v Netolicích na roky 2022 2023
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Muzea
JUDr. O. Kudrny v Netolicích na roky 2022 – 2023 dle přílohy.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 66/2020 bylo schváleno.
13. Rozpočet Městské knihovny Netolice na rok 2021
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje vyrovnaný rozpočet Městské knihovny
Netolice na rok 2021 dle přílohy.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 67/2020 bylo schváleno.
14. Střednědobý výhled rozpočtu Městské knihovny Netolice na roky 2022 - 2023
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Městské
knihovny Netolice na roky 2022 – 2023 dle přílohy.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 68/2020 bylo schváleno.
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15. Rozpočet Domova pro seniory Pohoda na rok 2021
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje vyrovnaný rozpočet Domova pro seniory
Pohoda na rok 2021 dle přílohy.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 69/2020 bylo schváleno.
16. Střednědobý výhled rozpočtu Domova pro seniory Pohoda na roky 2022 - 2023
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Domova
pro seniory Pohoda na roky 2022 – 2023 dle přílohy.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 70/2020 bylo schváleno.
17. Rozpočtové opatření č. 4/2020
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020 dle přílohy
a pověřuje ekonomku provést rozpočtové změny v účetnictví.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 71/2020 bylo schváleno.
18. Pověření rady města k rozpočtovým opatřením
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice pověřuje Radu města Netolice k provedení
rozpočtových změn, které nastanou do 31.12.2020 v příjmech a ve výdajích.
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 1
Usnesení č. 72/2020 bylo schváleno.
19. Rozpočet města Netolice na rok 2021
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje schodkový rozpočet města Netolice na
rok 2021 dle přílohy.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 73/2020 bylo schváleno.
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20. Střednědobý výhled rozpočtu města Netolice na roky 2022 - 2023
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města
Netolice na roky 2022 - 2023 dle přílohy.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 74/2020 bylo schváleno.
21. Obecně závazná vyhláška č. 5/2020 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Netolice
č. 5/2020 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
v předloženém znění.
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 1
Usnesení č. 75/2020 bylo schváleno.
22. Změna č. 2 Územního plánu Netolice
Zastupitelé města projednali návrh na pořízení změny č. 2 Územního plánu Netolice
v předloženém znění, kdy důvodem žádosti je záměna funkčních ploch pro zemědělskou
činnost a ploch pro rekreaci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice
a) souhlasí s návrhem na pořízení změny č. 2 Územního plánu Netolice
b) rozhoduje v souladu s ustanovením § 44 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, o
pořízení a zpracování změny č. 2 Územního plánu Netolice zkráceným postupem
pořízení dle ustanovení § 55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
c) jmenuje zastupitele města Ing. Vladimíra Soukupa svým zástupcem při
pořizování změny č. 2 Územního plánu Netolice
d) podmiňuje pořízení změny č. 2 Územního plánu Netolice úhradou veškerých
nákladů na zpracování změny dle ustanovení § 55a odst. 2 písm. f) a odst. 6
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů
e) schvaluje smlouvu o dílo na zhotovení změny č. 2 Územního plánu Netolice
v předloženém znění a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 76/2020 bylo schváleno.
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23. Přijetí příspěvku (dotace) z Integrovaného regionálního operačního programu – 36.
výzva – akce „Rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice JSDHO Netolice“
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice
a) schvaluje bez připomínek přijetí poskytnutí příspěvku (dotace) v limitní výši
42.621.921,- Kč z Ministerstva pro místní rozvoj z programu 11703 Integrovaný
regionální operační program (IROP), 36. výzva Stanice integrovaného
záchranného systému – název akce: „Rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice
JSDHO Netolice“
b) pověřuje starostu města a Radu města Netolice zajištěním realizace akce
c) pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů či smluv.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 77/2020 bylo schváleno.
24. Majetkové body
a) Návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlas
se stavebním záměrem (stavba „Netolice – kabel NN, Černý, g“)
Materiál předkládán na základě žádosti společnosti Seterm CB a. s., Nemanická 2765/16a,
370 10 České Budějovice, v souvislosti s novou přípojkou ke garáži v lokalitě U Studánku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene a vydání souhlasu se stavebním záměrem se
společností E.ON Distribuce a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České
Budějovice, na stavbu „Netolice – kabel NN, Černý, g“ na p. p. č. KN 1165/40
v obci a k. ú. Netolice, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- 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: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 78/2020 bylo schváleno.
b) Návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, souhlas
se stavebním záměrem a souhlas s demontáží stávajícího vedení (stavba „Netolice,
Kratochvíle, č. p. 45: VN, TS a NN“)
Materiál předkládán na základě žádosti společnosti Elektroinvest Strakonice s. r. o.,
Katovická 175, 386 01 Strakonice, v souvislosti s novou trafostanicí u hájovny U Ambrože a
demontáží stávajícího NN od zámku Kratochvíle.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene, vydání souhlasu se stavebním záměrem a vydání
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souhlasu s demontáží stávajícího vedení se společností E.ON Distribuce a. s., F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, na stavbu „Netolice, Kratochvíle č. p.
45: VN, TS a NN“ na p. p. č. 2170 JPK (Obora u Hracholusk) v obci a k. ú.
Netolice, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč plus DPH. Věcné břemeno
spočívá ve zřízení, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční
soustavy – kabel NN. Dále demontáž stávajícího venkovního vedení NN na p. p. č.
2082/3 PK (Obora u Hracholusk) v obci a k. ú. Netolice. Za účelem plnění
usnesení pověřuje starostu města podpisem smlouvy a ukládá odboru HŽP
zajistit uzavření smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 79/2020 bylo schváleno.
c) Návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlas
se stavebním záměrem (stavba „Novostavba rodinného domu na p. p. č. 1652/4,
1653/2, 1652/7 Netolice“)
Materiál předkládán na základě žádosti xxxxx xxxxx, v souvislosti s přípojkami IS
k novostavbě rodinného domu v lokalitě Na Horánku.
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, xxxxx, na stavbu „Novostavba rodinného domu na p. p. č. 1652/4,
1653/2, 1652/7 Netolice“ na p. p. č. KN 1649/84 a KN 1649/33 v obci a k. ú.
Netolice, za jednorázovou úplatu ve výši 100,- Kč plus DPH. Věcné břemeno
spočívá ve zřízení, provozování, opravování a udržování vodovodní a elektro
přípojky k novostavbě rodinného domu na p. p. č. 1652/4, 1653/2, 1652/7. Za
účelem plnění usnesení pověřuje starostu města podpisem smlouvy a ukládá
odboru HŽP zajistit uzavření smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 80/2020 bylo schváleno.
d) Návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlas
se stavebním záměrem (stavba „Novostavba rodinného domu, k. ú. Netolice“)
Materiál předkládán na základě žádosti xxxxx xxxxx, v souvislosti s přípojkami IS
k novostavbě rodinného domu.
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, xxxxx, na stavbu „Novostavba rodinného domu, k. ú. Netolice“ na
p. p. č. KN 1649/84 v obci a k. ú. Netolice, za jednorázovou úplatu ve výši 100,Kč plus DPH. Věcné břemeno spočívá ve zřízení, provozování, opravování a
udržování vodovodní přípojky k novostavbě rodinného domu. Za účelem plnění
usnesení pověřuje starostu města podpisem smlouvy a ukládá odboru HŽP
zajistit uzavření smlouvy.
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Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 81/2020 bylo schváleno.
e) Návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (stavba „Netolice –
zahrádky, kabel NN, Dvořáček“)
Materiál předkládán na základě žádosti společnosti GING s. r. o., Plánská 1584/6, České
Budějovice, v souvislosti s novou elektropřípojkou v zahrádkářské kolonii u nádraží.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného
břemene se společností E.ON Distribuce a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01
České Budějovice, na stavbu „Netolice – zahrádky, kabel NN, Dvořáček“ na
p. p. č. KN 2982/23, 2982/9 a 2982/19 v obci a k. ú. Netolice, za jednorázovou
úplatu ve výši 1.500,- Kč plus DPH. Věcné břemeno spočívá ve zřízení,
provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy – kabely NN,
plastový pilíř s kabelovou skříní. Za účelem plnění usnesení pověřuje starostu
města podpisem smlouvy a ukládá odboru HŽP zajistit uzavření smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 82/2020 bylo schváleno.
f) Návrh na uzavření Smlouvy a zřízení věcného břemene (stavba „Netolice –
zahrádky, u žel. zastávky“)
Materiál předkládán na základě žádosti společnosti GING s. r. o., Plánská 1584/6, České
Budějovice, v souvislosti s novou elektropřípojkou v zahrádkářské kolonii u nádraží.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného
břemene se společností E.ON Distribuce a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01
České Budějovice, na stavbu „Netolice – zahrádky, u žel. zastávky“ na p. p. č. KN
2982/9 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 – kabely NN, plastový pilíř s kabelovou skříní,
uzemnění. Za účelem plnění usnesení pověřuje starostu města podpisem smlouvy
a ukládá odboru HŽP zajistit uzavření smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 83/2020 bylo schváleno.
g) Návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnost stezky a cesty,
p. č. KN 757 a 830 v k. ú. Netolice)
Materiál předkládán na základě žádosti manželů xxxxx, xxxxx, xxxxx, v souvislosti
s potvrzením vjezdu na p. p. č. KN 764.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného
břemene služebnosti cesty a stezky s manželi xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, xxxxx,
xxxxx, na umístění vjezdu na části p. p. č. KN 757 a 830 (dle GP 1641-126/2020)
v obci a k. ú. Netolice, za jednorázovou úplatu ve výši 100,- Kč plus DPH. Věcné
břemeno spočívá v umístění, provozování, opravování a udržování vjezdu na p. p.
č. KN 764. Za účelem plnění usnesení pověřuje starostu města podpisem smlouvy
a ukládá odboru HŽP zajistit uzavření smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 84/2020 bylo schváleno.
h) Návrh na koupi vodovodu a nadzemního hydrantu – p. č. KN 845 v k. ú. Netolice
Materiál předkládán na základě žádosti společnosti Grelio Commerce s. r. o., Újezd 450/40,
118 00 Praha 1 – Malá Strana.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje koupi 12-ti m vodovodu PE 100 a
nadzemního hydrantu D 100 na p. p. č. KN 845 v obci a k. ú. Netolice, u prodejny
Penny Market. Prodávající: Grelio Commerce s. r. o. Újezd 450/40, 118 00 Praha
1 – Malá Strana. Kupní cena 100,- Kč. Za účelem plnění usnesení ukládá odboru
HŽP zajistit uzavření smlouvy a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 85/2020 bylo schváleno.
i) Návrh na zveřejnění záměru prodeje části pozemku – p. č. KN 77 v k. ú. Netolice
Materiál předkládán na základě žádosti, kterou podali manželé xxxxx, xxxxx, xxxxx,
v souvislosti s pozemkem v ulici Jánská, který mají dlouhodobě v pronájmu. Zveřejnění
záměru rada města dne 26.10.2020 neschválila.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku
p. p. č. KN 77 o výměře cca 25 m2 v obci a k. ú. Netolice, za minimální cenu 400,Kč/m2 plus DPH a náklady spojené s prodejem. Za účelem plnění usnesení
ukládá odboru HŽP zajistit zveřejnění záměru nebo oznámení usnesení žadateli.
Výsledek hlasování: Pro: 0 Proti:10 Zdržel se: 1
Usnesení nebylo schváleno.
j) Návrh na prodej pozemků – p. č. KN 911/2 a 911/12 v k. ú. Netolice
Materiál předkládán na základě žádosti, kterou podali manželé xxxxx, xxxxx, xxxxx,
v souvislosti s pozemky přiléhající k jejich řadovému domu.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje prodej pozemků p. č. KN 911/2 o výměře
64 m2 a 911/12 o výměře 57 m2, v obci a k. ú. Netolice, do SJM xxxxx xxxxx a
xxxxx xxxxx, oba bytem 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: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 86/2020 bylo schváleno.
k) Návrh na přijetí daru – vodovodního řadu – p. č. KN 2116/1 v k. ú. Netolice
Materiál předkládán na základě návrhu smlouvy předloženém dne 15.10.2020 v souladu
s SoSB dle usnesení zastupitelstva města č. 110/2018 ze dne 17.12.2018. Jedná se o vodovod
k připojení nových rodinných domů v ulici Na Bahnech na p. p. č. KN 2114/1 a 2111/7.
Vodovod je zkolaudován se souhlasem společnosti ČEVAK a. s.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje uzavření smlouvy o přijetí daru 73,9 m
nového vodovodního řadu na p. p. č. KN 2116/1 v obci a k. ú. Netolice, s xxxxx
xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx. Za
účelem plnění usnesení pověřuje starostu města podpisem smlouvy a ukládá
odboru HŽP zajistit uzavření smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 87/2020 bylo schváleno.
25. Různé
Starosta města navrhl harmonogram pro konání zasedání zastupitelstva města pro rok 2021
takto:
15.03.2021
14.06.2021
13.09.2021
13.12.2021
Starosta města poděkoval za pozornost a popřál všem hodně zdraví a štěstí v novém roce.
Zasedání zastupitelstva města bylo ukončeno v 19:25 hodin.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Podkladová dokumentace
Zápis byl vyhotoven dne: 22.12.2020
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Ověřovatelé:
Ing. Vladimír Soukup

………..………. …..….………. dne ………………………….…

Martin Csejtey

…………..………………..…… dne …………..………..……….

Starosta města
Mgr. Vladimír Pešek

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