Město Větřní
 Na Žofíně 191, 382 11 Větřní
Zápis
z 15. zasedání Zastupitelstva města Větřní
Den konání:
Místo konání:
Zasedání zahájeno:
Zasedání přerušeno:
Zasedání ukončeno:
Předsedající:
Přítomni:
Omluveni:
Neomluveni:
Zapisovatel:
Ověřovatelé zápisu:
Hosté:

20. 09. 2021
Školní ulice 296 (nad městskou knihovnou), Školní ulice, Větřní
18:00 hodin
19:08 hodin
starosta města p. Mgr. Antonín Krák
členů ZM – 13
členů ZM – 4 (p. Homer, paní Bc. Jozová, p. Pospíšil, p. Vávra)
členů ZM – 0
jmenován Bc. Radomír Sára, tajemník MěÚ
pan Petr Hudec jako předseda, paní Mgr. Jana Jakešová a pan Josef Kánic
(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 13. 09. 2021 do 20. 09. 2021. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední
desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval,
že přítomno je 13 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 13. zasedání zastupitelstva města byl ověřen
panem Mgr. Tomášem Bickem jako předsedou, pan Petrem Homerem a paní Martinou Hruškovou bez
připomínek.
b) Určení ověřovatelů, členů návrhové komise a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu a zároveň za členy návrhové komise pana Petra Hudce jako
předsedu, paní Mgr. Janu Jakešovou a pana Josefa Kánice 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 pana Petra
Hudce jako předsedu, paní Mgr. Janu Jakešovou a pana Josefa Kánice 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: 13, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 198 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
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3. Informace o ukončených insolvencích
a) Skončená insolvence - Brtovi
b) Skončená insolvence - Kopřivovi
4. Nakládání s majetkem města
a) Záměr prodeje stpč. 715 o výměře 19 m2
b) Prodeje z majetku města Větřní - Segeš
c) Prodeje z majetku města Větřní - Gutwirthovi
d) Prodeje z majetku města Větřní – Krák
e) Prodeje z majetku města Větřní - Sárovi
f) Prodeje z majetku města Větřní - Štollovi
5. 48. ročník Rallye Český Krumlov 2021
6. Rozpočtová změna
7. Diskuse a závěr
Doplnění programu:
- předsedající seznámil přítomné s písemným návrhem pana Maříka o zařazení nového bodu programu
a to Odvolání ředitelky ZŠ a MŠ. Dotázal se předkladatele, zda žádá, aby byl tento bod projednán
na dnešním zastupitelstvu města. Pan Mařík uvedl, že nechce, aby byl předložený bod projednán.
- předsedající seznámil přítomné s návrhem Rady města Větřní o zařazení nového bodu programu
a to Dar SÚS Český Krumlov (Jihočeskému kraji). Navrhl, aby navržený bod byl zařazen jako bod
7 s tím, že diskuze se posune jako bod 8.
Hlasování o zařazení bodu do programu:
Výsledek hlasování: Pro: 13, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Usnesení o zařazení bodu Dar SÚS Český Krumlov (Jihočeskému kraji)programu bylo přijato.
Návrh nového usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní schválilo následující program zasedání:
1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatel zápisu
2. Schválení programu
3. Informace o ukončených insolvencích
a) Skončená insolvence - Brtovi
b) Skončená insolvence - Kopřivovi
4. Nakládání s majetkem města
a) Záměr prodeje stpč. 715 o výměře 19 m2
b) Prodeje z majetku města Větřní - Segeš
c) Prodeje z majetku města Větřní - Gutwirthovi
d) Prodeje z majetku města Větřní - Krák
e) Prodeje z majetku města Větřní - Sárovi
f) Prodeje z majetku města Větřní - Štollovi
5. 48. ročník Rallye Český Krumlov 2021
6. Rozpočtová změna
7. Dar SÚS Český Krumlov (Jihočeskému kraji)
8. 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: 13, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 199 bylo schváleno ve znění návrhu nového usnesení.
Bod 3) Informace o insolvencích.
a) Skončená insolvence - BRTOVI.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní vzalo na vědomí nevymahatelnost pohledávky ve výši 159.538,31 Kč
na základě rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích, který svým Usnesením č. j. KSCB 26
INS 26269/2015-B-25 osvobodil dlužníky Martina Brta a Lucii Brtovou od placení veškerých
pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž nebyly dosud uspokojeny i od pohledávek
věřitelů, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili.
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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: 13, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 200 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
b) Skončená insolvence - KOPŘIVOVI
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní s vzalo na vědomí nevymahatelnost pohledávky ve výši 92.031,12 Kč
na základě rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích, který svým Usnesením č. j. KSCB 27
INS 5277/2015-B-15 osvobodil dlužníky Vlastimila Kopřivu a Kateřinu Kopřivovou od placení
veškerých pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž nebyly dosud uspokojeny
i od pohledávek věřitelů, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili.
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: 13, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 201 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 4) Nakládání s majetkem a pozemky města Větřní
a) Záměr prodeje stpč. 715, vedeno jako zastavěná plocha o výměře 19 m2 na LV 10001, obci
Větřní, v k. ú. 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 souhlasilo se zveřejněním záměru prodeje stpč. 715, vedeno jako zastavěná
plocha o výměře 19 m2 v k. ú. Větřní, LV 10001, obci 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: 13, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 202 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
b) Prodej části ppč. 1340/2 k. ú. Větřní na LV 10001, obci 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 souhlasilo s prodejem části ppč. 1340/2, vedeno jako zahrada (dle GP
č. 1174-15c-/2021 se jedná o ppč. 1340/11) o výměře 29 m2 za celkovou cenu po zaokrouhlení 18.520,Kč vše v k. ú. Větřní, obci Větřní, LV 10001 panu Vladimíru Segešovi, Rožmberská 56, 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: 13, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 203 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
c) Prodej ppč. 2396/3 k. ú. Záhoří u Větřní na LV 10001, obci Větřní
Předsedající předal slovo p. místostarostovi města MUDr. Vojtíškovi, který seznámil přítomné
s obsahem bodu programu.
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Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní souhlasilo s prodejem ppč. 2396/3, vedeno jako ostatní plocha o výměře
408 m2 za celkovou cenu po zaokrouhlení 298.880,- Kč vše v k. ú. Záhoří u Větřní, obci Větřní, LV 10001
manželům Josefu Gutwirthovi, Nad Koupalištěm 361, Větřní a Lence Gutwirthové, Nad Koupalištěm
361, 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: 13, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 204 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
d) Prodej části ppč. 1536/5 k. ú. Záhoří u Větřní na LV 10001, obci 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 souhlasilo s prodejem části ppč. 1536/5, vedeno jako ostatní plocha
(dle GP č. 1174-15a/2021 se jedná o ppč. 1536/21) o výměře 118 m2 za celkovou cenu po zaokrouhlení
75.350,- Kč vše v k. ú. Větřní, obci Větřní, LV 10001 panu Antonínu Krákovi, Pod Topoly 9, Němče,
Větřní.
Následně předsedající k bodu a návrhu usnesení vyhlásil rozpravu.
- p. Mgr. Krák: oznámil, že je ve střetu zájmu, jelikož kupující je jeho otec.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 13, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 205 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
e) Prodej části ppč. 1318/12 k. ú. Větřní na LV 10001, obci 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 souhlasilo s prodejem části ppč. 1318/12, vedeno jako ostatní plocha
(dle GP č. 1174-15b/2021 se jedná o ppč. 1318/39) o výměře 23 m2 za celkovou cenu po zaokrouhlení
14.650,- Kč vše v k. ú. Větřní, obci Větřní, LV 10001 manželům Radomírovi Sárovi, Zahradní 255, Větřní
a Dagmar Sárové, Sídliště Plešivec 355, Plešivec, 38101 Český Krumlov.
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: 13, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 206 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
f) Prodej ppč. 1179/1 a ppč. 1180/1 k. ú. Větřní na LV 10001, obci 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 souhlasilo s prodejem ppč. 1179/1, vedeno jako orná o výměře 604 m2 a ppč.
1180/1, vedeno jako trvalý travní porost o výměře 1597 m2 za celkovou cenu po zaokrouhlení
1.054.160,- Kč vše v k. ú. Větřní, obci Větřní, LV 10001 manželům Ing. Miroslavu Štollovi, V Lukách
77, Větřní a Ing. Zuzaně Štollové, V Lukách 77, 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: 13, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 207 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
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Bod 5) 48. ročník Rallye Český Krumlov 2021.
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 13. - 14. 11. 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 vyhlásil rozpravu, kde Ing. Říha zodpověděl dotazy jednotlivých
zastupitelů.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Hlasování o protinávrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 12, Proti: 0, Zdrželi se: 1.
Usnesení č. 208 bylo schváleno ve znění protinávrhu usnesení.
Bod 6) Rozpočtová změna.
Předsedající předal slovo p. místostarostovi města MUDr. Vojtíškovi, který seznámil přítomné
s návrhem bodu programu - rozpočtové změny č. 18/2021, zahrnující rozpočtové opatření č. 102 - 105.
O jednotlivých rozpočtových opatřeních bylo hlasováno samostatně.
Předsedající přednesl jednotlivá rozpočtová opatření a vyhlásil k nim samostatně rozpravu.
- rozpočtové opatření č. 102: Pro: 13, Proti: 0, Zdrželi se: 0
- rozpočtové opatření č. 103: Pro: 13, Proti: 0, Zdrželi se: 0
- rozpočtové opatření č. 104: Pro: 13, Proti: 0, Zdrželi se: 0
- rozpočtové opatření č. 105: Pro: 13, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní schválilo navrhovanou rozpočtovou změnu č. 18, rozpočtové opatření č. 102
- 105. 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: 13, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 209 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 7) Dar SÚS Č. Krumlov (Jihočeskému kraji).
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní souhlasilo s financováním stavby oplocení, které postaví SÚS Č. Krumlov
jako vyvolanou investici při úpravě odvodnění silnice II/162 mezi místní částí Armabeton a autobusovým
nádražím s vytvořením pochozí plochy v maximální výši 110.000,- Kč, kterou poskytne SÚS Č. Krumlov
(Jihočeskému kraji) jako kompenzaci ve formě daru, na který budou uvolněny prostředky z úspor
minulých let.
Následně předsedající k bodu vyhlásil rozpravu, kde Ing. Říha zodpověděl dotazy jednotlivých
zastupitelů.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Hlasování o protinávrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 13, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 210 bylo schváleno ve znění protinávrhu usnesení.

Město Větřní
 Na Žofíně 191, 382 11 Větřní
Bod 8) Diskuze a závěr
- p. Mgr. Krák, starosta města:
- seznámil s jednáním mezi městem Větřní, Český Krumlov a JIP Papírny Větřní týkající se zápachu
z provozu papírny,
- seznámil s jednáním mezi městem Větřní a JIP Papírny Větřní o možném odkupu pozemků
ze zbytného majetku JIP,
- seznámil s jednáním mezi městem Větřní a JIP Papírny Větřní k možné úpravě prostoru před
garážemi na „Armabetonu“,
- seznámil s jednáním s PČR Český Krumlov ohledně umístění zrcadel po městě,
- seznámil přítomné se stavbou obchodního domu PENNY pod sídlištěm Plešivec,
- seznámil s probíhajícími jednáními s developerem ohledně výstavby obchodního domu LIDL s BČS
ve Větřní,
- seznámil přítomné s připravovanou akcí rekonstrukce veřejného osvětlení ve Větřní,
- seznámil přítomné s problémy s výběrovými řízeními, není možno sehnat firmy, které akci provedou,
jelikož není materiál na realizaci akcí.
- p. Tomka: uvedl, že jeden z nájemníku domu čp. 13, který se má bourat v souvislosti s výstavbou
obchodního domu LIDL, mu sdělil, že tento dům se nemá prodávat. Odpověděl předsedající.
- paní Hrušková: dotázal se, zda přišel majitel „Společenského domu“ ve Větřní s jinou nabídkou na
prodej tohoto objektu. Odpověděl předsedající, že stále má nabídkovou cenu cca 18,5 mil. Kč.
- p. Mgr. Krák, starosta města: vyzval přítomné zastupitele k předkládání návrhů do rozpočtu města na
rok 2022.
- paní Hrušková: dotázal se k tomu, jak je to s přípravou výstavby chodníku z Armabetonu k bazénu.
Odpověděla paní Vlášková a předložila zpracované plány k nahlédnutí.
Předsedající poděkoval všem přítomným za účast a 15. zasedání Zastupitelstva města Větřní ukončil
dne 20. 09. 2021 v 19:08 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Prezenční listina potvrzující účast veřejnosti
3) Prezenční listina potvrzující účast hostů
Zápis byl vyhotoveno dne: 21. 09. 2021
Zapisovatel: Bc. Radomír Sára – tajemník MěÚ Větřní

_______________________

Ověřovatelé zápisu:
1/ jméno a příjmení: pan Petr Hudec

_______________________

2/ jméno a příjmení: paní Mgr. Jana Jakešová

_______________________

3/ jméno a příjmení: pan Josef Kánic

_______________________

_________________________
Mgr. Antonín Krák,
starosta

_______________________
MUDr. Jaroslav Vojtíšek,
místostarosta

Město Větřní
 Na Žofíně 191, 382 11 Větřní
Usnesení
z 15. zasedání Zastupitelstva města Větřní konaného dne 20. 09. 2021.
Zastupitelstvo města Větřní
Usnesení č. 198/2021
U r č i l o ověřovateli zápisu a zároveň za členy návrhové komise pana Petra Hudce jako předsedu,
paní Mgr. Janu Jakešovou a pana Josefa Kánice jako členy a zapisovatelem zápisu p. Bc. Radomíra Sáru
– tajemníka městského úřadu.
Přítomno: 13 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 13, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 199/2021
S c h v á l i l o následující program zasedání:
9. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatel zápisu
10. Schválení programu
11. Informace o ukončených insolvencích
c) Skončená insolvence - Brtovi
d) Skončená insolvence - Kopřivovi
12. Nakládání s majetkem města
g) Záměr prodeje stpč. 715 o výměře 19 m2
h) Prodeje z majetku města Větřní - Segeš
i) Prodeje z majetku města Větřní - Gutwirthovi
j) Prodeje z majetku města Větřní - Krák
k) Prodeje z majetku města Větřní - Sárovi
l) Prodeje z majetku města Větřní - Štollovi
13. 48. ročník Rallye Český Krumlov 2021
14. Rozpočtová změna
15. Dar SÚS Český Krumlov (Jihočeskému kraji)
16. Diskuse a závěr
Přítomno: 13 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 13, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 200/2021
V z a l o n a v ě d o m í nevymahatelnost pohledávky ve výši 159.538,31 Kč na základě rozhodnutí
Krajského soudu v Českých Budějovicích, který svým Usnesením č. j. KSCB 26 INS 26269/2015-B-25
osvobodil dlužníky Martina Brta a Lucii Brtovou od placení veškerých pohledávek zahrnutých do
oddlužení v rozsahu, v němž nebyly dosud uspokojeny i od pohledávek věřitelů, kteří své pohledávky
do insolvenčního řízení nepřihlásili.
Přítomno: 13 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 13, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 201/2021
V z a l o n a v ě d o m í nevymahatelnost pohledávky ve výši 92.031,12 Kč na základě rozhodnutí
Krajského soudu v Českých Budějovicích, který svým Usnesením č. j. KSCB 27 INS 5277/2015-B-15
osvobodil dlužníky Vlastimila Kopřivu a Kateřinu Kopřivovou od placení veškerých pohledávek
zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž nebyly dosud uspokojeny i od pohledávek věřitelů, kteří své
pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili.
Přítomno: 13 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 13, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 202/2021
S o u h l a s i l o se zveřejněním záměru prodeje stpč. 715, vedeno jako zastavěná plocha o výměře
19 m2 v k. ú. Větřní, LV 10001, obci Větřní.
Přítomno: 13 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 13, Proti: 0, Zdrželi se: 0.

Město Větřní
 Na Žofíně 191, 382 11 Větřní
Usnesení č. 203/2021
S o u h l a s i l o s prodejem části ppč. 1340/2, vedeno jako zahrada (dle GP č. 1174-15c-/2021 se jedná
o ppč. 1340/11) o výměře 29 m2 za celkovou cenu po zaokrouhlení 18.520,- Kč vše v k. ú. Větřní, obci
Větřní, LV 10001 panu Vladimíru Segešovi, Rožmberská 56, Větřní.
Přítomno: 13 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 13, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 204/2021
S o u h l a s i l o s prodejem ppč. 2396/3, vedeno jako ostatní plocha o výměře 408 m2 za celkovou
cenu po zaokrouhlení 298.880,- Kč vše v k. ú. Záhoří u Větřní, obci Větřní, LV 10001 manželům Josefu
Gutwirthovi, Nad Koupalištěm 361, Větřní a Lence Gutwirthové, Nad Koupalištěm 361, Větřní.
Přítomno: 13 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 13, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 205/2021
S o u h l a s i l o s prodejem části ppč. 1536/5, vedeno jako ostatní plocha (dle GP č. 1174-15a/2021
se jedná o ppč. 1536/21) o výměře 118 m2 za celkovou cenu po zaokrouhlení 75.350,- Kč vše v k. ú.
Větřní, obci Větřní, LV 10001 panu Antonínu Krákovi, Pod Topoly 9, Němče, Větřní.
Přítomno: 13 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 13, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 206/2021
S o u h l a s i l o s prodejem části ppč. 1318/12, vedeno jako ostatní plocha (dle GP č. 1174-15b/2021
se jedná o ppč. 1318/39) o výměře 23 m2 za celkovou cenu po zaokrouhlení 14.650,- Kč vše v k. ú.
Větřní, obci Větřní, LV 10001 manželům Radomírovi Sárovi, Zahradní 255, Větřní a Dagmar Sárové,
Sídliště Plešivec 355, Plešivec, 38101 Český Krumlov.
Přítomno: 13 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 13, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 207/2021
S o u h l a s i l o s prodejem ppč. 1179/1, vedeno jako orná o výměře 604 m2 a ppč. 1180/1, vedeno
jako trvalý travní porost o výměře 1597 m2 za celkovou cenu po zaokrouhlení 1.054.160,- Kč vše v k.
ú. Větřní, obci Větřní, LV 10001 manželům Ing. Miroslavu Štollovi, V Lukách 77, Větřní a Ing. Zuzaně
Štollové, V Lukách 77, Větřní.
Přítomno: 13 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 13, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 208/2021
S o u h l a s i l o s konáním 48. ročníku Rallye Český Krumlov v roce 2021 ve dnech 13. - 14. 11. 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: 13 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 12, Proti: 0, Zdrželi se: 1.
Usnesení č. 209/2021
S c h v á l i l o navrhovanou rozpočtovou změnu č. 18, rozpočtové opatření č. 102 - 105. Tato změna
je založena u zápisu z jednání ZM.
Přítomno: 13 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 13, Proti: 0, Zdrželi se: 0.

Město Větřní
 Na Žofíně 191, 382 11 Větřní
Usnesení č. 210/2021
S o u h l a s i l o s financováním stavby oplocení, které postaví SÚS Č. Krumlov jako vyvolanou
investici při úpravě odvodnění silnice II/162 mezi místní částí Armabeton a autobusovým nádražím
s vytvořením pochozí plochy v maximální výši 110.000,- Kč, kterou poskytne SÚS Č. Krumlov
(Jihočeskému kraji) jako kompenzaci ve formě daru, na který budou uvolněny prostředky z úspor
minulých let.
Přítomno: 13 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 13, Proti: 0, Zdrželi se: 0.

Usnesení bylo vyhotoveno dne: 21. 09. 2021
Zapisovatel: Bc. Radomír Sára – tajemník MěÚ Větřní

_______________________

Ověřovatelé zápisu:
1/ jméno a příjmení: pan Petr Hudec

_______________________

2/ jméno a příjmení: paní Mgr. Jana Jakešová

_______________________

3/ jméno a příjmení: pan Josef Kánic

_______________________

_________________________
Mgr. Antonín Krák,
starosta

_______________________
MUDr. Jaroslav Vojtíšek,
místostarosta

