Město Větřní
 Na Žofíně 191, 382 11 Větřní
Zápis
z 16. zasedání Zastupitelstva města Větřní
Den konání:
Místo konání:
Zasedání zahájeno:
Zasedání přerušeno:
Zasedání ukončeno:
Předsedající:
Přítomni:
Omluveni:
Neomluveni:
Zapisovatel:
Ověřovatelé zápisu:
Hosté:

13. 12. 2021
Školní ulice 296 (nad městskou knihovnou), Školní ulice, Větřní
18:00 hodin
20:24 hodin
starosta města p. Mgr. Antonín Krák
členů ZM – 15
členů ZM – 2 (p. Mgr. Bicek, p. Studený)
členů ZM – 0
jmenován Bc. Radomír Sára, tajemník MěÚ
paní Bc. Marie Jozová jako předsedkyně, paní MUDr. Dana Kopřivová a pan Jiří
Kubík (i členové návrhové komise).
-

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 06.
12. 2021 do 13. 12. 2021. 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 15. zasedání zastupitelstva města byl ověřen panem
Petrem Hudcem jako předsedou, paní Mgr. Janou Jakešovou a panen Josefem Kánicem bez připomínek.
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, paní MUDr. Danu Kopřivovou a pana Jiřího Kubíka 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, paní MUDr. Danu Kopřivovou a pana Jiřího Kubíka 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. 211 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 zapisovatel zápisu
2. Schválení programu
3. Informace k vodnému a stočnému pro rok 2022 – ČEVAK a.s.
4. Návrh nové OZV o místním poplatku za odkládání KO z nemovité věci
5. Odměny členů výborů ZM a komisí RM
6. Financování oplocení u domu čp. 186 v ulici Šumavská ve Větřní

Město Větřní
 Na Žofíně 191, 382 11 Větřní
Nakládání s majetkem města
a) Prodeje z majetku města Větřní - Štěpánová
b) Prodeje z majetku města Větřní - Kott
c) Prodeje z majetku města Větřní - Louda
d) Odkup pozemku vlastníků na LV 1673 (zahrádkáři)
e) Směna ppč. 1049/4 z majetku města za ppč. 1029/6 a 1029/14 z majetku p. Kollárové
8. Změna ÚP Větřní č. 4
9. Prominutí části příslušenství dluhu - Holečková
10. Harmonogram RM a ZM na rok 2022
11. Zmocnění RM k provádění rozpočtových opatření
12. Rozpočtová změna
13. Rozpočet na rok 2022
14. Střednědobý výhled na roky 2023 – 2025
15. Diskuse a závěr
Následně předsedající vyhlásil k bodu rozpravu. Do rozpravy se přihlásil MUDr. Vojtíšek, který navrhl stažení
jednoho bodu programu a to bod č. 7 - e) Směna ppč. 1049/4 z majetku města za ppč. 1029/6 a 1029/14 z majetku
p. Kollárové z důvodu nutnosti zvážení nových informací týkající se sousedních pozemků.
Hlasování o stažení bodu programu:
Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Usnesení o stažení jednoho bodu programu a to bod č. 7 - e) Směna ppč. 1049/4 z majetku města za ppč. 1029/6 a
1029/14 z majetku p. Kollárové bylo přijato.
7.

Návrh nového usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní schválilo následující program zasedání:
1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatel zápisu
2. Schválení programu
3. Informace k vodnému a stočnému pro rok 2022 – ČEVAK a.s.
4. Návrh nové OZV o místním poplatku za odkládání KO z nemovité věci
5. Odměny členů výborů ZM a komisí RM
6. Financování oplocení u domu čp. 186 v ulici Šumavská ve Větřní
7. Nakládání s majetkem města
a) Prodeje z majetku města Větřní - Štěpánová
b) Prodeje z majetku města Větřní - Kott
c) Prodeje z majetku města Větřní - Louda
d) Odkup pozemku vlastníků na LV 1673 (zahrádkáři)
8. Změna ÚP Větřní č. 4
9. Prominutí části příslušenství dluhu - Holečková
10. Harmonogram RM a ZM na rok 2022
11. Zmocnění RM k provádění rozpočtových opatření
12. Rozpočtová změna
13. Rozpočet na rok 2022
14. Střednědobý výhled na roky 2023 – 2025
15. Diskuse a závěr
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. 212 bylo schváleno ve znění návrhu nového usnesení.
Bod 3) Návrh kalkulace vodného a stočného na rok 2022.
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 2022 ve výši:
- pro pitnou vodu 37,74 Kč/m3 bez DPH,
- pro vodu odpadní 32,37 Kč/m3 bez DPH.
Následně předsedající 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. 213 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.

Město Větřní
 Na Žofíně 191, 382 11 Větřní
Bod 4) OZV O místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní vydalo OZV č. 2/2021 O místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z
nemovité věci s účinností od 1. 1. 2022 v předloženém znění.
Následně předsedající 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. 214 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 5) Odměny členům výborů ZM a členům komisí RM za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.
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. 2021 do 31. 12. 2021. 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 vyhlásil rozpravu.
- p. Mařík: dotázal se na odměny vedoucího a členů bytové komise. Odpověděl Bc. Sára, tajemník MěÚ Větřní
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Hlasování o protinávrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 215 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 6) Financování oplocení u čp. 186 v ulici Šumavská ve Větřní
Předsedající předal slovo p. místostarostovi města MUDr. Vojtíškovi, který seznámil přítomné s obsahem bodu
programu. Obsah tohoto bodu doplnil předsedající.
Dále seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní revokovalo usnesení č. 210/2021 z 15. zasedání dne 20. 9. 2021 a souhlasilo s
financováním stavby oplocení, které provede SÚS Č. Krumlov jako vyvolané stavební práce při opravě odvodnění
silnice II/162 mezi místní částí Armabeton a autobusovým nádražím s vytvořením pochozí plochy v maximální výši
110.000,- Kč, kterou přefakturuje SÚS Český Krumlov městu Větřní.
Následně předsedající 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. 216 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 7) Nakládání s majetkem a pozemky města Větřní
a) Prodej části ppč. 1318/12 k. ú. Větřní na LV 10001, obci Větřní - Štěpánová.
Předsedající předal slovo p. místostarostovi města MUDr. Vojtíškovi, který seznámil přítomné s obsahem bodu
programu.
Dále seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní souhlasilo s prodejem části ppč. 1318/12, vedeno jako ostatní plocha (dle GP č. 1178253/2021 se jedná o ppč. 1318/40) o výměře 75 m2 za celkovou cenu po zaokrouhlení 47.890,- Kč vše v k. ú.
Větřní, obci Větřní, LV 10001 Ivetě Štěpánové, Zahradní 258, Větřní.
Následně předsedající 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. 217 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
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b) Prodej stpč. 715, vedeno jako zastavěná plocha o výměře 19 m2 na LV 10001, obci Větřní, v k. ú. Větřní
- Kott
Předsedající předal slovo p. místostarostovi města MUDr. Vojtíškovi, který seznámil přítomné s obsahem bodu
programu.
Dále seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní souhlasilo s prodejem stpč. 715, vedeno jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19
m2 za celkovou cenu po zaokrouhlení 11.590,- Kč vše v k. ú. Větřní, obci Větřní, LV 10001 panu Milanu Kottovi,
Sadová 297, 382 11 Větřní.
Následně předsedající 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. 218 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
c) Prodej části ppč. 1842/1 k. ú. Větřní na LV 10001, obci Větřní - Louda
Předsedající předal slovo p. místostarostovi města MUDr. Vojtíškovi, který seznámil přítomné s obsahem bodu
programu.
Dále seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní souhlasilo s prodejem části ppč. 1842/1, vedeno jako ostatní plocha (dle GP č. 117617a/2021 se jedná o ppč. 1842/6) o výměře 405 m 2 za celkovou cenu po zaokrouhlení 211.460,- Kč vše v k. ú.
Větřní, obci Větřní, LV 10001 panu Jiřímu Loudovi, Nový Křenov 133, 382 21 Kájov.
Následně předsedající 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. 219 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
d) Odkup ppč. 1057/1 a části ppč. 1057/25 k. ú. Větřní na LV 1673, obci Větřní
Předsedající předal slovo p. místostarostovi města MUDr. Vojtíškovi, který seznámil přítomné s obsahem bodu
programu.
Dále seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní souhlasilo s odkupem pozemku p. č. 1057/1 vedeno jako trvalý travní porost o výměře
315 m2 a část pozemku z ppč. 1057/25 vedeno jako trvalý travní porost o výměře cca 95 m 2, jíž se dotýká přímo
stavba chodníku a případná stavba kanalizace vše v k. ú. Větřní, obec Větřní, LV 1673.
Následně předsedající 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. 220 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 8) Pořízení změny č. 4 územního pláni města Větřní.
Předsedající předal slovo p. místostarostovi města MUDr. Vojtíškovi, který seznámil přítomné s obsahem bodu
programu.
Dále seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní rozhodlo nepořizovat změnu č. 4 územního plánu Větřní, spočívající v rozšíření kempu
v majetku Pavelec s.r.o. v lokalitě „U Fíka“ na pozemcích 924/1 a č. 940/2 v katastrálním území Větřní v souladu
s ustanovením § 6, odst. 5, písm. a) a následujících stavebního zákona, na základě návrhu navrhovatele Pavelec
s.r.o., IČ 60838647, Míru 379, 382 73 Vyšší Brod.
Následně předsedající k bodu vyhlásil rozpravu
p. Mařík: podpořil návrh Pavelec s.r.o. z důvodu jeho velmi dobré práce na dříve zakoupených pozemcích, kde
provozuje svůj kemp. Toto místo zná ze své zkušenosti. Odpověděl předsedající a doplnila paní Vlášková, vedoucí
odboru, která na podkladových mapách z různých let dokumentovala činnost Pavelec s.r.o.
- p. Koršala, zástupce Pavelec s.r.o.: uvedl, že zastupuje Pavelec s.r.o. a zpracovával návrh změny územního
plánu. Dále uvedl již dřívější snahy Pavelec s.r.o. o provedení změny územního plánu.
- p. Kubík: upozornil na zákonné moznosti a pravomoci města, dále uvedl rozdíl mezi „lodičkářem“ a „vodákem“.
Dále uvedl svůj názor na uvedenou problematiku.
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Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Hlasování o protinávrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Usnesení č. 221 bylo schváleno ve znění protinávrhu usnesení.
Bod 9) Prominutí příslušenství dluhu
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní schválilo prominutí příslušenství dluhu ve výši 80 %, tj. 482.106,- Kč z celkové částky
602.632,66 Kč s tím, že paní Jana Holečková je povinna uhradit zbývající neuhrazenou část ve výši 111.405,91
Kč v termínu do 30. 6. 2022.
Následně předsedající vyhlásil k bodu rozpravu.
p. Mařík: dotázal se, zda paní Holečková má vlastní dluh zaplacený a zbývá jen příslušenství dluhu. 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. 222 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.

Bod 10) Harmonogram ZM a RM na rok 2022.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní schválilo plán zasedání ZM na rok 2022 a vzalo na vědomí plán schůzí RM na rok
2022.
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. 223 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 11) Zmocnění RM k provádění rozpočtových opatření.
Předsedající 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 13. 12. 2021 do 31. 1. 2022.
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. 224 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 12) Rozpočtová změna.
Předsedající seznámil přítomné s návrhem bodu programu - rozpočtové změny č. 25/2021, zahrnující rozpočtové
opatření č. 154.
O jednotlivých rozpočtových opatřeních bylo hlasováno samostatně.
Předsedající přednesl jednotlivá rozpočtová opatření a vyhlásil k nim samostatně rozpravu.
- rozpočtové opatření č. 154: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní schválilo navrhovanou rozpočtovou změnu č. 25/2021, rozpočtové opatření č. 154.
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. 225 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.

Město Větřní
 Na Žofíně 191, 382 11 Větřní
Bod 13) Návrh rozpočtu na rok 2022.
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
I. Schválilo na základě zpracovaného střednědobého výhledu rozpočtu Rozpočet na rok 2022 v závazných
ukazatelích, které jsou nedílnou součástí tohoto unesení.
II. Schválilo investiční záměr „Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro JSDHO s předpokládaným
rozpočtem 8.000.000,- Kč za předpokladu, že Město Větřní bude úspěšné v získání účelových dotací MV ČR a JČ
kraje v maximální výši.
Následně předsedající k bodu a návrhu usnesení vyhlásil rozpravu.
- p. Homer: dotázal se, proč se má stavět střelnice v místech, kde má stát čistička. Dále upozornil na možný hluk
při provozu střelnice a prováděných střelbách. Odpověděl předsedající.
- paní Jozová: uvedla, že na zasedání Finančního výboru ZM projednali návrh Rozpočtu na rok 2022 a rovněž
i návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2023 – 2025 a doporučili zastupitelstvu města oba materiály
schválit.
- p. Mařík: uvedl, že když dostal rozpočet na příští rok, tak se zhrozil. Zašel ale za paní Švejdovou a paní
Klabouchovou na odbor financí a rozpočtu a nechal si vše vysvětlit. Dále uvedl, že postrádá ve města hřiště pro
děti tak od 7 – 17 let. Odpověděl p. MUDr. Vojtíšek, místostarosta města. Doplnil p. Kubík, který uvedl, že je
problém s umístěním tak, aby to nikomu nevadilo.
- p. Kánic: poděkoval aparátu, který zajišťuje sestavování rozpočtu a jeho realizaci. Předsedající poděkoval panu
Kánicovi za pochvalu.
- p. Hudec: upozornil na daňové a nedaňové příjmy města na rok 2022. Nedaňové příjmy generuje město, zda se
nepočítá s tím, že by se daly upravit jejich výše směrem nahoru. Odpověděl předsedající a doplnil MUDr. Vojtíšek.
Dále uvedl, že jde o dobrý rozpočet.
- p. Beránek: poděkoval za to, že jsou do rozpočtu zařazeny peníze na novou hasičskou cisternu.
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. 226 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 14) Návrh střednědobého výhledu na období 2023 - 2025.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní schválilo Střednědobý výhled rozpočtu na období let 2023-2025, 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. 227 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 15) Diskuze a závěr
- p. Mgr. Krák, starosta města:
- seznámil přítomné se zájmem o bývalý hotel Golf ze strany Ministerstva školství ČR pro Diagnostický ústav
Homole a dále zájmu developera, který má zájem hotel Golf přestavět na bytový dům,
- seznámil s jednáním mezi městem Větřní a JIP Papírny Větřní o možném odkupu pozemků ze zbytného majetku
JIP,
- seznámil se záměrem majitelů domu čp. 375 v ulici Šumavská (malá ubytovna) na bytový dům s byty cca 2+1
a 3+1,
- seznámil s problematikou domu čp. 185 v ulici Papírenská ve Větřní (ubytovna před JIP).
- p. Kubík: uvedl, že diví výběru lokality Ministerstva školství ČR pro diagnostický ústav pro děti.
- p. Mařík: upozornil na bezplatnou výpůjčku sportovní haly pro pana Dunku, který nemá evidované žádné
žákovské mužstvo. Jedná se o soukromou osobu, která vede nějaké děti.
- paní Hrušková: uvedla, že do haly opravdu chodí p. Dunka s malými dětmi.
- p. Beránek: upozornil na problematiku parkování v ulici U Kapliček, kde by navrhoval parkovací karty.
Odpověděl předsedající.
Dále popřál všem příjemné svátky a hezký nový rok.

Město Větřní
 Na Žofíně 191, 382 11 Větřní
Předsedající poděkoval všem přítomným za účast a 16. zasedání Zastupitelstva města Větřní ukončil dne
13. 12. 2021 v 20:24 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Prezenční listina potvrzující účast veřejnosti

Zápis byl vyhotoveno dne: 14. 12. 2021
Zapisovatel: Bc. Radomír Sára – tajemník MěÚ Větřní

_______________________

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

_______________________

2/ jméno a příjmení: paní MUDr. Dana Kopřivová

_______________________

3/ jméno a příjmení: pan Jiří Kubík

_______________________

_________________________
Mgr. Antonín Krák,
starosta

_______________________
MUDr. Jaroslav Vojtíšek,
místostarosta

Město Větřní
 Na Žofíně 191, 382 11 Větřní
Usnesení
z 16. zasedání Zastupitelstva města Větřní konaného dne 13. 12. 2021.
Zastupitelstvo města Větřní
Usnesení č. 211/2021
U r č i l o ověřovateli zápisu a zároveň za členy návrhové komise paní Bc. Marii Jozovou jako předsedkyni, paní
MUDr. Danu Kopřivovou a pana Jiřího Kubíka jako členy a zapisovatelem zápisu p. Bc. Radomíra Sáru –
tajemníka městského úřadu.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 212/2021
S c h v á l i l o následující program zasedání:
16. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatel zápisu
17. Schválení programu
18. Informace k vodnému a stočnému pro rok 2022 – ČEVAK a.s.
19. Návrh nové OZV o místním poplatku za odkládání KO z nemovité věci
20. Odměny členů výborů ZM a komisí RM
21. Financování oplocení u domu čp. 186 v ulici Šumavská ve Větřní
22. Nakládání s majetkem města
f) Prodeje z majetku města Větřní - Štěpánová
g) Prodeje z majetku města Větřní - Kott
h) Prodeje z majetku města Větřní - Louda
i) Odkup pozemku vlastníků na LV 1673 (zahrádkáři)
23. Změna ÚP Větřní č. 4
24. Prominutí části příslušenství dluhu - Holečková
25. Harmonogram RM a ZM na rok 2022
26. Zmocnění RM k provádění rozpočtových opatření
27. Rozpočtová změna
28. Rozpočet na rok 2022
29. Střednědobý výhled na roky 2023 – 2025
30. Diskuse a závěr
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 213/2021
V z a l o n a v ě d o m í cenu vodného a stočného pro rok 2022 ve výši:
- pro pitnou vodu 37,74 Kč/m3 bez DPH,
- pro vodu odpadní 32,37 Kč/m3 bez DPH.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 214/2021
V y d a l o OZV č. 2/2021 O místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci s účinností
od 1. 1. 2022 v předloženém znění.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 215/2021
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. 2021
do 31. 12. 2021. 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.

Město Větřní
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Usnesení č. 216/2021
R e v o k o v a l o usnesení č. 210/2021 z 15. zasedání dne 20. 9. 2021 a s o u h l a s i l o s financováním stavby
oplocení, které provede SÚS Č. Krumlov jako vyvolané stavební práce při opravě odvodnění silnice II/162 mezi
místní částí Armabeton a autobusovým nádražím s vytvořením pochozí plochy v maximální výši 110.000,- Kč,
kterou přefakturuje SÚS Český Krumlov městu Větřní.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 217/2021
S o u h l a s i l o s prodejem části ppč. 1318/12, vedeno jako ostatní plocha (dle GP č. 1178-253/2021 se jedná
o ppč. 1318/40) o výměře 75 m2 za celkovou cenu po zaokrouhlení 47.890,- Kč vše v k. ú. Větřní, obci Větřní, LV
10001 Ivetě Štěpánové, Zahradní 258, Větřní.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 218/2021
S o u h l a s i l o s prodejem stpč. 715, vedeno jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 za celkovou cenu
po zaokrouhlení 11.590,- Kč vše v k. ú. Větřní, obci Větřní, LV 10001 panu Milanu Kottovi, Sadová 297, 382 11
Větřní.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 219/2021
S o u h l a s i l o s prodejem části ppč. 1842/1, vedeno jako ostatní plocha (dle GP č. 1176-17a/2021 se jedná
o ppč. 1842/6) o výměře 405 m2 za celkovou cenu po zaokrouhlení 211.460,- Kč vše v k. ú. Větřní, obci Větřní,
LV 10001 panu Jiřímu Loudovi, Nový Křenov 133, 382 21 Kájov.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 220/2021
S o u h l a s i l o s odkupem pozemku p. č. 1057/1 vedeno jako trvalý travní porost o výměře 315 m 2 a část
pozemku z ppč. 1057/25 vedeno jako trvalý travní porost o výměře cca 95 m2, jíž se dotýká přímo stavba chodníku
a případná stavba kanalizace vše v k. ú. Větřní, obec Větřní, LV 1673.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 221/2021
R o z h o d l o nepořizovat změnu č. 4 územního plánu Větřní, spočívající v rozšíření kempu v majetku Pavelec
s.r.o. v lokalitě „U Fíka“ na pozemcích 924/1 a č. 940/2 v katastrálním území Větřní v souladu s ustanovením § 6,
odst. 5, písm. a) a následujících stavebního zákona, na základě návrhu navrhovatele Pavelec s.r.o., IČ 60838647,
Míru 379, 382 73 Vyšší Brod.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 222/2021
S c h v á l i l o prominutí příslušenství dluhu ve výši 80 %, tj. 482.106,- Kč z celkové částky 602.632,66 Kč
s tím, že paní Jana Holečková je povinna uhradit zbývající neuhrazenou část ve výši 111.405,91 Kč v termínu
do 30. 6. 2022.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 223/2021
S c h v á l i l o plán zasedání ZM na rok 2022 a vzalo na vědomí plán schůzí RM na rok 2022.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 224/2021
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 13. 12. 2021 do 31. 1. 2022.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
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Usnesení č. 225/2021
S c h v á l i l o navrhovanou rozpočtovou změnu č. 25, rozpočtové opatření č. 154. 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. 226/2021
I. S c h v á l i l o na základě zpracovaného střednědobého výhledu rozpočtu Rozpočet na rok 2022 v závazných
ukazatelích, které jsou nedílnou součástí tohoto unesení.
II.
Sc h v á l i l o
investiční záměr „Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro JSDHO
s předpokládaným rozpočtem 8.000.000,- Kč za předpokladu, že Město Větřní bude úspěšné v získání účelových
dotací MV ČR a JČ kraje v maximální výši.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 227/2021
S c h á l i l o Střednědobý výhled rozpočtu na období let 2023 - 2025, který je nedílnou součástí usnesení.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení bylo vyhotoveno dne: 14. 12. 2021
Zapisovatel: Bc. Radomír Sára – tajemník MěÚ Větřní

_______________________

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

_______________________

2/ jméno a příjmení: paní MUDr. Dana Kopřivová

_______________________

3/ jméno a příjmení: pan Jiří Kubík

_______________________

_________________________
Mgr. Antonín Krák,
starosta

_______________________
MUDr. Jaroslav Vojtíšek,
místostarosta

