Město Větřní
 Na Žofíně 191, 382 11 Větřní
Zápis
z 11. zasedání Zastupitelstva města Větřní
Den konání:
Místo konání:
Zasedání zahájeno:
Zasedání přerušeno:
Zasedání ukončeno:
Předsedající:
Přítomni:
Omluveni:
Neomluveni:
Zapisovatel:
Ověřovatelé zápisu:

07. 12. 2020
Školní ulice 296, Větřní - Zasedací místnost Zastupitelstva města Větřní
18:00 hodin
21:06 hodin
starosta města p. Mgr. Antonín Krák
členů ZM – 15
členů ZM – 2 (Roman Pospíšil, Petr Homer)
členů ZM – 0
jmenován Bc. Radomír Sára, tajemník MěÚ
paní Bc. Marie Jozová jako předsedkyně, pan Josef Kánic a paní MUDr. Dana
Kopřivová (i členové návrhové komise).
Hosté: Ing. Jiří Heřman a Ing. Lucie Součková – Čevak a.s.
Ing. Jan Vácha a Bc. Milan Veleba – KÚ Jihočeského kraje a Ing. Ondřej Zenkl - projektant

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
25. 11. 2020 do 07. 12. 2020. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno
je 15 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 10. zasedání zastupitelstva města byl ověřen paní
Martinou Hruškovou jako předsedkyní panem Petrem Hudcem a paní Mgr. Janou Jakešovou.
b) Určení ověřovatelů, členů návrhové komise a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu a zároveň za členy návrhové komise paní Bc. Marii Jozovou jako
předsedkyni pana Josefa Kánice a paní MUDr. Danu Kopřivovou 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 Bc. Marii Jozovou
jako předsedkyni, pana Josefa Kánice a paní MUDr. Danu Kopřivovou 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: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 142/2020 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. Informace k vodnému a stočnému pro rok 2021 – Ing. Heřman, ředitel ČEVAK ČB
4. Vltavská cyklostezka
5. ÚAMK Automotoklub - Rallye Český Krumlov
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6. Návrh nové OZV o regulaci hlučných činností
7. Žádost ZŠ a MŠ Větřní o změnu rozpočtových položek
8. Smlouvy o poskytnutí účelové veřejné finanční podpory mezi Městem Větřní a SK Větřní
9. Statut sociálního fondu města Větřní
10. Odměny členů výborů ZM a komisí RM
11. Poplatek za komunální odpad pro kalendářní rok 2021
12. Rozpočtová změna
13. Rozpočet na rok 2021
14. Střednědobý výhled na roky 2022 – 2024
15. Zmocnění RM k provádění rozpočtových opatření
16. Harmonogram RM a ZM na rok 2021
17. 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: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 143 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 3) Informace k vodnému a stočnému pro rok 2021.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní vzalo na vědomí cenu vodného a stočného pro rok 2021 ve výši:
- pro pitnou vodu 36,22 Kč/m3 bez DPH,
- pro vodu odpadní 32,28 Kč/m3 bez DPH.
Následně předsedající předal slovo Ing. Jiřímu Heřmanovi – ředitel firmy Čevak a.s., který přítomné seznámil
s historií čištění odpadních vod v tomto regionu a vedení čističky v jednotlivých úsecích provozu
až do současnosti, kdy jí zakoupilo město Český Krumlov. Dále přiblížil konstrukci ceny stočného.
Následně předsedající předal slovo Ing. Lucii Součkové – ekonomické manažerce oblasti Jih firmy Čevak a.s.,
která provedla přítomné vlastní kalkulací vodného a stočného.
Následně předsedající k bodu a návrhu usnesení vyhlásil rozpravu.
K návrhu nebyly ze strany zastupitelů města vzneseny žádné protinávrhy ani dotazy. Před hlasováním dal
předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 144 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 4) Vltavská cyklostezka.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní schválilo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) Smlouvu
o spolupráci mezi Jihočeským krajem a městem Větřní, uzavřenou podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, pro přípravu a realizaci akce „Vltavská cyklostezka“ s tím,
že město Větřní bude prosazovat vedení cyklostezky mimo záplavové území řeky Vltavy Q100 a pověřilo starostu
města podpisem této smlouvy.
Následně předsedající předal slovo pracovníkům Jihočeského kraje - Ing. Janu Váchovi a Bc. Milanu Velebovi,
kteří přítomné seznámili s historií myšlenky cyklostezky kolem Vltavy. Dále seznámil přítomné s trasou
cyklostezky a úskalími této akce. Rovněž upozornil na pasáže ze smlouvy, které jsou důležité pro město.
Informace doplnil i projektant cyklostezky Ing. Ondřej Zenkl.
Následně předsedající k bodu a návrhu usnesení vyhlásil rozpravu.
- p. Hudec: dotázal se na náklady na jeden metr čtverečný a přesnější vedení cyklotrasy.
- p. Sára, tajemník úřadu – doplnil informaci a zdůvodnil stanovisko města k nutnosti vedení cyklostezky mimo
záplavové území.
- p. Mařík – dotázal se na vedení cyklostezky ve směru Větřní – Kájov - Český Krumlov a zpět.
- p. Kubík – uvedl, že doufá, že přínosem této akce bude, že cyklisté budou jezdit po cyklostezkách.
Na dotazy odpověděli pracovníci Jihočeského kraje a projektant.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
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Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 1.
Usnesení č. 145 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 5) ÚAMK Automotoklub - Rallye Český Krumlov.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní souhlasilo s konáním 48. ročníku Rallye Český Krumlov v roce 2021 ve dnech
21. - 22. 5. 2021 na komunikacích ve vlastnictví a správě města dle požadavku ÚAMK Automotoklub Rallye Český
Krumlov:
1. Most na účelové komunikaci ke Skládce Lověšice – u skládky – Zátoň po místní komunikaci, část po silnici
číslo 1607 – Jistebník;
s následujícími podmínkami:
- předání tratí před konáním akce s provedením zápisu a fotodokumentací,
- převzetí tratí do třiceti dnů po konání akce s provedením zápisu,
- odstranění vzniklých poškození komunikace do devadesáti dnů po převzetí tratí.
Následně předsedající k bodu a návrhu usnesení vyhlásil rozpravu.
- p. Mařík – uvedl, že je nutné řádně zdokumentovat stav komunikací před a po konání rallye a vykázat všechny
závady, které vzniknou.
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: 1.
Usnesení č. 146 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 6) Návrh nové OZV o regulaci hlučných činností.
Předsedající předal slovo p. místostarostovi města MUDr. Vojtíškovi, který seznámil přítomné s obsahem bodu
programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní schválilo novou OZV č. 1/2020 o regulaci hlučných činností ve správním obvodu města
Větřní.
Následně předsedající k bodu a návrhu usnesení vyhlásil rozpravu, do které se ze zastupitelů nikdo nepřihlásil.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 147 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 7) Žádost ZŠ a MŠ Větřní o změnu rozpočtových položek.
Předsedající předal slovo p. místostarostovi města MUDr. Vojtíškovi, který seznámil přítomné s obsahem bodu
programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní schválilo na základě žádosti ZŠ a MŠ Větřní změnu v dotaci na rok 2020 z účelových
neinvestičních dotací na dotaci investiční v částce 386.547,- Kč. Tento dokument je založen u zápisu z jednání RM.
Následně předsedající k bodu a návrhu usnesení vyhlásil rozpravu, do které se ze zastupitelů nikdo nepřihlásil.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 148 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 8) Smlouvy o poskytnutí účelové veřejné finanční podpory mezi Městem Větřní a SK Větřní.
Předsedající předal slovo p. místostarostovi města MUDr. Vojtíškovi, který seznámil přítomné s obsahem bodu
programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní
I. schválilo uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové veřejné finanční podpory mezi městem Větřní a SK Větřní
na období let 2021 - 2023, kde jsou stanovena práva a povinnosti obou stran s poskytnutím částky 350.000,- Kč
na každý kalendářní rok pro SK Větřní na jeho provoz
II. pověřilo starostu města podpisem Smlouvy o poskytnutí účelové veřejné finanční podpory mezi městem Větřní
a SK Větřní.
Následně předsedající k bodu a návrhu usnesení vyhlásil rozpravu.
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- p. Mařík – dotázal se, proč město nevyšlo vstříc SK Větřní, když žádali navýšení o 20 procent. Odpověděl
předsedající.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 149 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 9) Statut sociálního fondu města Větřní.
Předsedající předal slovo p. místostarostovi města MUDr. Vojtíškovi, který seznámil přítomné s obsahem bodu
programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní schválilo Statut sociálního fondu města Větřní platný od 1. 1. 2021.
Následně předsedající k bodu a návrhu usnesení vyhlásil rozpravu, do které se ze zastupitelů nikdo nepřihlásil.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 150 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 10) Odměny členů výborů ZM a komisí RM.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní schválilo v souladu s § 84 odst. 2. písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů, fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města finanční odměnu za výkon funkce
v Kontrolním výboru ZM celkovou částku 5.000,- Kč, finanční odměnu za výkon funkce ve Finančním výboru ZM
celkovou částku 5.000 Kč, finanční odměnu za výkon funkce v Komisi pro dokumentaci a publicistickou činnost
RM celkovou částku 12.000,- Kč finanční odměnu za výkon funkce v Komisi klubu seniorů RM celkovou částku
5.000,- Kč a finanční odměnu za výkon funkce v Komisi kulturní RM celkovou částku 12.000,- Kč za období
od 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020. Celková částka pro každý výbor a komisi bude rozdělena jednotlivým fyzickým
osobám dle jejich práce ve výborech s v komisích v uvedeném období.
Následně předsedající k bodu a návrhu usnesení vyhlásil rozpravu, do které se ze zastupitelů nikdo nepřihlásil.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 151 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 11) Poplatek za komunální odpad pro kalendářní rok 2021.
Předsedající předal slovo p. místostarostovi města MUDr. Vojtíškovi, který seznámil přítomné s obsahem bodu
programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní schválilo Přílohu č. 14 k obecně závazné vyhlášce č. 4/2008, kterou se stanovuje
poplatek za komunální odpad pro kalendářní rok 2021.
Následně předsedající k bodu a návrhu usnesení vyhlásil rozpravu, do které se ze zastupitelů nikdo nepřihlásil.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 152 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 12) Rozpočtová změna.
Předsedající předal slovo p. místostarostovi města MUDr. Vojtíškovi, který seznámil přítomné s návrhem
rozpočtové změny č. 20/2020, zahrnující rozpočtové opatření č. 105.
O jednotlivých rozpočtových opatřeních bylo hlasováno samostatně.
Předsedající přednesl rozpočtové opatření a vyhlásil k němu samostatně rozpravu.
rozpočtové opatření č. 105: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní schválilo navrhovanou rozpočtovou změnu č. 21, rozpočtové opatření č. 110. Tato
změna je založena u zápisu z jednání ZM.
Následně předsedající k bodu a návrhu usnesení vyhlásil rozpravu, do které se ze zastupitelů nikdo nepřihlásil.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 153 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
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Bod 13) Návrh rozpočtu na rok 2021.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu, kdy přítomné seznámil s vlastním sestavování
rozpočtu, zařazením jednotlivých investičních akcí a oprav.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní schválilo na základě zpracovaného střednědobého výhledu rozpočtu Rozpočet na rok
2021 v závazných ukazatelích, který je nedílnou součástí tohoto unesení.
Následně předsedající k bodu a návrhu usnesení vyhlásil rozpravu.
- paní Jozová: uvedla, že na zasedání Finančního výboru ZM projednali návrh Rozpočtu na rok 2021 a rovněž
i návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2022 – 2024 a doporučili zastupitelstvu města oba materiály
schválit
- p. Hudec: uvedl, že by navrhoval jednat o rozpočtu již v září, zejména ohledně investičních akcích na další rok.
Odpověděl předsedající.
- p. Kubík: uvedl svůj výklad na sestavování rozpočtu v souvislosti na zákon o obcích. Doplnil předsedající.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 154 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 14) Návrh střednědobého výhledu na období 2022 - 2024.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní schválilo Střednědobý výhled rozpočtu na období let 2022-2024, který je nedílnou
součástí usnesení.
Následně předsedající k bodu a 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: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 155 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 15) Zmocnění RM k provádění rozpočtových opatření.
Předsedající předal slovo p. místostarostovi města MUDr. Vojtíškovi, který seznámil přítomné s obsahem bodu
programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní zmocnilo Radu města Větřní k provádění rozpočtových opatření dle § 16 zák.
č. 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v době od posledního
řádného zasedání zastupitelstva města dne 7. 12. 2020 do 31. 1. 2021.
Následně předsedající k bodu a 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: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 156 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.

Bod 16) Harmonogram ZM a RM na rok 2021.
Předsedající předal slovo p. místostarostovi města MUDr. Vojtíškovi, který seznámil přítomné s obsahem bodu
programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní schválilo plán zasedání ZM na rok 2021 a vzalo na vědomí plán schůzí RM na rok
2021.
Následně předsedající k bodu a 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: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 157 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 17) Diskuze a závěr
- p. Mgr. Krák, starosta města: uvedl, že na lednovém zasedání ZM bude v programu seznámení se studiemi
na „Armabeton“ a „Náměstíčko“. Dále seznámil přítomné se zasedáním Krizového štábu města Větřní
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a s jednotlivými přijatými opatřeními, dále s hlavními investičními akcemi v letošním roce a s připravovaným
projektem na rozšíření parkoviště na sídlišti Urbal. Dále předal slovo Mgr. Jánové, ředitelce ZŠ a MŠ Větřní.
- p. Mgr. Jánová: seznámila přítomné s činností ZŠ a MŠ Větřní v období COVID-19, jak probíhá distanční
a prezenční výuka, činnost kuchařek a pomocného personálu.
- p. Mařík: dotázal se na uzavření mateřské školy v době letních prázdnin a rovněž připomněl nutnost včasného
informování rodičů, aby si mohli zajistit hlídání. Odpověděl předsedající.
Dále se dotázal, zda město bude odpouštět nájmy podnikatelů v pronajatých městských budovách, Odpověděl
předsedající a ředitelka ZŠ a MŠ Větřní. Následně uvedl, že pan Vrabel pracuje jistě na 100 procent a má té práce
opravdu hodně a neví jestli ro má na starosti, ale chtěl by vědět, jak to je s úklidem ve společných prostorách
bytových domů ve vlastnictví města. Odpověděla paní Vlášková, vedoucí odboru.
- p. Vávra: uvedl, že někdo po městě jezdí na podomácku vyrobeném motocyklu. Odpověděl předsedající.
- p. Studený: dotázal se na fungování hotelu Golf a jek je to se stavebními pozemky nad hotelem Golf. Odpověděli
předsedající a paní Vlášková.
- paní MUDr. Kopřivová: poukázala na hrozný stav v objektu bývalých Agroslužeb. Odpověděl předsedající.
- p. Hudec: poděkoval pracovníkům za jejich vstřícnost a ochotu při jednání. Dále se dotázal na to, jak to vypadá
se střelnicí ve Větřní. Odpověděli paní Vlášková a MUDr. Vojtíšek.
- Mgr. Jakešová: poděkovala paní Kateřině Šustrové a Tereze Vojtíškové za krásný betlém pod vánočním
stromkem.
- p. Kučera: dotázal se, jak to bude s kontejnery na oblečení. Je kolem nich strašný nepořádek, velice málo
se vyvážejí. Odpověděl MUDr. Vojtíšek.
Předsedající poděkoval všem přítomným za účast a 11. zasedání Zastupitelstva města Větřní ukončil dne
07. 12. 2020 v 21:06 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Prezenční listina potvrzující účast veřejnosti
3) Prezenční listina hostů
4) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
Usnesení bylo vyhotoveno dne: 09. 12. 2020
Zapisovatel: Bc. Radomír Sára – tajemník MěÚ Větřní

_______________________

Ověřovatelé zápisu:
1/ jméno a příjmení: paní Bc. Marie Jozová

_______________________

2/ jméno a příjmení: pan Josef Kánic

_______________________

3/ jméno a příjmení: paní MUDr. Dana Kopřivová

_______________________

_________________________
Mgr. Antonín Krák, starosta

_________________________________
MUDr. Jaroslav Vojtíšek, místostarosta
Razítko obce:
(není povinné)
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Usnesení
z 11. zasedání Zastupitelstva města Větřní konaného dne 07. 12. 2020.
Zastupitelstvo města Větřní
Usnesení č. 142/2020
U r č i l o ověřovateli zápisu a zároveň za členy návrhové komise paní Bc. Marii Jozovou jako předsedkyni, pana
Josefa Kánice a paní MUDr. Danu Kopřivovou jako členy a zapisovatelem zápisu pana Bc. Radomíra Sáru –
tajemníka městského úřadu.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 143/2020
S c h v á l i l o následující program zasedání:
1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele zápisu
2. Schválení programu
3. Informace k vodnému a stočnému pro rok 2021 – Ing. Heřman, ředitel ČEVAK ČB
4. Vltavská cyklostezka
5. ÚAMK Automotoklub - Rallye Český Krumlov
6. Návrh nové OZV o regulaci hlučných činností
7. Žádost ZŠ a MŠ Větřní o změnu rozpočtových položek
8. Smlouvy o poskytnutí účelové veřejné finanční podpory mezi Městem Větřní a SK Větřní
9. Statut sociálního fondu města Větřní
10. Odměny členů výborů ZM a komisí RM
11. Poplatek za komunální odpad pro kalendářní rok 2021
12. Rozpočtová změna
13. Rozpočet na rok 2021
14. Střednědobý výhled na roky 2022 – 2024
15. Zmocnění RM k provádění rozpočtových opatření
16. Harmonogram ZM a RM na rok 2021
17. Diskuse a závěr
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 144/2020
V z a l o n a v ě d o m í cenu vodného a stočného pro rok 2021 ve výši:
- pro pitnou vodu 36,22 Kč/m3 bez DPH,
- pro vodu odpadní 32,28 Kč/m3 bez DPH.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 145/2020
S c h v á l i l o v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) Smlouvu o spolupráci mezi
Jihočeským krajem a městem Větřní, uzavřenou podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, pro přípravu a realizaci akce „Vltavská cyklostezka“ s tím, že město Větřní bude
prosazovat vedení cyklostezky mimo záplavové území řeky Vltavy Q100 a pověřilo starostu města podpisem této
smlouvy.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 1.
Usnesení č. 146/2020
S o u h l a s i l o s konáním 48. ročníku Rallye Český Krumlov v roce 2021 ve dnech 21. - 22. 5. 2021
na komunikacích ve vlastnictví a správě města dle požadavku ÚAMK Automotoklub Rallye Český Krumlov:
1. Most na účelové komunikaci ke Skládce Lověšice – u skládky – Zátoň po místní komunikaci, část po silnici
číslo 1607 – Jistebník;
s následujícími podmínkami:
- předání tratí před konáním akce s provedením zápisu a fotodokumentací,
- převzetí tratí do třiceti dnů po konání akce s provedením zápisu,
- odstranění vzniklých poškození komunikace do devadesáti dnů po převzetí tratí.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 1.
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Usnesení č. 147/2020
S c h v á l i l o novou OZV č. 1/2020 o regulaci hlučných činností ve správním obvodu města Větřní.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 148/2020
S c h v á l i l o na základě žádosti ZŠ a MŠ Větřní změnu v dotaci na rok 2020 z účelových neinvestičních dotací
na dotaci investiční v částce 386.547,- Kč. Tento dokument je založen u zápisu z jednání RM.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 149/2020
I. S c h v á l i l o uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové veřejné finanční podpory mezi městem Větřní a SK
Větřní na období let 2021 - 2023, kde jsou stanovena práva a povinnosti obou stran s poskytnutím částky 350.000,Kč na každý kalendářní rok pro SK Větřní na jeho provoz.
II. P o v ě ř i l o starostu města podpisem Smlouvy o poskytnutí účelové veřejné finanční podpory mezi městem
Větřní a SK Větřní.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 150/2020
S c h v á l i l o Statut sociálního fondu města Větřní platný od 1. 1. 2021.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 151/2020
S c h v á l i l o v souladu s § 84 odst. 2. písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů,
fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města finanční odměnu za výkon funkce v Kontrolním výboru
ZM celkovou částku 5.000,- Kč, finanční odměnu za výkon funkce ve Finančním výboru ZM celkovou částku
5.000 Kč, finanční odměnu za výkon funkce v Komisi pro dokumentaci a publicistickou činnost RM celkovou
částku 12.000,- Kč finanční odměnu za výkon funkce v Komisi klubu seniorů RM celkovou částku 5.000,- Kč
a finanční odměnu za výkon funkce v Komisi kulturní RM celkovou částku 12.000,- Kč za období od 1. 1. 2020
– 31. 12. 2020. Celková částka pro každý výbor a komisi bude rozdělena jednotlivým fyzickým osobám dle jejich
práce ve výborech s v komisích v uvedeném období.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 152/2020
S c h v á l i l a Přílohu č. 14 k obecně závazné vyhlášce č. 4/2008, kterou se stanovuje poplatek za komunální
odpad pro kalendářní rok 2021.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 153/2020
S c h v á l i l o navrhovanou rozpočtovou změnu č. 21, rozpočtové opatření č. 1110. Tato změna je založena
u zápisu z jednání ZM.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 154/2020
S c h v á l i l o na základě zpracovaného střednědobého výhledu rozpočtu Rozpočet na rok 2021 v závazných
ukazatelích, které jsou nedílnou součástí tohoto unesení.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 155/2020
S c h v á l i l o Střednědobý výhled rozpočtu na období let 2022-2024, který je nedílnou součástí usnesení.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
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Usnesení č. 156/2020
Z m o c n i l o Radu města Větřní k provádění rozpočtových opatření dle § 16 zák. č. 250/2000 o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v době od posledního řádného zasedání zastupitelstva
města dne 7. 12. 2020 do 31. 1. 2021.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 157/2020
S c h v á l i l o plán zasedání ZM na rok 2021 a vzalo na vědomí plán schůzí RM na rok 2021.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení bylo vyhotoveno dne: 09. 12. 2020
Zapisovatel: Bc. Radomír Sára – tajemník MěÚ Větřní

_______________________

Ověřovatelé zápisu:
1/ jméno a příjmení: paní Bc. Marie Jozová

_______________________

2/ jméno a příjmení: pan Josef Kánic

_______________________

3/ jméno a příjmení: paní MUDr. Dana Kopřivová

_______________________

_________________________
Mgr. Antonín Krák, starosta

_________________________________
MUDr. Jaroslav Vojtíšek, místostarosta
Razítko obce:
(není povinné)
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