Město Netolice
Zastupitelstvo města Netolice
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva města Netolice,
konaného dne 07.09.2020 od 17,00 hodin.
Usnesení č. 36 - 56/2020
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 13
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: Mgr. Jindřich Boura, 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: Miroslav Baloušek, Bc. Zuzana Matějů
Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl schválen.
Volba návrhové komise
Do návrhové komise byli navrženi: Helena Matějeková, Mgr. Vladimír Pešek, Dušan Dragoun
Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl schválen.
2. Schválení programu zasedání
Starosta města stáhl bod programu jednání č. 5) Studie protipovodňových opatření na Bezdrevském
potoce a Třebánce z důvodu doplnění podkladů - ekonomické analýzy, ze které by mělo vyplynout,
zda bude možné žádat o dotaci na realizaci těchto opatření.
Starosta města navrhl zařadit nový bod programu jednání Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene a souhlas se stavebním záměrem (stavba „Novostavba rodinného
domu na p. p. č. 1664/13 Netolice“), který by byl označen jako bod č. 15 h).
Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl schválen.
Dále starosta města navrhl zařadit nový bod programu jednání Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene a souhlas se stavebním záměrem (stavba „Plynofikace domu č. p.
527, Tyršova ul. Netolice“), který by byl označen jako bod č. 15 i).
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Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl schválen.
Program zasedání:
Návrh:
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva města
Netolice:
Program:
1. Určení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu zasedání
3. Kontrola plnění usnesení
4. Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 – průtah městem Netolice – PD – řešení vzhledu
SZ části náměstí – výběr variant
5. Rozpočtové opatření č. 3/2020
6. Závěrečný účet Svazku obcí Netolicko za rok 2019
7. Účetní závěrka Svazku obcí Netolicko k 31. 12. 2019
8. Zprávy Revizní skupiny Svazku obcí Netolicko za rok 2019
9. Přijetí příspěvku (dotace) ze Státního fondu dopravní infrastruktury z programu Výstavby
nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na akci
„Cyklostezka Netolice – Kratochvíle, etapa II. + Cyklochodník Netolice – Kratochvíle, etapa
III.“
10. Přijetí příspěvku (dotace) z Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora rozvoje
regionů 2019+ na akci „Obnova hřbitovní zdi a páteřní komunikace na hřbitově v Netolicích“
11. Přijetí příspěvku (dotace) z Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora rozvoje
regionů 2019+ na akci „Obnova krytu (povrchu) místní komunikace na Horánku – větev „B“ a
ulice Bavorovská – I. etapa (od křižovatky na Petrově Dvoře k odbočce do ulice Nádražní)“
12. Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, kterou se ruší některé obecně závazné vyhlášky
13. Obecně závazná vyhláška č. 3/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
14. Obecně závazná vyhláška č. 4/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území města Netolice a o systému komunitního kompostování
15. Majetkové body:
a) Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (schod na
pozemku p. č. KN 197 v k. ú. Netolice)
b) Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (stavba „Netolice – kabel NN,
Valert“)
c) Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (stavba „Netolice kabel NN, ČTI, u
Rynečku“)
d) Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (stavba „Hrbov VN, TS, NN,
lokalita Chobot“)
e) Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (stavba „Netolice kabel NN, u TS
Prádelna, Město“)
f) Návrh na uzavření smlouvy o zrušení a zřízení věcného břemene (stavba „Příp. STL
Netolice č. p. 426“)
g) Návrh na prodej pozemků – p. č. KN 372 a 373 v k. ú. Netolice
h) Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlas se
stavebním záměrem (stavba „Novostavba rodinného domu na p. p. č. 1664/13 Netolice“)
i) Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlas se
stavebním záměrem (stavba „Plynofikace domu č. p. 527, Tyršova ul. Netolice“)
16. Různé
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Výsledek hlasování: Pro: 13 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 07.09.2020
a souhlasí s vyřazením zrušených a splněných bodů z dalšího sledování.
Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 36/2020 bylo schváleno.
4. Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 – průtah městem Netolice – PD – řešení vzhledu SZ
části náměstí – výběr variant
Zastupitelé města projednali předložená variantní řešení, která se zabývají zpřehledněním dopravní
situace na náměstí v Netolicích.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje
a) variantu „A“ návrhu na řešení vzhledu SZ části náměstí v Netolicích předloženého
Ing. M. Stráskou, architektkou Atelieru SIS, v rámci přípravy projektové dokumentace
rekonstrukce pozemní komunikace II/122 – průtah městem Netolice
b) za účelem plnění usnesení ukládá odboru HŽP informovat Atelier SIS o vybrané
variantě.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 5 Zdržel se: 0
Usnesení č. 37/2020 bylo schváleno.
5. Rozpočtové opatření č. 3/2020
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2020 dle přílohy a
pověřuje ekonomku provést rozpočtové změny v účetnictví.
Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 38/2020 bylo schváleno.
6. Závěrečný účet Svazku obcí Netolicko za rok 2019
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice projednalo a bere na vědomí závěrečný účet Svazku obcí
Netolicko za rok 2019 a souhlasí s celoročním hospodařením.
Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 39/2020 bylo schváleno.
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7. Účetní závěrka Svazku obcí Netolicko k 31.12.2019
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice projednalo a schvaluje účetní závěrku Svazku obcí
Netolicko k 31.12.2019.
Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 40/2020 bylo schváleno.
8. Zprávy Revizní skupiny Svazku obcí Netolicko za rok 2019
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice projednalo a bere na vědomí zprávy Revizní skupiny ze
dne 19.06.2019 a ze dne 11.12.2019.
Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 41/2020 bylo schváleno.
9. Přijetí příspěvku (dotace) ze Státního fondu dopravní infrastruktury z programu Výstavby
nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na akci „Cyklostezka
Netolice – Kratochvíle, etapa II. + Cyklochodník Netolice – Kratochvíle, etapa III.“
Starosta města informoval zastupitele města o získání dotace na akci „Cyklostezka Netolice –
Kratochvíle, etapa II. + Cyklochodník Netolice – Kratochvíle, etapa III.“.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice
a) schvaluje bez připomínek přijetí poskytnutí příspěvku (dotace) v limitní výši
5 769 661,00 Kč ze Státního fondu dopravní infrastruktury z programu Výstavby nebo
oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty - název akce:
„Cyklostezka Netolice – Kratochvíle, etapa II. + Cyklochodník Netolice – Kratochvíle,
etapa III.“
b) pověřuje starostu města a Radu města Netolice zajištěním realizace akce
c) pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů či smluv.
Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 42/2020 bylo schváleno.
10. Přijetí příspěvku (dotace) z Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora rozvoje
regionů 2019+ na akci „Obnova hřbitovní zdi a páteřní komunikace na hřbitově v Netolicích“
Starosta města informoval zastupitele města o získání dotace na akci „Obnova hřbitovní zdi a páteřní
komunikace na hřbitově v Netolicích“.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice
a) schvaluje bez připomínek přijetí poskytnutí příspěvku (dotace) v limitní výši
470 323,00 Kč z Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora rozvoje regionů
2019+ - název akce: „Obnova hřbitovní zdi a páteřní komunikace na hřbitově
v Netolicích“
b) pověřuje starostu města a Radu města Netolice zajištěním realizace akce
c) pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů či smluv.
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Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 43/2020 bylo schváleno.
11. Přijetí příspěvku (dotace) z Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora rozvoje
regionů 2019+ na akci „Obnova krytu (povrchu) místní komunikace na Horánku – větev „B“ a
ulice Bavorovská – I. etapa (od křižovatky na Petrově Dvoře k odbočce do ulice Nádražní)“
Starosta města informoval zastupitele města o získání dotace na akci „Obnova krytu (povrchu) místní
komunikace na Horánku – větev „B“ a ulice Bavorovská – I. etapa (od křižovatky na Petrově Dvoře
k odbočce do ulice Nádražní)“.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice
a) schvaluje bez připomínek přijetí poskytnutí příspěvku (dotace) v limitní výši
2 685 391,00 Kč z Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora rozvoje regionů
2019+ - název akce: „Obnova krytu (povrchu) místní komunikace na Horánku – větev
„B“ a ulice Bavorovská – I. etapa (od křižovatky na Petrově Dvoře k odbočce do ulice
Nádražní)“
b) pověřuje starostu města a Radu města Netolice zajištěním realizace akce
c) pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů či smluv.
Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 44/2020 bylo schváleno.
12. Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, kterou se ruší některé obecně závazné vyhlášky
V rámci jednání s představiteli Ministerstva vnitra České republiky, Odboru veřejné správy, dozoru a
kontroly, Oddělení dozoru České Budějovice – Jihlava, bylo doporučeno provést revizi a zrušení již
neaplikovatelných obecně závazných vyhlášek. V této souvislosti projednali zastupitelé města návrh
na zrušení obecně závazné vyhlášky č. 2/1997 o fondu rozvoje bydlení a obecně závazné vyhlášky
č. 1/2007 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu
vodovodu nebo kanalizace pro lokalitu Na Bahnech.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Netolice
č. 2/2020, kterou se ruší některé obecně závazné vyhlášky, v předloženém znění.
Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 45/2020 bylo schváleno.
13. Obecně závazná vyhláška č. 3/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelé města projednali návrh na změnu systému plateb za sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu, a to zavedením paušálního poplatku za občana.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Netolice
č. 3/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, v předloženém znění.
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Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 2 Zdržel se: 0
Usnesení č. 46/2020 bylo schváleno.
14. Obecně závazná vyhláška č. 4/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území města Netolice a o systému komunitního kompostování
Zastupitelé města projednali návrh na změnu způsobu shromažďování a sběru biologicky
rozložitelných odpadů ve městě.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Netolice
č. 4/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města
Netolice a o systému komunitního kompostování, v předloženém znění.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 1 Zdržel se: 3
Usnesení č. 47/2020 bylo schváleno.
15. Majetkové body
a) Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (schod na
pozemku p. č. KN 197 v k. ú. Netolice)
Materiál předkládán na základě žádosti xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx, v souvislosti s rekonstrukcí
vstupu do objektu v ulici Pod Jánem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene služebnosti vchodu na p. p. č. KN 197 v obci a k. ú. Netolice, s xxxxx
xxxxx, xxxxx, xxxxx, za jednorázovou úplatu ve výši 100,- Kč plus DPH. Věcné břemeno
spočívá v umístění, provozování, opravování a udržování schodu k domu č. p. 253 na p.
p. č. KN 197 v ulici Pod Jánem. Za účelem plnění usnesení pověřuje starostu města
podpisem smlouvy a ukládá odboru HŽP zajistit uzavření smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 48/2020 bylo schváleno.
b) Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (stavba „Netolice – kabel NN,
Valert“)
Materiál předkládán na základě žádosti společnosti GING s. r. o., Plánská 1584/6, České Budějovice,
v souvislosti s novou elektropřípojkou v zahrádkářské kolonii v lokalitě u hřbitova.
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 – kabel NN, Valert“ na p. p. č. KN 3000/1 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,
uzemnění. Za účelem plnění usnesení pověřuje starostu města podpisem smlouvy a
ukládá odboru HŽP zajistit uzavření smlouvy.
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Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 49/2020 bylo schváleno.
c) Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (stavba „Netolice kabel NN, ČTI, u
Rynečku“)
Materiál předkládán na základě žádosti společnosti GING s. r. o., Plánská 1584/6, České Budějovice,
v souvislosti s novou elektropřípojkou ČTI v blízkosti kostela sv. Václava.
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 kabel NN, ČTI, u Rynečku“ na p. p. č. KN 76 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, kabelová
skříň, uzemnění. Za účelem plnění usnesení pověřuje starostu města podpisem smlouvy a
ukládá odboru HŽP zajistit uzavření smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 50/2020 bylo schváleno.
d) Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (stavba „Hrbov VN, TS, NN, lokalita
Chobot“)
Materiál předkládán na základě žádosti společnosti GING s. r. o., Plánská 1584/6, České Budějovice,
v souvislosti s novou elektropřípojkou v lokalitě Chobot.
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 „Hrbov VN, TS, NN, lokalita Chobot“ na p. p. č. KN 2286 v obci a k. ú. Netolice,
za jednorázovou úplatu ve výši 15.600,- Kč plus DPH. Věcné břemeno spočívá ve zřízení,
provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy – kabel NN. Za
účelem plnění usnesení pověřuje starostu města podpisem smlouvy a ukládá odboru
HŽP zajistit uzavření smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 51/2020 bylo schváleno.
e) Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (stavba „Netolice kabel NN, u TS
Prádelna, Město“)
Materiál předkládán na základě žádosti společnosti GING s. r. o., Plánská 1584/6, České Budějovice,
v souvislosti s novou elektropřípojkou k veřejnému osvětlení na Petrův Dvůr.
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 kabel NN, u TS Prádelna, Město“ na p. p. č. KN 3082/4 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,
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kabelová skříň, uzemnění. Za účelem plnění usnesení pověřuje starostu města podpisem
smlouvy a ukládá odboru HŽP zajistit uzavření smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 52/2020 bylo schváleno.
f) Návrh na uzavření smlouvy o zrušení a zřízení věcného břemene (stavba „Příp. STL Netolice
č. p. 426“)
Materiál předkládán na základě žádosti společnosti Hrdlička spol. s r. o., Velké náměstí 7, Strakonice,
v souvislosti s převodem STL přípojky na společnost E. ON Distribuce a. s.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje zrušení smlouvy o zřízení věcného břemene
s xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, oba bytem xxxxx, xxxxx a uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene se společností E.ON Distribuce a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01
České Budějovice, na stavbu „Příp. STL Netolice č. p. 426“ na p. p. č. KN 1242/1 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.
Za účelem plnění usnesení pověřuje starostu města podpisem smlouvy a ukládá odboru
HŽP zajistit uzavření smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 53/2020 bylo schváleno.
19:13 – odchod Bc. Lucie Bedlivé Reidingerové a Martina Csejteye
g) Návrh na prodej pozemků – p. č. KN 372 a 373 v k. ú. Netolice
Materiál předkládán na základě žádosti xxxxx xxxxx. Jedná se o garáže v havarijním stavu na hrázi
rybníka Mnich. Po zveřejnění záměru obdrželo město Netolice 3 nabídky – manželé xxxxx, xxxxx,
xxxxx; xxxxx, xxxxx, xxxxx a 1. Povltavská s. r. o., Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1. Dne 04.09.2020
podali manželé xxxxx zpětvzetí své nabídky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice
a) bere na vědomí zpětvzetí nabídky manželů xxxxx, xxxxx, xxxxx ze dne 04.07.2020
b) schvaluje prodej pozemků včetně staveb garáž p. č. KN 372 o výměře 22 m2 a 373
o výměře 44 m2, v obci a k. ú. Netolice, xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx, za cenu 130.000,- Kč
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: 9 Proti: 0 Zdržel se: 2
Usnesení č. 54/2020 bylo schváleno.
h) Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlas se
stavebním záměrem (stavba „Novostavba rodinného domu na p. p. č. 1664/13 Netolice“)
Materiál předkládán v souvislosti s přípojkami k novostavbě rodinného domu v lokalitě Na Horánku.

8

Xxxxx xxxxx Osobní údaj byl v souladu se zněním Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a zákona č. 110/2019
Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, anonymizován. Tento je v souladu s § 16 a § 17 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, přístupný k nahlédnutí na Městském úřadě Netolice.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene a vydání souhlasu se stavebním záměrem s xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx,
xxxxx, xxxxx, na stavbu „Novostavba rodinného domu na p. p. č. 1664/13 Netolice“ na
p. p. č. KN 1660 v obci a k. ú. Netolice, za jednorázovou úplatu ve výši 100,- Kč plus
DPH. Věcné břemeno spočívá ve zřízení, provozování, opravování a udržování
kanalizační, vodovodní a elektro přípojky k novostavbě RD na p. p. č. 1664/13. 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. 55/2020 bylo schváleno.
Návrh uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlas se
stavebním záměrem (stavba „Plynofikace domu č. p. 527, Tyršova ul. Netolice“)
Materiál předkládán na základě žádosti xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx,
v souvislosti s novou plynovou přípojkou k domu č. p. 527 v Tyršově ulici.
i)

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
a xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx, na stavbu „Plynofikace domu č. p. 527, Tyršova ul.
Netolice“, na p. p. č. KN 654/1 v obci a k. ú. Netolice, za jednorázovou úplatu ve výši
100,- Kč plus DPH. Věcné břemeno spočívá ve zřízení, provozování, opravování a
udržování plynovodní přípojky k domu č. p. 527. 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. 56/2020 bylo schváleno.
16. Různé
Zasedání zastupitelstva města bylo ukončeno v 19:25 hodin.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Podkladová dokumentace
Zápis byl vyhotoven dne: 09.09.2020
Ověřovatelé:
Miroslav Baloušek

………..………. …..….………. dne ………………………….…

Bc. Zuzana Matějů

…………..………………..…… dne …………..………..……….

Starosta města
Mgr. Vladimír Pešek

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