Město Netolice
Zastupitelstvo města Netolice

Zápis č.5

ze zasedání Zastupitelstva města Netolice,
konaného dne 7. 11. 2012 od 17,00 hodin.
Usnesení č. 48 - 57/2012
Zasedání Zastupitelstva města Netolice (dále jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17,00 hodin
starostou města panem Oldřichem Petráškem.
Přítomno je 14
o obcích).

členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona

Jednání se nezúčastnila Mgr. Martina Martanová (mateřská dovolená).
Určení ověřovatelů zápisu
Starosta města navrhl na ověřovatele zápisu Bc. Ivetu Uhlíkovou a Danu Mužíkovou.
Volba návrhové komise
Starosta města navrhl za členy návrhové komise Bc. Lucii Reidingerovou Ing. Ondřeje Hondlíka
a Helenu Matějekovou.
Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Návrh byl schválen.
Schválení programu:
Starosta města přistoupil ke schválení programu zasedání, jenž byl zveřejněn před zasedáním
zastupitelstva města obvyklým způsobem.
Paní Dana Mužíková navrhla, aby bod programu č. 7 „Dodatek smlouvy o provozní dotaci s TJ Netolice
byl přesunut na příští zasedání zastupitelstva, neboť zástupci TJ Netolice neměli podkladové materiály
k dispozici.
Další připomínky nebyly vzneseny. Starosta vyzval zastupitele k hlasování o schválení navrženého
programu jednání bez bodu 7.
Program:
1. Kontrola usnesení
2. Informace o přípravě rozpočtového záměru
3. Prodeje, pozemky, nájmy, věcná břemena
a) kulturní dům
b) informace - pozemky Podroužek
c) výměna pozemku Kulišů
d) věcné břemeno E.ON kabel NN – p. Flasch, p. Hánečková,
4. Obecně závazná vyhláška o nakládání s komunálním a se stavebním
odpadem
5. Informace o průběhu projednávání územního plánu
6. Stanovisko tepelné komise k tepelnému hospodářství
7. Různé
a) Sběrný dvůr – vývoj produkce odpadů 1998-2011
Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 48/2012 bylo schváleno.
1. Kontrola plnění usnesení
Starosta města provedl kontrolu plnění usnesení a vyzval přítomné k podání dotazů k plnění usnesení
– nebyly vzneseny.
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 7. 11. 2012 a
souhlasí s vyřazením splněných bodů z dalšího sledování.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0.
Usnesení č. 49/2012 bylo schváleno.
2. Informace o přípravě rozpočtového záměru
Starosta uvedl, že rozpočtové určení daní se nenaplní, neboť se neplní příjmy DPH a v roce 2013 se
situace patrně nezlepší. Nebudou poukázány příspěvky na žáka a na dojíždějícího žáka, protože to
jsou příjmy čerpané z rozpočtového určení daní.
Předsedkyně finančního výboru Helena Matějeková uvedla, že FV spolu se starostou a tajemníkem
projednali návrh rozpočtu zpracovaný ekonomkou Ing. Pavlou Plojharovou, včetně návrhů rozpočtů
organizací města.
Finanční výbor konkretizoval snížení návrhů rozpočtu rozpočtových organizací a správy města a
navrhuje hledat minimální úsporu 1.200 tis. Kč. FV doporučuje zahrnout do rozpočtu tři akce, z nichž
na dvě jsou vyhlášeny dotace - oprava tribuny sportovní haly v ceně 550 tis. Kč, dotace činí 400 tis.
Kč. Oprava topení v divadle v částce 600 tis. Kč, dotace činí 400 tis. Kč. Třetí akcí je kanalizace v Tržní
ulici s rozpočtem 1.200 tis. Kč, na níž je zpracovaná projektová dokumentace. Helena Matějeková
doporučuje načasovat provedení uvedených projektů tak, aby se vrátily dotace.
Ing. Kotrba dodal, že smyslem předložení rozpracované verze rozpočtového záměru bylo ověřit
v zastupitelstvu města zda parametry zadání nastavené finančním výborem a městským úřadem jsou
pro zastupitele akceptovatelné. Současně uvedl, že rozpočtový záměr pro rok 2013 bude nad rámec
zadání finančního výboru v kapitole výdajů na správu ( provoz radnice ) oproti předloženému
materiálu pokrácen na straně výdajů tak, aby ve své výši zásadním způsobem nepřekročil úroveň
schváleného rozpočtu 2012. Tím by mělo být dosaženo efektivního přesměrování navýšení příjmů
rozpočtu města z nového RUD směrem do obnovy majetku města a nikoliv na provoz úřadu.
Starosta uvedl, že vzhledem ke škrtnutím 300 mil Kč ministerstvu kultury, budou příspěvky na
regeneraci MPZ postačovat pouze na výměnu oken v radnici. Na opravu jiných památek města
v rozpočtu nebudou potřebné finance.
Bc. František Sklář požaduje
zaslání celého materiálu se kterým pracoval finanční výbor
(rozpočtový záměr a rozpočty rozpočtových organizací).
Další připomínky nebyly vzneseny.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice bere na vědomí informaci o rozpracovanosti
rozpočtového záměru na rok 2013.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0.
Usnesení č. 50/2012 bylo schváleno.
3. Prodeje, pozemky, nájmy, věcná břemena
a) Kulturní dům
Členové zastupitelstva města se sešli v kulturním domě v pondělí 5. 11. 2012 spolu s jedním se
zájemců o pronájem KD na hostinskou činnost. Nabízí nájem ve výši 1500 Kč měsíčně a úhradu
energií. Druhý zájemce se z časových důvodů z jednání omluvil. Objekt by užíval jako sklad pro
vydávání domácí práce. Tomu zatím brání současně stanovený charakter užívání objektu. Ke změně
využití objektu musí být vydána stanoviska příslušných orgánů – OHS, hasiči. Zájemce navrhuje dům
pronajmout za udržovací práce a jeho vytápění. Dále navrhuje do doby provedení změny užívání
objektu, pronajmout objekt jinému zájemci.
Starosta přednesl zastupitelům nabídku třetího zájemce – neziskové společnosti Neverend Albrechtice
nad Vltavou, jejímž úmyslem je v KD provozovat a podporovat vlastní i cizí kulturní projekty. Nabízí
nájem 5000 Kč ročně.
Rada města projednala tyto tři nabídky na pronájem kulturního domu a navrhuje dát prostor k osobní
prezentaci zbývajícím dvěma zájemcům.
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Diskuze:
Mgr. Jaroslav Pešek: upozorňuje na finanční stránku pronájmu kulturního domu, kdy pro město je
nejvýhodnější nabídka 1. zájemce o hostinskou činnost.
Ing. Petr Kotrba, tajemník: podmínky výběrového řízení nejsou nastaveny tak, že jediným kritériem
je výše nájmu ale hodnotí se i kvalita podnikatelského záměru.
Starosta: po diskotékách vznikaly na majetku města škody, které se z výtěžku konání diskoték nedaly
uhradit.
Bc. František Sklář: omluvil svoji neúčast na jednání v kulturním domě a uvedl, že namísto
diskotékové kultury v objektu KD hodlá podporovat divadlo.
Helena Matějeková: do divadla se peníze investují – oprava střechy, nové topení. Zatím toto
zařízení slouží užšímu okruhu lidí, budova kulturního domu by nabízela širší využití. Připravuje se nová
akce Zelená úsporám. Zvážit možnost zateplení objektu z těchto zdrojů.
Starosta: divadlo je součástí radnice a navíc kulturní památkou. Zateplení kulturního domu by
představovalo obrovskou sumu peněz z projektu Zelená úsporám stejně tak vlastní podíl.
Bc. Iveta Uhlíková: divadlo je z důvodu zimy neprovozuschopné, proto tam vydrží tak málo lidí.
Kdyby odpadl tento důvod, provoz by byl větší.
MUDr. Eva Filipová: kdyby se rozjel provoz hostinské činnosti v kulturním domě, rozběhly by se i
plesy.
Bc. František Sklář: sportovci, hasiči i rybáři pořádali plesy a lidi nepřišli. I přes dotace na vytápění
kulturního domu se organizacím pořádajícím plesy náklady nevrátily.
Starosta: spolky mají své budovy.
Helena Matějeková: pokud by byl do kulturního domu převeden provoz domu dětí a mládeže, byl
by využit.
Starosta: všichni nájemci skončili na ceně tepla.
Mgr. Jaroslav Pešek: připomíná, že divadlo do tohoto stavu někdo přivedl, byl tam na inventuře a
viděl vzniklé škody.
Bc. Iveta Uhlíková: divadlo se do tohoto stavu dostalo vlivem „zubu času“.
Tajemník: – pokud vznikly škody, je o jejich vymáhání učiněn záznam v zápise z jednání rady města.
Mgr. Jaroslav Pešek: přečtěte si zápisy, abyste viděl, kolik škod se odpustilo.
Tajemník: promítl zastupitelům přehled objektů ve vlastnictví města zajišťujících kulturní vyžití
občanů a jejich možnosti další využitelnosti. Z nich lze odvodit, že pro veškeré akce, jež lze realizovat
v kulturním domě ve městě existuje plnohodnotná alternativa, případně tyto aktivity nabízí soukromý
sektor nebo po některých aktivitách ( např. plesy ) není dlouhodobě poptávka.
Milan Brom: navrhuje stanovit priority a nefinancovat opravy více objektů, jinak nebude fungovat
nic.
Bc. František Sklář: z nabídek tří zájemců je pro něj přijatelná nabídka práce.
Starosta: rada potřebuje znát stanovisko zastupitelstva k účelu využití kulturního domu, zda hledat
nájemce v oblasti kultury nebo výrobní činnosti.
Tajemník: možností využití objektu je více – pro kulturu je objekt připraven, neví se, zda toto řešení
bude dobré. Pro podnikání je třeba počkat do doby změny užívání objektu. Proto je třeba rozhodnout,
zda se zakonzervuje topení. Radě by vůle zastupitelstva v otázce provozování domu pomohla.
Starosta: rada pozve občanské sdružení NEVEREND k prezentaci svého záměru před zastupiteli a
poté se bude o existenci kulturního domu jednat.
Ing. Miroslav Dvořák: problém kulturního domu se nevyřeší jeho pronájmem. Pracovní činnost
v objektu by asi byla vítaná, přesto je lepší se objektu zbavit. Nikdo z nájemců nebude mít prostředky
na opravu a údržbu objektu.
Po diskuzi zastupitelé hlasovali o navrženém usnesení:
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města bere nabídky zájemců na pronájem kulturního domu na vědomí a ukládá
starostovi města svolat pracovní jednání zastupitelstva za účasti všech zájemců o nájem
kulturního domu, které se uskuteční do příštího zasedání zastupitelstva města.
Záznam o hlasování: Pro 13 Proti 1 Zdržel se 0.
Usnesení č. 51/2012 bylo schváleno.
b) Informace – pozemky Podroužek
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Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zpracoval materiál o Autocampu Podroužek, jenž je
provozován na pozemcích spravovaných výše uvedeným úřadem a nabízí tři možná řešení na
převedení nebo prodej pozemků městu Netolice. Starosta k materiálu navrhuje zadat zpracování
vlastního znaleckého posudku a výši ceny pak rozporovat s cenou navrženou ÚPZSVM. Je doporučeno,
aby žadatelem o koupi byla obec, neboť v tomto případě lze přistoupit na splátkový kalendář. Přílohou
kupní smlouvy by byla dohoda o tom, že kupující a a.s. Autocamp Podroužek jsou partneři. Starosta
dále uvedl, že stávající právní vztah – výpůjčka pozemku do roku 2015 - již není možný.
JUDr. Vladimír Šmíd: úřad pro zastupování státu má svůj seznam znalců. Doporučuje jednat ve
smyslu zákona o privatizaci o bezúplatném převodu pozemků na obec.
Tajemník úřadu: nevýhodou bezúplatného převodu na obec a následně na autokemp je podmínka,
že takto převedené pozemky na obec nesmí být využity ke komerčním účelům po dobu 20 let a s tímto
by byly současné aktivity autokempu v kolizi. V otázce nabídnuté ceny pozemků ke koupi opírající se o
znalecké posudky by bylo vhodné zpracovat oponentní posudek tak, aby se eliminovaly pochybnosti
zda předložené jednotkové ceny odpovídají ceně v místě a čase obvyklé.
Starosta: znalecký posudek ÚPZSVM nezohlednil stav poškození zeleně, což je další námět k diskuzi.
Ing. Bohumír Mach: kauza pozemků se táhne od r. 1999; úřad pro zastupování státu ví, že
autokemp na nákup pozemků nemá finanční prostředky. Děkuje městu za podporu při řešení situace.
Starosta: k bezúplatnému převodu pozemků na obec asi moc vůle nebude, snad jen té nekomerční
části. Doporučuje nechat zpracovat vlastní posudek za cenu do 15 tis. Kč
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice ukládá
a. zadat zpracovat odborný posudek na pozemky v areálu Autocampu Podroužek,
b. prověřit možnost bezúplatného převodu pozemků v areálu Autocampu Podoužek na město
Netolice.
Záznam o hlasování: Pro 13 Proti 1 Zdržel se 0.
Usnesení č. 52/2012 bylo schváleno.
c) Návrh na směnu pozemků Kulišů
Věc je předkládána na základě dořešení majetkoprávních vztahů k chodníkům na Horánku dle
výsledku jednání vlastníků dotčených pozemků. Jedná se o upřesnění a změnu usnesení ZM č.2/2009
ze dne 28.4.2009 z důvodu úmrtí Ing. Jiřího Kuliše a doplnění o chodník kolem Kulišů zahrady proti
zdravotnímu středisku. Vzhledem ke skutečnosti, že věc při minulém zasedání zastupitelstva nebyla o
jeden hlas schválena je předkládána znovu s následujícím vysvětlením. Směna je již připravována
několik let z iniciativy města, z důvodu dořešení vlastnictví chodníků v lokalitě Na Horánku. Paní JUDr.
Jerieová zaujala k nabídce města na směnu sousedních pozemků vstřícné stanovisko. Dále byla při
výstavbě plotu kolem Kulišů zahrady dohodnuta a městským úřadem uvítána nabídka paní JUDr.
Jerieové na ponechání pásu pro chodník mezi obrubníkem a oplocením. V tomto místě chybí chodník a
pozemek města je pouze mezi obrubníky. Získaný pozemek logicky navazuje na stávající chodník
z ulice Hornické. Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků činí 63 m2, již od prvního usnesení ve věci
byla schválena směna bez doplatku a v tomto smyslu byla vedena všechna další jednání. Cena rozdílu
ve výměře je srovnatelná s cenou geometrického plánu na oddělení příslušné výměry. Na druhé straně
vymáhat po dosažení dohody o směně nyní úhradu drobného rozdílu ve výměře se jeví jako
problematické a to i vzhledem ke sponzorským aktivitám paní JUDr. Jerieové vůči městu.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice
a. Schvaluje návrh na směnu p.p.č. 1217/1 d1 PK o výměře 267 m2 dle GP-124578/2009 a p.p.č. 1659/3 KN o výměře 130 m2 ve vlastnictví Města Netolice za p.p.č.
1001/13 KN o výměře 144 m2 dle GP 1308-103/2012, p.p.č. 1649/65 KN o výměře 58
m2 a p.p.č. 1649/67 KN o výměře 132 m2 oba dle GP 1245-78/2009 ve vlastnictví ½
JUDr Boženy Jerieové, Linhartova 1287/8, 150 00 Praha 5-Košíře, 1/4 Ing. Jana
Kuliše, Gregorova 30, 384 11 Netolice a 1/4 Ing. Václava Kuliše, Fišerova 3322/3, 143
00 Praha 12 – Modřany vše v obci a k.ú. Netolice,
b. za účelem plnění usnesení ukládá odboru HŽP zajistit uzavření smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 3 Zdržel se 1.
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Usnesení č. 53/2012 bylo schváleno.
d) Věcné břemeno E.ON kabel NN – p. Flasch, p. Hánečková
Věc je předkládána na základě žádosti EI-PROJEKT s.r.o., České Budějovice a jedná se o kabel NN
k zahrádce na p.p.č. 921 PK nad 1.rybníčkem.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice
a. schvaluje návrh na 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.Flasch p.Hánečková kabel NN – parc.č. 921“ na p.p.č. 1741/1 PK
v obci a k.ú. Netolice, věcné břemeno spočívá ve zřízení a provozování zařízení
distribuční soustavy – kabelové vedení NN, pilíř NN. Věcné břemeno se zřizuje za
jednorázovou úplatu ve výši 7400,- Kč bez DPH.
b. za účelem plnění usnesení ukládá odboru HŽP zajistit uzavření smlouvy.
Záznam o hlasování: Pro 13 Proti 1 Zdržel se 0.
Usnesení č. 54/2012 bylo schváleno.
4. Obecně závazná vyhláška o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem
Návrh vyhlášky je zastupitelstvu předkládán na doporučení Ministerstva vnitra, odboru dozoru a
kontroly veřejné správy v Českých Budějovicích z důvodu zajištění souladu s platnými právními
předpisy. Tento návrh vyhlášky prošel právním rozborem uvedeného ministerstva a závěrem bylo
konstatováno, že je v souladu se zákonem. Navrhované změny nemají žádný podstatný vliv na
fungování současného systému odpadového hospodářství ve městě.
Mgr. Jaroslav Pešek: v minulé vyhlášce bylo uvedeno, že občané mohou bezplatně vyvézt určité
menší množství stavební suti.
Ing. Jindřich Bukovský: toto opatření je mimo režim vyhlášky. V rámci rekultivace území bývalé
skládky je možné po povolení stavební suť na bývalé skládce uložit.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o nakládání
s komunálním a se stavebním odpadem.
Záznam o hlasování: Pro 14. Proti 0 Zdržel se 0.
Usnesení č. 55/2012 bylo schváleno.
5. Informace o průběhu tvorby a stavu zpracování návrhu územního plánu
města Netolice
Starosta uvedl, že v katastrálním území města probíhají pozemkové úpravy, které budou předloženy
zastupitelstvu města ke schválení v lednu 2013 a při následujícím zasedání ZM projednány, aby mohly
být zapracovány do územního plánu města.
Tajemník doplnil, že pokud bude v lednu schválen plán pozemkových úprav a plán společných
zařízení, pak návrh nového územního plánu bude dokončen do konce února 2013 a bude zahájen
proces veřejného projednání dokumentace.
Rudolf Strnad seznámil zastupitele se zápisem z jednání se zpracovatelem územního plánu, jehož
účelem bylo upřesnění parametrů zadání dokumentace.
Ing. Jindřich Bukovský zpracoval zprávu o fungováním sběrného dvora od roku 2006. Vzhledem
k tomu, že kapacita sběrného dvora je v současnosti na hranici možností, je předložen návrh vytvořit
prostorovou rezervu pro potřebný budoucí rozvoj sběrného dvora sloučením s areálem technických
služeb, a tuto alternativu podpořit návrhem nového územního plánu města.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice bere na vědomí informaci o přípravě návrhu nového územního
plánu města Netolice.
Záznam o hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 1 (jeden zastupitel nebyl hlasování přítomen.)
Usnesení č. 56 bylo schváleno.
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6. Stanovisko tepelné komise k tepelnému hospodářství
Zastupitelstvo města bylo seznámeno s návrhy přijatými na
jednání komise pro tepelnou
infrastrukturu města dne 17. 10. 2012. Jednání komise vycházelo z požadavku změnit provoz
tepelného hospodářství tak, aby prodejní cena tepla byla regionálně konkurenceschopná a současně
generovala rezervní reprodukční fond infrastruktury. Za tímto účelem komise prověřila 4 základní
varianty řešení :
1.
2.
3.
4.

zachovat stávající model provozu tepelného hospodářství
pronajmout soustavu tepelného hospodářství externímu subjektu
nahradit stávající model osazením jednotlivých objektů mikrokotelnami
zrušit stávající model a nahradit jej modelem, který zajistí dodávky tepla pouze pro
objekty ve vlastnictví města ( ZŠ, ZUŠ, MŠ, sportovní hala, kulturní dům, ZŠ Tyršova ) =
v dlouhodobém horizontu odpojit bytové domy

Rada města na základě závěrů z jednání komise doporučuje v současné době dále jednat
s potenciálním nájemcem infrastruktury tepelného hospodářství o konkrétních podmínkách varianty
založené na zachování současného systému CZT, nicméně provozovaného jiným subjektem. Komise i
rada města si je vědoma, že zásadní podmínkou je dlouhodobá garance kapacity odběru tepla ze
soustavy.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice ukládá komisi pro tepelné hospodářství prověřit podmínky pro
zachování stávajícího centralizovaného modelu tepelného hospodářství.
Záznam o hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0.
Usnesení č. 57 bylo schváleno.
7. Různé
Biofarma – informace o záměru
Paní Lenka Radoměřská seznámila zastupitele s vizí biofarmy zaměřené na rostlinnou výrobu
permakulturním způsobem. Jde o nový druh biofarmaření, při němž se přírodní produkty získávají
z plodin, bylin a pod. Rovněž je zájem o záchranu genofondu místních druhů ovocných stromů a
pěstování původních odrůd obilí, ovoce. Farma může začít fungovat po realizaci technického zázemí,
jež představuje ekologickou stavbu obytného domu, technické budovy, inženýrských sítí.
Její umístění je směrováno do lokality Za Lesíkem, jež je ve vlastnictví žadatelů Ti v současné době
čekají na vyjádření příslušných orgánů. Zastupitelstvo města je v této věci dotčeným orgánem státní
správy a jeho vyjádření bude rozhodující pro orgány ochrany přírody a krajiny. Žádost spolu se
stanoviskem zpracovatele územního plánu a orgánem ochrany přírody a krajiny bude předložena
zastupitelstvu města dne 12.12.2012.
Mgr. Jaroslav Pešek – dotaz na market a cestu na Peklo.
Starosta: nové informace o výstavbě marketu nepřibyly. Co se týče komunikace na Peklo: právní
zástupce žalobce oslovil město a dne 2.11.2012 navrhl řešit spor dohodou o narovnání.
Mgr. Jaroslav Pešek: návrh zadat ocenění stavby jinou firmou; při výběrovém řízení dát pozor při
výběru zpracovatele zakázek.
Starosta: žalovaná strana po nás požadovala 250 tis. Kč, teď od požadavku ustupuje, pokud by
náklady byly oprávněné, jistě by si za svým požadavkem stála. Navíc by další projednávání mohlo vést
k tomu, že se bude část dotace vracet. Financování akce se podařilo ustát. Výběrové řízení na tuto
akci vedla firma, která dělá výběrová řízení i pro Krajský úřad Jihočeského kraje.
Ing. Jitka Maroušková: byl řešen požadavek na zřízení autobusové zastávky u Glóbusu? Žádá
informovat o stanovisku k zastávce ve zpravodaji.
Starosta: o tomto požadavku jsme jednali s JIKORDem, ale ten jej rezolutně odmítl.
Další dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil
jednání v 19,30 hodin.
Zapsala Iveta Slavíková
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Ověřovatelé zápisu
Bc. Iveta Uhlíková
Dana Mužíková

..………………………

dne ………………………

…………………… ….. dne ……………………..

Oldřich Petrášek, starosta města ……………………………. dne ……………………..
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