Zápis ze zasedání č. 3/2006<?xml:namespace preﬁx = o ns = "urn:schemas-microsoftcom:oﬃce:oﬃce" /?>
Zastupitelstva města Netolice dne 14. června 2006
Zasedání zahájil starosta města Oldřich Petrášek v 17 hodin.
Přítomno: 10 zastupitelů
Omluven: <?xml:namespace preﬁx = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:oﬃce:smarttags" /?> Jiří
Vávra, Jaroslav Petrášek, MUDr. Vítězslav Pužej, Mgr. Vladimír Filip.
Za ověřovatele zápisu starosta jmenoval Vladimíra Peška, Ladislava Borovku
Do návrhové komise byli počtem 10 hlasů zvoleni Václav Prokeš, Mgr. Jaroslav Pešek, MUDr. Eva
Filipová.
Starosta seznámil přítomné s pořadem programu jednání a vyzval zastupitele k podání připomínek.
Navržený program byl schválen 10 hlasy.
Program:
1. Prodej majetku, pozemků, výměny a věcná břemena
2. Rozpočtová opatření
3. Výsledky hospodaření, inventarizace majetku a audit za rok 2005
4. Různé
1. Prodej majetku, pozemků , výměny a věcná břemena
a) Změna usnesení - prodej centrální kotelny
Starosta uvedl, že pan Zíka dodatečně požádal o prodej komína v rámci současné ceny s tím, že by
peníze z pronájmu za antény dále dostávalo město. S právníkem bylo připraveno nové znění usnesení,
kde jsou ošetřena bezplatná věcná břemena pro město i na případné další instalace zařízení na
komín. Kupující hodlá smlouvu podepsat do 20. 6. 2006, kdy přijede holandský partner a peníze za
koupi centrální kotelny zaplatit do konce měsíce. Rada tento postup doporučuje.
Václav Prokeš: kde v usnesení je ošetřeno věcné břemeno přístupu k vrtu.
Ing. Jindřich Vaníček, odbor HŽP: je uvedeno v bodě 1.3. 1.
František Sklář: má František Hlouška zajištění přístup na svůj pozemek?
Starosta: kupující, pan Zíka nesouhlasí, aby byla nemovitost zatěžována navíc dalšími věcnými
břemeny jiných osob, mimo současného vlastníka nemovitosti, tj. města. Pan Hlouška se bude muset
domluvit s p. Zíkou, byl na to předem upozorňován.Neexistuje žádný dokument, který by nás
zavazoval ke zřízení tohoto věcného břemene.
Vladimír Pešek: prodej kotelny se uskutečnil na základě soutěže o veřejných zakázkách?
Starosta, tajemník: Na tento prodej se nevztahuje zákon o veřejných zakázkách, prodej byl proveden
formou veřejným osobním jednáním o nejvýhodnější nabídce.
František Sklář: kdo je vlastníkem parcely č. 2411.
Jindřich Vaníček: město.
František Sklář : proč p. Zíka žádá o prodej komína.
Ing. Jindřich Vaníček: hodlá jej využít na vytápění.
Mgr. Jaroslav Pešek: čím bude topit.
Ing. Jindřich Vaníček: odpadem z dřevovýroby.
František Sklář: kotelna se prodávala bez komína, proč má nyní kupující zájem o jeho koupi, žádá
nahlédnout do katastrální mapy.
Starosta: záměr ponechat komín ve vlastnictví města vycházel z instalovaných zařízení na komíně a
možnosti získávat ﬁnance z jejich nájmu (kabelové vedení a telekomunikační zařízení). Pan Zíka ve
své nabídce uvedl, že souhlasí s věcným břemenem pro město tak, aby nájmy mohli jít dále městu,
jak je uvedeno v návrhu na usnesení v bodě 1.3.2.
Ing. Pavel Pilař: doba 6 týdnů od schválení prodeje kotelny do zaplacení je dlouhá.
Ing. Jindřich Vaníček: termíny jsou závislé od zaměření prodávaných nemovitostí geodetem a jednání
právníků.
Příchod zastupitele Miroslava Velíka.
Další dotazy nebyly vzneseny.

Starosta vyzval k hlasování o změně usnesení č. 2/2006/1 na níže uvedené znění.
Hlasování: 9 (pro) - 1 (proti) - 1 (zdržel se hlasování).
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e změnu usnesení č. 2/2006/1 ze dne 26.dubna 2006
s tím, že celé nově zní takto:
1.1 Zastupitelstvo schvaluje na základě osobního jednání se zájemci o prodej pozemků podle bodu
1.1.2. toto následující pořadí :
1.místo: BZ export, s.r.o., IČO: CZ26021692 se sídlem: Hlavatce 3, 373 48 Dívčice
zastoupená jednatelem Janem Zíkou
výše nabídky: Kč 4 700 000,-převažující činnost: dřevozpracující provoz s ekologickou výrobou
elektrické energie
2.místo: Linhart-kovovýroba, IČO: CZ6610031835
se sídlem: Nádražní 381, 373 48 Prachatice
zastoupená jednatelem Marcelem Linhartem
výše nabídky: Kč 4 600 000,-1.2. Zastupitelstvo schvaluje soupis pozemků dle GP 1057 – 54/2006 určených k prodeji:
2974/2 o výměře 1 571 m2 vč.stavby kotelny
2965/2 o výměře 1 054 m2
2965/3 o výměře 190 m2 vč stavby obslužného objektu
2974/12 o výměře 21 m2 vč stavby komína
2977 o výměře 122 m2
2978 o výměře 3 587 m2
3096/2 o výměře 545 m2
dále pozemky zjednodušené evidence (PK)
1636/1 d2 (část p.p.č.parcela KN 2974/1 o výměře 4 041 m2)
1636/2 o výměře 138 m2
1806 o výměře 65 m2
1634/1 o výměře 3 730 m2
1805/2 o výměře 355 m2
a stavbu železniční vlečky na pozemku p.p.č. 3096/1 ve vlastnictví České republiky s právem
hospodaření : Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem: Prvního pluku 5/367, 186
00 Praha 8 – Karlín,
1.3. Zastupitelstvo schvaluje rozsah a speciﬁkaci bezúplatných věcných břemen
vážících se k prodávaným pozemkům takto:
1. právo vstupu, vjezdu a chůze pro vlastníka pozemku p.č. 2974/11
2. právo vjezdu a vstupu pro Město Netolice a jeho smluvní partnery na pozemky č.
2965/2 KN
2974/1 KN
1636/1 d2 (část p.p.č.parcela KN 2974/1)
s cílem zajištění instalace, údržby, oprav a demontáže kabelového vedení a
telekomunikačních zařízení umístěných, popř. zřizovaných na komíně
nacházejícím se na pozemku č. 2974/12 a mobilního telekomunikačního zařízení
dle LGP 1061-61/2006
3. právo vstupu a vjezdu pro Město Netolice a jeho smluvní partnery s cílem zajistit
provoz, údržbu a opravy vodovodu
4. právo vstupu a vjezdu pro Město Netolice a jeho smluvní partnery s cílem zajistit
provoz, údržbu a opravy kanalizace
2. Zastupitelstvo u k l á d á odboru HŽP:
2.1.připravit k podpisu kupní smlouvu s vítězem výběrového řízení při splnění těchto
podmínek:
v podpis kupní smlouvy do 15 dnů od doručení výzvy k podpisu zaslané

prodávajícím
v úhrada kupní ceny do 15 dnů od podpisu smlouvy na účet prodávajícího
v podání návrhu na vklad do katastru do 3 dnů od připsání kupní ceny na
účet prodávajícího
2.2.odstoupit od kupní smlouvy a zahájit jednání s druhým v pořadí dle bodu 1.1.1., tohoto
usnesení pokud vítěz nesplní některou z podmínek uvedených v předchozím odstavci
Zastupitelstvo souhlasí se záměrem investora na změnu využití areálu na dřevozpracující provoz s
ekologickou výrobou el. energie.
b) Prodej pozemků
Zastupitelé schválili uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej částí p.p.č. 1804, 1524,
1525/1, 1778/2, 1521dle PK o celkové výměře cca 10.000 m 2 , v severovýchodní části lokality
bývalého rybníku Benýdkov, pro výstavbu marketu. Kupující Kompetenz develop s.r.o., IČO
26394600, Brendlova 5, 350 02 Cheb, zastoupené jednatelem Davidem Speierlem, na základě plné
moci zmocněncem Jiřím Kindlem. Kupní cena 550,- Kč/m2. Doba platnosti smlouvy je tři roky. ZM
pověřuje RM dojednáním bližších podrobností smlouvy o smlouvě budoucí kupní a jejím schválením .
Hlasování 11-0-0.
Starosta vyzval k představení dva zájemce o koupi parcely Na Bahnech p.p.č. 2115/1 dle KN o
výměře 1219 m2 v obci a k.ú. Netolice – paní Marii Jáchymovou, bytem Rudolfov,a pana Jungbauera,
bytem Praha 8. Kupujícím sdělil podmínky prodeje tj. na základě výsledku osobního pohovoru se
zájemci o koupi za minimální cenu 350,- Kč/m2 a náklady spojené s prodejem s nabídkou zvyšující se
po deseti korunách za metr čtvereční. Podmínkou uzavření kupní smlouvy je současné uzavření
smlouvy o úhradě připojovacího poplatku za ZTV ve výši 147.000,- Kč.
Marie Jáchymová: Žádost o koupi parcely jsem Městu Netolice podala k 26. 4. 2006, ve stanovené
lhůtě, v té době jsem byla dle informace pracovníka městského úřadu že jsem jediným zájemcem,
domnívá se že měla být zařazena ještě do prvního kola, které zastupitelstvo schvalovalo 26. 4.
Starosta vyhlásil krátkou přestávku.
Po přestávce starosta uvedl, že podmínkou prodeje bylo podat žádost do 26. 4. 2006. Tuto podmínku
paní Marie Jáchymová splnila, nedopatřením se její žádost nedostala z přijaté pošty ještě ten den
zastupitelstvu a omluvil se druhému zájemci. Vzhledem k tomu, že ve stanovené lhůtě byla jediným
zájemcem, navrhuje zastupitelstvu schválit prodej uvedené parcely Marii Jáchymové za cenu
350,-Kč/m2, ostatní podmínky zůstávají stejné. Kupující obdrží výzvu k podpisu smlouvy do 20.
července 2006.
Hlasování 11-0-0.
Zastupitelé schválili prodej p.p.č. 451 dle KN o výměře 37 m2 v obci a k.ú. Netolice, kupující
Tomáš Kolegar, Dubenská 4, 370 05 České Budějovice za cenu 75,- Kč/m 2 a náklady spojené s
prodejem.
Hlasování 11-0-11.
Zastupitelé schválili prodej podílu 2480/10000 st.p.č. 860 dle KN o celkové výměře 196 m2 v obci a
k.ú. Netolice, kupující Pešková Marie, Bavorovská 503, 384 11 Netolice za cenu 75,- Kč/m 2 a
náklady spojené s prodejem.
Hlasování 11-0-0.
Zastupitelé schválili prodej podílu 2480/10000 st.p.č. 860 dle KN o celkové výměře 196 m2 v obci a
k.ú. Netolice, kupující manželé Jaroslav a Jarmila Zemánkovi, Gregorova 31, 384 11 Netolice za
cenu 75,- Kč/m2 a náklady spojené s prodejem.
Hlasování 11-0-0
Zastupitelé schválili prodej části p.p.č. 220/1 dle KN díl „a“ dle GP 1048-11/2006 o výměře 11 m2 v
obci a k.ú. Netolice, kupující Jiří Prener, Brloh 157, 382 06 Brloh za cenu 75,- Kč/m 2 a náklady
spojené s prodejem.
Hlasování 11-0-0.
Zastupitelé schválili prodej podílu 1 na části st.p.č. 345 dle KN označené dle GP 1055-49/2006 jako

st.p.č. 345/1 o výměře 48 m2 v obci a k.ú. Netolice, kupující Fišerová Helena, Podeřiště 11, 384 11
Netolice za cenu 75,- Kč/m2 a náklady spojené s prodejem.
Hlasování 11-0-0.
Zastupitelé schválili prodej podílu 1 na části st.p.č. 345 dle KN označené dle GP 1055-49/2006 jako
st.p.č. 345/2 o výměře 43 m2 v obci a k.ú. Netolice, kupující Emil Janoviak, Hornická 654, 384 11
Netolice, za cenu 75,- Kč/m2 a náklady spojené s prodejem.
Hlasování 11-0-0.
Zastupitelé schválili prodej podílu 1 na části st.p.č. 345 dle KN označené dle GP 1055-49/2006 jako
st.p.č. 345/3 o výměře 43 m2 v obci a k.ú. Netolice, kupující Bárta Pavel, Staré město 135, 384 11
Netolice, za cenu 75,- Kč/m2 a náklady spojené s prodejem.
Hlasování 11-0-0.
Zastupitelé schválili prodej podílu 1 na části st.p.č. 345 dle KN označené dle GP 1055-49/2006 jako
st.p.č. 345/4 o výměře 60 m2 v obci a k.ú. Netolice, kupující Mikeš Bohuslav, Za potokem 292, 384
11 Netolice, za cenu 75,- Kč/m2 a náklady spojené s prodejem.
Hlasování 11-0-0.
c) Směna pozemků, věcná břemena
Zastupitelé schválili směnu pozemků města Netolice p.p..č. 546/1 o výměře 15536 m2, p.p.č.
547/1 o výměře 1269 m2, p.p.č. 547/2 o výměře 803 m2, p.p.č. 547/3 o výměře 163 m2 a p.p.č. 548 o
výměře 9585 m2 vše v obci Lhenice a k.ú. Hrbov u Lhenic, za pozemky Žitná Futurum s.r.o.,
Mnichská 215, 384 11 Netolice p.p.č. 1865 KN o výměře 1077 m2, p.p.č. 1163 PK o výměře 8203 m2 a
p.p.č. 1554/1 díl 2 PK o výměře 548 m2 vše v obci a k.ú. Netolice směna bude provedena bez doplatku
náklady spojené se směnou hradí Město Netolice.
Dále Zastupitelé schválili zřízení věcného břemene právo jízdy a chůze přes pozemky Města
Netolice p.p.č. 1780 KN a p.p.č. 1385/1 PK pro vlastníka p.p.č. 1386/2 PK nyní Žitná Futurum s.r.o.
Mnichská 215, 384 11 Netolice.
Jde o louky u Netolického lesa na Pejsarce za pozemek pro kynology u vodojemu na Horánku, část hřbitova
a alej na Šípalce. Věcné břemeno – vjezd na pole u Graﬁtu.Vysvětlil ing. Vaníček.
Hlasování 11-0-0.
Zastupitelé schválili uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON
Distribuce, a. s. Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice na stavbu „Netolice, pan Staněk-kabel
NN“ na p.p.č. 1634/3, 1632, 1444, 1443 dle KN a p.p.č. 1753, 1184,1743/1, 858 dle PK v obci a k. ú.
Netolice na strpění, umístění, užívání, provozování, údržby a oprav energetického zařízení na části
zatížených pozemků a práva vstupu a vjezdu na zatížené pozemky.
Hlasování 11-0-0.
Ing. Jindřich Vaníček uvedl, že při pořízení zápisu a usnesení ze zasedání zastupitelstva města dne 26.
10. 2005 došlo k formální chybě v uvedené čísla parcely a proto navrhuje v usnesení č. 5/2005/5 –
změnit číslo prodávané parcely 2208/2 na správné číslo prodávané parcely 2208/1 dle KN.
Hlasování 11-0-0.
d) Přijetí daru – pozemku
Zastupitelé schválili uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací na přijetí daru severovýchodní
části p.p.č. 2117/1 KN o výměře 6 m2v obci a k.ú. Netolice od Václava Petráška, Na Bahnech 718, 384
11 Netolice a Andrei Petráškové, Gregorova 14, 384 11 Netolice. Náklady spojené s darováním hradí
Město Netolice.
Jde o pozemek pod komunikací Na Bahnech.
Hlasování 11-0-0.
2. Rozpočtová opatření
Cesta na Peklo
Starosta uvedl, že na základě jednání minulého zastupitelstva se zástupci a obyvateli chatové osady
Peklo, jmenovaní zástupci města spolu s ﬁrmou Lesostavby Třeboň a.s., prověřili stav cesty na Peklo a
vzhledem k jejímu velmi špatnému stavu rada doporučuje zastupitelstvu provést její rekonstrukci
ještě v letošním roce. Dodavatel stavby stanovil náklady na cca 700.000 Kč. Rekonstrukce by mohla

být provedena spolu s opravou cesty na Horánek. Oprava se slibovala již v minulém roce, ale pro
nedostatek ﬁnancí byla spolu s opravou cesty na Slouně z rozpočtu vypuštěna.
Mgr. Pešek : cesta slouží jen pro cizí.
Po diskuzi vyzval starosta k hlasování o opravě cestě na Peklo.
Zastupitelé neschválili návrh rady na uzavření smlouvy na opravu místní komunikace na Peklo na
p.p.č. 2023 KN v k.ú. Netolice v ceně cca 700.000,- Kč s Lesostavbami Třeboň a.s., s termínem
realizace dle možností dodavatele.
Hlasování 5-1-5.
Vladimír Pešek : je možné získat grant na opravu cest? Žádalo město o grant? Na internetových
stránkách města neviděl žádné žádosti o grant.
Mgr. Pešek Zahrádkáři požádali rovněž o opravu cesty na Ján.
Starosta : pokud dostaneme letošní grand z Interregu na archeopark, bude možno z dotace zaplatit i
opravu této cesty, pokud nedostaneme budeme to muset řešit ze svého.Co se týká grantů na opravy
místních komunikací, je možno z programu POV ten je ale určen pro malé obce, chystají se z
ministerstva životního prostředí, kde se ale musí složitě prokazovat vliv na životní prostředí, to je
např. snížení prašnosti ve městech, dále v dalším programovacím období by to mohlo jít i z Leaderu.
Spíše uvažujeme ﬁnancovat z grantů na cestovní ruch, jako opravy povrchů cyklostezek protože právě
po těchto cestách cyklostezky vedou.
Ing. Pavel Pilař : proč nebylo vyhlášeno výběrové řízení.
Starosta: protože Lesostavby Třeboň jsou jedinou ﬁrmou v regionu která pracuje touto technologií,
dělá rekonstrukce místních komunikací a lesních cest technologií penetrace. Se zástupcem ﬁrmy byly
prohlédnuty i cesty na Švarcenberk a v okolí, které též potřebují rekonstrukci a ﬁrma připraví rozpočty
a podklady do fáze použitelné k žádosti o dotace.
Mgr.Jaroslav Pešek: připomíná nevyhovující technický stav komunikace na Horánku a propadlý uzávěr
kanalizace, silnice je velmi frekventovaná.
Starosta, ing. Jindřich Vaníček : stav komunikace je znám, její rekonstrukce by představovala velkou
investici.
František Sklář : jaké akce se z částky za prodej bývalé centrální kotelny mají ﬁnancovat?
Starosta :
- komunikace na Bahnech 1.200 tis. Kč již zastupitelstvo schválilo
- rekonstrukce školní jídelny bez gastronomického vybavení 2.200 tis. Kč, do které nás nutí
předpisy EU a uvažovalo se s opravou cesty na Peklo 700 tis. Kč, popř i Slouně..
Vladimír Pešek: předkládá zastupitelstvu města návrh schválit 2 % pro činnost Tělovýchovné jednoty
Netolice a 2 % procenta pro ostatní spolky z částky získané prodejem bývalé centrální kotelny, a
počítat v rozpočtu na rok 2007 se stejnou sumou pro tyto spolky.
Ekonomka : město čeká velká investiční akce v podobě kanalizace Petrův Dvůr, Gregorova ulice.
Pokud teď město neušetří peníze, budou se tyto akce ﬁnancovat z úvěru.
Starosta : v současné době jsou pravidelně krajem vypisovány granty různé na společenské a
sportovní aktivity, spolky si by si měli požádat o ﬁnance, s tím že město může poskytnout vlastní podíl
a nejen chodit s nataženou rukou. Informace o možnostech zveřejňujeme i v našem zpravodaji.
Vladimír Pešek : na valné hromadě Tělovýchovné jednoty bylo konstatováno, že město Tělovýchovnou
jednotu nepodporuje.
Starosta : město žádalo o grant kraje na rekonstrukci podlahy ve sportovní hale, ale neúspěšně. V
grantu bylo asi jen 2 mil. Kč a obrovský převis žádostí, vzhledem k tomu, že oprava má stát cca
650.000,- Kč, to byl moc velký projekt. Podíl města by byl asi města je 200 tis. Kč.
Komunikace Bahna
Ing. Jindřich Vaníček uvedl, že stavba bude dokončena do 14 dní. Vznikly náklady na vícepráce
vzhledem k podloží, jež tvoří skála. Financování akce je podmíněno získáním peněz za prodej centrální
kotelny. Doporučuje, aby se postup prací nezastavila a s ﬁrmou se jednalo o posunutí termínu
splatnosti díla.
Po diskuzi zastupitelé schválili uzavření smlouvy na výstavbu komunikace v rámci ZTV Bahna na

p.p.č. 2116/1 KN v k.ú. Netolice s Kašparů-Koller, Stavitelství s.r.o., s termínem realizace dle možností
dodavatele, a pověřili starostu města k jednání s dodavatelem stavby o prodloužení termínu
splatnosti dodávky.
Hlasování 11-0-0.
3. Hospodaření města v roce 2005
Starosta uvedl, že rozbor hospodaření města za rok 2005 obdrželi zastupitelé v předstihu a vyzval je
diskusi.
Mgr. Jaroslav Pešek : co tvoří pohledávky položky 315 00.
Božena Grillová, ekonomka : jsou to veškeré pohledávky města za fyzickými a právnickými osobami.
Je to řada nedobytých pohledávek po bývalých Technických službách za nájemné, dodávky tepla, dále
nájem bývalé centrální kotelny, vlečka a jiné.
Mgr. Jaroslav Pešek : kdy skončí ﬁnancování úvěru na tepelné hospodářství.
Ekonomka : ﬁnancování skončí v roce 2009.
Vedoucí TS Netolice p. Machala : s neplatícími nájemníky jsme vyhráli 6 soudů, přesto z těchto lidí se
dlužné nájmy dostávají těžko. Většina už v našich bytech ani není a někteří mají platební kalendář.
Mgr. Jaroslav Pešek :jak bude ﬁnancován DD Pohoda
Starosta: připravujeme opět žádost na ministerstvo ﬁnancí o další dotaci ale zatím jí není ani komu
poslat. Rozhodnutím státu o navýšení platů zdravotnického personálu a nárůstu cen plynu a elektřiny
to dělá pro domov náklady navíc asi 1,2 milionu korun.
Další připomínky nebyly vzneseny.
Zastupitelé po projednání závěrečného účtu města za rok 2005 a souhlasí s celoročním hospodařením
a zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2005 a to bez výhrad.
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o výsledku inventarizace majetku města k 31. 12. 2005.
Hlasování 11-0-0.
4. Různé
Václav Prokeš : rehabilitační středisko v Netolicích má být po 12 letech činnosti zrušeno k 30. 6.
2006. Denně jeho zdravotní péče využívá průměrně 40 pacientů. Je třeba udělat maximum, aby
nebylo zrušeno.
Starosta: z rozhovoru s ředitelem DD Pohoda Netolice vím, že MUDr. Štern, jako provozovatel
rehabilitace je nucen svoji činnost z důvodu neprodloužení smlouvy s VZP ukončit a nabídl část
rehabilitačního zařízení ponechat v prostorách rehabilitace, tedy domova pro seniory. Město jako
majitel nemovitosti má zájem tuto aktivitu v Netolicích dále udržet. Proto jsem se obrátil na ředitele
VZP ve Strakonicích ve snaze tuto situaci vyřešit a zachovat tolik potřebné středisko pro občany
Netolic a blízkého okolí. Stanovisko ředitele bylo jednoznačné, a to, že Všeobecná zdravotní pojišťovna
s Netolicích s nikým dalším smlouvu na provoz rehabilitačního zařízení neuzavře, doslova řekl „mi v
Netolicích rehabilitační středisko nepotřebujeme“ především z důvodů, že z Netolic je údajně dobrá
dostupnost jinam, Ministerstvem zdravotnictví ČR jsou dány limity, které se přečerpávají atd.
Město podnikne další kroky v této situaci.
Vladimír Pešek : opakovaně předkládá návrh z ﬁnančních prostředků získaných prodejem centrální
kotelny uvolnit 2 % na činnost Tělovýchovné jednoty a 2 % na ostatní činnost s dětmi a mládeží.
Nepožaduje stejnou výši na stejné účely plánovat do rozpočtu na rok 2007, jak navrhl v předchozím
návrhu.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování o návrhu zastupitele Vladimíra Peška. Na základě hlasování
4-1-6 nebyl návrh přijat.
Vladimír Pešek : proč komise nebyla informována o změně rozdělení peněz spolkům.
Starosta : změnilo se pouze to, že rada vzala v úvahu oprávněnou námitku hasičů o nerovnoměrném
rozdělní mezi tělovýchovnou jednotou a hasiči na práci s mládeží a přesunula 15 tisíc ve prospěch
hasičů.
Mgr. Pešek : rada rovněž změnila rozhodnutí bytové komise při přidělování bytu 2+1
Starosta: není to pravda, žádné rozhodnutí bytové komise rada nezměnila, pouze souhlasila s
pronájmem zatím volného bytu na Petrově Dvoře na dobu určitou mlýnům pro jejich zaměstnance na

dobu pár měsíců, než bude opraven byt pro rodinu Stejkozovu, po kterých by se měli mlynáři
nastěhovat.
Starosta přečetl přednesl přítomným žádost pana Skláře podepsaný šesti zastupiteli o svolání
mimořádného zasedání zastupitelstva města do 21 dnů od doručení žádosti. V programu jednání
požadují projednat
- nedořešené vztahy s netolickými kynology, a ﬁnancování projektu Archeopark v lokalitě sv. Ján,
- pomoc Autocampu Podroužek a.s., při řešení vlastnických vztahů s Úřadem pro zastupování
státu ve,věcech majetkových,
- opravu budov a zařízení, jež má Tělovýchovná jednota 1892 pronajaté od města,
- možnost doﬁnancování sboru dobrovolných hasičů v Netolicích a řešení ztráty ﬁnancování
nezbytné výstroje.
Karel Pižl: Proč jste to nepředložili k programu normálního zastupitelstva ?
Starosta: zasedání zastupitelstva města se konají dle potřeb a svolávat k tomuto mimořádné
zastupitelstvo je zbytečné, ale zákonu a požadavku šesti zastupitelů musí být samozřejmě vyhověno.
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva města ve 20,15 hodin.
Zapsala I.Pešková
Ověřovatelé zápisu
Vladislava Borovka
Vladimír Pešek
Oldřich Petrášek
starosta města

