Město Větřní
 Na Žofíně 191, 382 11 Větřní
Usnesení
z 10. zasedání Zastupitelstva města Větřní konaného dne 07. 09. 2020.
Zastupitelstvo města Větřní
Usnesení č. 135/2020
U r č i l o ověřovateli zápisu a zároveň za členy návrhové komise paní Martinu Hruškovou jako
předsedkyni pana Petra Hudce a paní Mgr. Janu Jakešovou jako členy a zapisovatelem zápisu p. Bc.
Radomíra Sáru – tajemníka městského úřadu.
Přítomno: 14 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 136/2020
S c h v á l i l o následující program zasedání:
1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele zápisu
2. Schválení programu
3. Návrh nové OZV o regulaci hlučných činností
4. Zvýšení příspěvku na obědy seniorům využívajícím pečovatelskou službu na dovoz obědů ze školní
jídelny
5. Nakládání s majetkem města
a) Záměr prodeje části ppč. 3055/1, o výměře cca 110 m2 v k. ú. Hašlovice
b) Občanská výzva zastupitelům a samosprávě města Větřní k zajištění bezpečné sjízdnosti a opravy
místních komunikací – požadavek vybudování a převzetí komunikace ppč. 4291/3, o výměře cca
1479 m2 vedené jako ostatní plocha na LV 100012, obci Větřní, v k. ú. Záhoří u Větřní
6. Rozpočtová změna
7. Diskuse a závěr
Přítomno: 14 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 137/2020
P o v ě ř i l o Městský úřad Větřní vyhotovením návrhu OZV o regulaci hlučných činností ve správním
obvodu města Větřní dle návrhu, který doporučila Rada města Větřní.
Přítomno: 14 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 12, Proti: 2, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 138/2020
S c h v á l i l o zvýšení příspěvku seniorům, kteří využívají dovoz obědů pečovatelskou službou
ze školní jídelny, a to z 10 Kč na 13 Kč za oběd.
Přítomno: 14 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 139/2020
S o u h l a s i l o se zveřejněním záměru prodeje části ppč. 3055/1, vedeno jako ostatní plocha o výměře
cca 110 m2 v k. ú. Hašlovice, LV 10001, obci Větřní.
Přítomno: 14 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 140/2020
N e s o u h l a s i l o s nákladem města Větřní na obnovu bývalé komunikace do části osady Nahořany
na ppč. 4291/3, vedeno jako ostatní komunikace o výměře 1479 m2 v k. ú. Záhoří u Větřní, obci Větřní
LV 10002, jelikož tato je v majetku České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu Státním
pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha – Žižkov, IČ 01312774.
Přítomno: 14 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 12, Proti: 0, Zdrželi se: 2.
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Usnesení č. 141/2020
S c h v á l i l o navrhovanou rozpočtovou změnu č. 15, rozpočtové opatření č. 76 - 81. Tato změna je
založena u zápisu z jednání ZM.
Přítomno: 14 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení bylo vyhotoveno dne: 11. 09. 2020
Zapisovatel: Bc. Radomír Sára – tajemník MěÚ Větřní

_______________________

Ověřovatelé zápisu:
1/ jméno a příjmení: paní Martina Hrušková

_______________________

2/ jméno a příjmení: pan Petr Hudec

_______________________

3/ jméno a příjmení: paní Mgr. Jana Jakešová

_______________________

________________________________
MUDr. Jaroslav Vojtíšek, místostarosta

_____________________________
Josef Kánic, zastupitel
Razítko obce:
(není povinné)
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Zápis
z 10. zasedání Zastupitelstva města Větřní
Den konání:
Místo konání:
Zasedání zahájeno:
Zasedání přerušeno:
Zasedání ukončeno:
Předsedající:
Přítomni:
Omluveni:
Neomluveni:
Zapisovatel:
Ověřovatelé zápisu:

07. 09. 2020
Školní ulice 296, Větřní - Zasedací místnost Zastupitelstva města Větřní
18:00 hodin
19:23 hodin
místostarosta města p. MUDr. Jaroslav Vojtíšek
členů ZM – 14
členů ZM – 3 (Mgr. Antonín Krák, Jiří Šimeček, Jiří Vávra)
členů ZM – 0
jmenován Bc. Radomír Sára, tajemník MěÚ
paní Martina Hrušková jako předsedkyně pan Petr Hudec a paní Mgr. Jana
Jakešová (i členové návrhové komise).

Hosté:
Bod 1) Zahájení a určení ověřovatelů zápisu, členů návrhové komise a zapisovatele
a) Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva města Větřní (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou města
Mgr. Antonínem Krákem („dále jako „předsedající).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno - informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
byla na úřední desce Městského úřadu Větřní zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od
30. 08. 2020 do 07. 09. 2020. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno
je 14 členů zastupitelstva (z celkového počtu 17 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo
je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Předsedající rovněž upozornil na nahrávání jednání pomocí záznamového zařízení za účelem provedení zápisu.
Závěrem úvodní části předsedající konstatoval, že zápis z 9. zasedání zastupitelstva města byl ověřen panem
Bohušem Tomkou jako předsedou, panem Jiřím Vávrou a panem Mgr. Tomášem Bickem bez připomínek.
b) Určení ověřovatelů, členů návrhové komise a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu a zároveň za členy návrhové komise paní Martinu Hruškovou jako
předsedkyni, pana Petra Hudce a paní Mgr. Janu Jakešovou jako členy a zapisovatelem zápisu p. Bc. Radomíra
Sáru – tajemníka městského úřadu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní určilo ověřovateli zápisu a zároveň za členy návrhové komise paní Martinu Hruškovou
jako předsedkyni, pana Petra Hudce a paní Mgr. Janu Jakešovou jako členy a zapisovatelem zápisu
p. Bc. Radomíra Sáru – tajemníka městského úřadu.
Následně předsedající k návrhu vyhlásil k bodu rozpravu. K návrhu nebyly ze strany zastupitelů města vzneseny
žádné protinávrhy.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 135 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 2) Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva
a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní schválilo následující program zasedání:
1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele zápisu
2. Schválení programu
3. Návrh nové OZV o regulaci hlučných činností
4. Zvýšení příspěvku na obědy seniorům využívajícím pečovatelskou službu na dovoz obědů ze školní jídelny
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5. Nakládání s majetkem města
c) Záměr prodeje části ppč. 3055/1, o výměře cca 110 m2 v k. ú. Hašlovice
d) Občanská výzva zastupitelům a samosprávě města Větřní k zajištění bezpečné sjízdnosti a opravy
místních komunikací – požadavek vybudování a převzetí komunikace ppč. 4291/3, o výměře cca 1479 m2
vedené jako ostatní plocha na LV 100012, obci Větřní, v k. ú. Záhoří u Větřní
6. Rozpočtová změna
7. Diskuse a závěr
Následně předsedající k návrhu usnesení vyhlásil rozpravu. K návrhu nebyly ze strany zastupitelů města vzneseny
žádné protinávrhy.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 136 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 3) Návrh nové OZV o regulaci hlučných činností.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní pověřilo Městský úřad Větřní vyhotovením návrhu OZV o regulaci hlučných činností
ve správním obvodu města Větřní dle návrhu, který doporučila Rada města Větřní.
Následně předsedající k bodu a návrhu usnesení vyhlásil rozpravu.
- p. Pospíšil: konstatoval, že ani po článku ve Větrníku se situace s používáním hlučných strojů nezlepšila.
- p. Homer: dotázal se, komu vadí sekání a podobně v neděli.
- p. Hudec: uvedl, že s návrhem OZV souhlasí.
- p. Kánic: uvedl, že v počátku byl proti, ale v průběhu projednávání v radě města a jednání s občany se přiklání
k souhlasu se zněním OZV
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
- p. Kučera: dotázal se, jak to bude u staveb se stavebním povolení.
- p. Beránek P.: Myslí si, že je to spíše pro město než pro zahrádkářské kolonie. Odpověděl předsedající.
- p. Domin: navrhl úpravu, aby se OZV nevztahovala na stavby a rekonstrukce se stavebním povolením. S tímto
předsedající vyslovil souhlas.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 12, Proti: 2, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 137 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 4) Zvýšení příspěvku na obědy seniorům využívajícím pečovatelskou službu na dovoz obědů ze školní
jídelny.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní schválilo zvýšení příspěvku seniorům, kteří využívají dovoz obědů pečovatelskou
službou ze školní jídelny, a to z 10 Kč na 13 Kč za oběd.
Následně předsedající k bodu a návrhu usnesení vyhlásil rozpravu.
- paní MUDr. Kopřivová: dotázala se na dopřesnění důvodu zvýšení pro část seniorů. Myslí si, že pro všechny
by měl být příspěvek stejný. Odpověděla paní Bc. Šustrová, vedoucí odboru.
K návrhu nebyly ze strany zastupitelů města vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající
možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 138 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 5) Nakládání s majetkem a pozemky města Větřní
a) Záměr prodeje části ppč. 3055/1, o výměře cca 110 m2 vedené jako ostatní plocha na LV 10001, obci
Větřní, v k. ú. Hašlovice.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní souhlasilo se zveřejněním záměru prodeje části ppč. 3055/1, vedeno jako ostatní
plocha o výměře cca 110 m2 v k. ú. Hašlovice, LV 10001, obci Větřní.
Následně předsedající k bodu a návrhu usnesení vyhlásil rozpravu zastupitelů.
- p. Hudec: popsal činnost pana Jelínka v minulém období. Odpověděla paní Bc. Vlášková, vedoucí odboru.
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Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 139 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
b) Občanská výzva zastupitelům a samosprávě města Větřní k zajištění bezpečné sjízdnosti a opravy
místních komunikací – požadavek vybudování a převzetí komunikace ppč. 4291/3, o výměře cca 1479
m2 vedené jako ostatní plocha na LV 100012, obci Větřní, v k. ú. Záhoří u Větřní
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní nesouhlasilo s nákladem města Větřní na obnovou bývalé komunikace do části osady
Nahořany na ppč. 4291/3, vedeno jako ostatní komunikace o výměře 1479 m 2 v k. ú. Záhoří u Větřní, obci Větřní
LV 10002, jelikož tato je v majetku České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu Státním
pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha – Žižkov, IČ 01312774.
Následně předsedající k bodu a návrhu usnesení vyhlásil rozpravu.
- p. Mařík: konstatoval, že zda to správně pochopil, ta cesta není na pozemku města Větřní.
- p. Hudec: uvedl, že si myslí, že občané měli postupovat jinak. Nejdřív žádat město, aby pozemek s cestou na sebe
převedla a poté cestu opravila.
- p. Bc. Sára, tajemník MěÚ: promítl situační nákres prostoru, kde se nachází předmětná cesta. Dále seznámil
přítomné se současnou situací s poukázáním na jednotlivá místa na situačním snímku.
K návrhu nebyly ze strany zastupitelů města vzneseny žádné protinávrhy.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
- paní Tučková: uvedla, že v budoucnu se do osady Nahořany nedostane ani záchranka, hasiči a ani majitelé chat
a chalup.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 12, Proti: 0, Zdrželi se: 2.
Usnesení č. 140 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 6) Rozpočtová změna č. 15 pro jednání Zastupitelstva města Větřní.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu - seznámil přítomné s návrhem rozpočtové změny
č. 15/2020, zahrnující rozpočtové opatření č. 76 - 81.
O jednotlivých rozpočtových opatřeních bylo hlasováno samostatně.
Předsedající přednesl rozpočtové opatření a vyhlásil k němu samostatně rozpravu.
rozpočtové opatření č. 73: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 0
rozpočtové opatření č. 77: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 0
rozpočtové opatření č. 78: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 0
rozpočtové opatření č. 79: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 0
rozpočtové opatření č. 80: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 0
rozpočtové opatření č. 81: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní schválilo navrhovanou rozpočtovou změnu č. 15, rozpočtové opatření č. 76 - 81. Tato
změna je založena u zápisu z jednání ZM.
Následně předsedající k návrhu vyhlásil k bodu rozpravu. K návrhu nebyly ze strany zastupitelů obce vzneseny
žádné protinávrhy.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 141 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 7) Diskuze a závěr
- p. Mařík: uvedl, že na minulém zastupitelstvu se hovořilo o tom, že bude projednáno snížení počtu dní uzavření
mateřské školy během letních prázdnin. Odpověděl předsedající.
- p. Hudec: zmínil nevhodné parkování ve Školní ulici a dotázal se, zda tato problematika byla projednána s PČR.
Odpověděl předsedající.
- p. Mařík: Dotázal se na činnost bezpečnostní agentury ve městě. Odpověděl předsedající.
- p. Domin: Uvedl, že bylo dohodnuto osazení křižovatky Pod Lesem-Slunečná zrcadlem a dotázal se, kdy bude
nainstalováno. Odpověděl p. Vrabel.
- p. Beránek Fr.: zmínil parkovací karty v ulici U Kapliček, informoval o proběhlé schůzi se současným zásahem
na odchycení zmije, dále požádal o více peněz do rozpočtu na zimní uniformy a nové přilby. Odpověděl
předsedající.
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- p. Studený: dotázal se na stav řízení ohledně výstavby střelnice. Odpověděl předsedající.
- p. Mařík: dotázal se na záskok v ordinaci za paní MUDr. Brudnovou. Odpověděl předsedající.
- p. Homer: uvedl, že pokud kdokoli vidí, že někde je v rozporu ze zákonem zaparkováno motorové vozidlo, tak
každý může zavolat na PČR a tento přestupek oznámit.
- p. Kučera: dotázal se, jak to bude s lékárnou. Odpověděl předsedající.
Předsedající poděkoval všem přítomným za účast a 10. zasedání Zastupitelstva města Větřní ukončil dne
07. 09. 2020 v 19:23 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Prezenční listina potvrzující účast veřejnosti
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
Usnesení bylo vyhotoveno dne: 11. 09. 2020
Zapisovatel: Bc. Radomír Sára – tajemník MěÚ Větřní

_______________________

Ověřovatelé zápisu:
1/ jméno a příjmení: paní Martina Hrušková

_______________________

2/ jméno a příjmení: pan Petr Hudec

_______________________

3/ jméno a příjmení: paní Mgr. Jana Jakešová

_______________________

________________________________
MUDr. Jaroslav Vojtíšek, místostarosta

_____________________________
Josef Kánic, zastupitel
Razítko obce:
(není povinné)

