Město Větřní
 Na Žofíně 191, 382 11 Větřní
Zápis
ze 4. zasedání Zastupitelstva města Větřní
Den konání:
Místo konání:
Začátek:
Konec jednání:
Předsedající:
Přítomno:
Omluveno:
Neomluven:
Zapisovatel:
Ověřovatelé zápisu:
Hosté:

10. 06. 2019
zasedací místnost Zastupitelstva města Větřní, Školní 296, Větřní
18:00 hodin
20:58 hodin
starosta města p. Mgr. Antonín Krák
členů ZM – 15
členů ZM – 2 (Arnošt Perník, Bohuš Tomka)
členů ZM – 0
jmenován Bc. Radomír Sára, tajemník MěÚ
pan Stanislav Mařík jako předseda, pan František Studený a pan Roman Pospíšil
(i členové návrhové komise).
npor. Bc. Tomáš Kotous a npor. Mgr. Jan Wudy – VO a ZVO OOP Větřní
Mgr. Pavla Doubková a Mgr. Helena Kocmanová – odbor sociálních věcí Jč. kraje

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
03. 05. 2019 do 10. 03. 2019. 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 2. (ustanovujícího) zasedání zastupitelstva města byl
ověřen paní Bc. Marií Jozovou, paní MUDr. Danou Kopřivovou a panem Jiřím Kubíkem bez připomínek.
b) Určení ověřovatelů, členů návrhové komise a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu a zároveň za členy návrhové komise pana Stanislava Maříka
(předseda), pana Františka Studeného a pana Romana Pospíšila 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 Stanislava Maříka
(předseda), pana Františka Studeného a pana Romana Pospíšila 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. 47 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.
Doplnění programu:
- starosta města p. Mgr. Krák přednesl návrh na rozšíření bodu programu č. 8-f) o
– schválení zkráceného postupu při pořízení Změny č. 2 Územního plánu Větřní
Hlasování o rozšíření bodu programu č. 8-f):
Výsledek hlasování: Pro 15, Proti 0, Zdrželi se 0
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní schválilo následující program zasedání:
1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatel zápisu
2. Schválení programu
3. Informace o bývalém hotelu Golf
4. Zpráva o bezpečnostní situaci ve služebním obvodě Obvodního oddělení Větřní za rok 2017
5. Dodatek č_1_2017 o nočním klidu
6. Čevak - Vyúčtování nákladů a výnosů za rok 2018
7. Žádost Nemocnice Český Krumlov
8. Nakládání s majetkem města
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a) Záměr prodeje ppč. 2110, o výměře cca 30 m2 vedené jako zahrada na LV 10001, obci Větřní, v k. ú. Větřní
b) Záměr prodeje části ppč. 1428/11 a ppč. 1428/6 k. ú. Větřní na LV 10001, obci Větřní
c) Záměr prodeje části ppč. 476/1, o výměře cca 279 m2 vedené jako ostatní plocha a části ppč. 476/5,
o výměře cca 122 m2 vedené jako ostatní plocha na LV 10001, obci Větřní, v k. ú. Větřní
d) Záměr prodeje části 1000/4, vedeno jako trvalý travní porost o výměře 1033 m2 v k. ú. Záhoří u Větřní, LV
10001, obci Větřní
e) Záměr revokace svého usnesení ze dne 7. 4. 2014 v bodě VIII., týkajícího se odkupu ppč. 1057/1 a 1057/25
v k. ú. Větřní
f) Ustanovení určeného zastupitele pro pořizování změny č. 2 územního plánu města Větřní a schválení
zkráceného postupu při pořízení Změny č. 2 Územního plánu Větřní
9. Zánik pohledávky oddlužením - Mašková
10. Závěrečný účet města Větřní za rok 2018
11. Účetní závěrka města Větřní za rok 2018
12. Rozpočtová změna
13. 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. 48 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 3) Informace o bývalém hotelu Golf.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu a následně předal slovo paní Mgr. Pavla Doubková –
vedoucí odboru a Mgr. Helena Kocmanová – pracovnice koordinace sociálních služeb, obě z odboru sociálních
věcí Jč. kraje. Tyto seznámili přítomné s průběhem jednání o bývalém hotelu Golf ve Větřní a s celkovou
problematikou možných poskytovaných služeb v tomto objektu – na co lze objekt využít a na co ne se
zdůvodněním. Tento objekt lze využít k pobytovému zařízení – chráněné bydlení.
Následně předsedající k bodu a návrhu usnesení vyhlásil rozpravu pro zastupitele a dal možnost vyjádřit
se přítomným občanům.
p. Mařík: dotázal se, kdo by byl provozovatelem, kraj nebo město. Odpověděla paní Mgr. Doubková – zde záleží,
kdo požádá o registraci služby. Doplnil předsedající, že představa města je prodat objekt Jč. kaji, který bude službu
provozovat.
p. Hudec: uvedl, že to pochopil jinak a že si myslí, že kraj službu neposkytuje. Odpověděla paní Mgr. Doubková,
že tak to není, že v předešlém vystoupení hovořila obecně o tom, kdo může poskytovat tyto služby. Ale pokud kraj
tento objekt koupí, tak tuto službu zde bude provozovat on.
Předsedající: dotázal se, kolik klientů se do objektu vejde. Odpověděla paní Mgr. Doubková, že toto nemůže přesně
říci, zde to záleží na projektantovi, jak mu to vyjde vzhledem k požadavkům na jednotlivé prostory.
Dále se předsedající dotázal, kde jsou podobná zařízení v okolí. Odpověděla paní Mgr. Doubková – Libnič,
Třeboň, Jindřichův Hradec, Dačice, Písek – vždy se jedná o trochu jiné zařízení s odlišnými poskytovanými
službami.
Paní Kozáková: dotázala se, zda klienti zařízení jsou nebezpeční. Odpověděla paní Mgr. Doubková,
že v takovémto zařízení je poskytována 24 hodinová podpora pracovníků, pracuje se s klienty, aby k tomu
nedocházelo. Nebezpečné osoby v takém zařízení nejsou, ty jsou ve specializovaných ústavech. Tyto osoby
konflikty nevyvolávají.
Zastupitelstvo města Větřní u tohoto bodu nepřijímalo usnesení, informace byla vzata na vědomí.
Bod 4) Zpráva o bezpečnostní situaci ve služebním obvodě Obvodního oddělení Větřní za rok 2018.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu a následně předal slovo p. Bc. Kotousovi, vedoucímu
Obvodního oddělení ve Větřní, který seznámil přítomné s obsahem bodu programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní vzalo na vědomí Zprávu o bezpečnostní situaci ve služebním obvodě OOP Větřní
za rok 2018.
Následně předsedající k návrhu vyhlásil k bodu rozpravu.
- p. Pospíšil: dotázal se na parkování v ulici Rožmberská. Odpověděl vedoucí OOP a doplnil jeho zástupce –
přestupky parkování na chodníku vpravo při výjezdu z města řeší. Parkování na chodníku na druhé straně ne, dle
katastru se nejedná o chodník, je to pozemek JIP a těm to nevadí.
- p. Bicek: dotázal se na drogovou kriminalitu ve Větřní. Odpověděl vedoucí OOP Větřní s tím, že tato je zahrnuta
v obecné kriminalitě a spadá pod službu kriminální policie a vyšetřování, která vede i statistiku.
- p. Vávra: upozornil na špatné parkování kamionů ve městě, zejména u garáží na „Armabetonu“. Odpověděl
vedoucí OOP.
- p. Mařík: dotázal se na to, když někomu nevadí opakovaně platit pokuty, tak s tím policie nic neudělá. Toto
potvrdil vedoucí OOP.
Dále se dotázal na parkování v ulici Šumavská – auta na chodníku. Odpověděl vedoucí OOP s tím, že i zde byly
přestupky řešeny a oznámeny.
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- p. Odrážka: uvedl, že Romové nedají na domluvu, když dělají nepořádek na starém sídlišti a jsou na toto
upozorněni. Odpověděl předsedající, že v tomto případě je nutno volat PČR. Toto potvrdil i vedoucí OOP Větřní.
- p. Kučera: dotázal se, zda má policie povinnost do určité doby dojet na místo. O0dpověděl vedoucí OOP Větřní,
Jč. kraj je na tom v rámci republiky nejlépe co se týká dojezdových časů na místo oznámení. Vždy záleží
na okolnostech, jak je hlídky zaneprázdněna – práce na jiném oznámení, často i závažnějším, na jakém místě
služebního obvodu hlídka je či jaký druh činnosti vykonává.
- p. Beránek: potvrdil parkování kamionů na Armabetonu.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 49 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 5) Dodatek č. 1/2017 o nočním klidu.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní schválilo Dodatek č. 1 k obecně závazné vyhlášce města Větřní č.1/2017 o nočním
klidu.
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. 50 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 6) Čevak - Vyúčtování nákladů a výnosů za rok 2018.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní vzalo na vědomí informaci vyúčtováním nákladů a výnosů za minulý hospodářský rok
dle „Smlouvy o správě, provozu a údržbě veřejného vodovodu a kanalizace“ uzavřené mezi obcí Větřní
a společností Čevak a.s. s, kdy na základě finančního vypořádání veřejného vodovodu a kanalizace za rok 2018
připadá městu 1/10 výnosu, což představuje částku ve výši 61.278,- Kč bez DPH a vypořádání mimořádného
nájemného z titulu překročení přiměřeného zisku zajišťujícího návratnost použitého kapitálu (PZNK) připadá
městu 366.734,- Kč bez DPH.
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. 51 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 7) Žádost Nemocnice Český Krumlov.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní rozhodlo o uvolnění 10.000,- Kč z rozpočtu města jako dar Nemocnici Český Krumlov,
a.s. na zakoupení Blilirubinometru.
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. 52 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 8) Nakládání s majetkem a pozemky města Větřní
a) Záměr prodeje ppč. 2110, o výměře cca 30 m2 vedené jako zahrada na LV 10001, obci Větřní, v k. ú.
Větřní.
Předsedající předal slovo p. místostarostovi města Ing. Štindlovi, který seznámil přítomné s obsahem bodu
programu.
Dále p. Ing. Štindl seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní souhlasilo se zveřejněním záměru prodeje ppč. 2110, vedeno jako zahrada o výměře
30 m2 v k. ú. Větřní, LV 10001, obci Větřní.
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. 53 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
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b) Záměr prodeje části ppč. 1296/4 k. ú. Záhoří u Větřní na LV 10001, obci Větřní.
Předsedající předal slovo p. místostarostovi města Ing. Štindlovi, který seznámil přítomné s obsahem bodu
programu.
Dále p. Ing. Štindl seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní souhlasilo se zveřejněním záměru prodeje části ppč. 1296/4, vedeno jako ostatní
plocha o výměře cca 74 m2 v k. ú. Záhoří u Větřní, LV 10001.
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. 54 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
c) Záměr prodeje části ppč. 476/1, o výměře cca 279 m2 vedené jako ostatní plocha a části ppč. 476/5,
o výměře cca 122 m2 vedené jako ostatní plocha na LV 10001, obci Větřní, v k. ú. Větřní.
Předsedající předal slovo p. místostarostovi města Ing. Štindlovi, který seznámil přítomné s obsahem bodu
programu.
Dále p. Ing. Štindl seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní souhlasilo se zveřejněním záměru prodeje části ppč. 476/1, vedeno jako ostatní plocha
o výměře cca 279 m2 a části ppč. 476/5, vedeno jako ostatní plocha o výměře cca 122 m 2 (část bez sjezdu na ppč.
498/2 a bez účelové komunikace do Nahořan) v k. ú. Záhoří u Větřní, LV 10001.
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. 55 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
d) Záměr prodeje části 1000/4, vedeno jako trvalý travní porost o výměře 1033 m 2 v k. ú. Záhoří u Větřní,
LV 10001, obci Větřní.
Předsedající předal slovo p. místostarostovi města Ing. Štindlovi, který seznámil přítomné s obsahem bodu
programu.
Dále p. Ing. Štindl seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní nesouhlasilo se zveřejněním záměru prodeje části ppč. 1000/4, vedeno jako trvalý
travní porost o výměře 1033 m2 v k. ú. Záhoří u Větřní, LV 10001, obci Větřní.
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. 56 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
e) Záměr revokace svého usnesení ze dne 7. 4. 2014 v bodě VIII., týkajícího se odkupu ppč. 1057/1 a 1057/25
v k. ú. Větřní.
Předsedající předal slovo p. místostarostovi města Ing. Štindlovi, který seznámil přítomné s obsahem bodu
programu.
Dále p. Ing. Štindl seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní revokovalo své usnesení ze dne 7. 4. 2014 v bodě VIII., týkajícího se odkupu ppč.
1057/1 a 1057/25 v k. ú. Větřní takto:
Zastupitelstvo města Větřní souhlasilo s odkoupením pozemků za 70,- Kč/m2 v k. ú. Větřní a obci Větřní:
- ppč. 1057/1, vedeno jako trvalý travní porost o výměře 315 m2 a ppč. 1057/25, vedeno jako trvalý travní porost,
část o výměře 455 m2 na LV1673, které jsou ve vlastnictví:
 Seznam majitelů dvaceti pozemků a jejich podílů
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. 57 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
f) Ustanovení určeného zastupitele pro pořizování změny č. 2 územního plánu města Větřní a schválení
zkráceného postupu při pořízení Změny č. 2 Územního plánu Větřní.
Předsedající předal slovo p. místostarostovi města Ing. Štindlovi, který seznámil přítomné s obsahem bodu
programu.
Dále p. Ing. Štindl seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní
I. Schválilo pana Ing. Pavla Štindla jako určeného zastupitele pro pořizování změny č. 2 územního plánu města
Větřní.
II. Rozhodlo o pořízení Změny č. 2 Územního plánu Větřní zkráceným postupem.
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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. 58 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 9) Zánik pohledávky oddlužením - Mašková
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní vzalo na vědomí zánik pohledávky ve výši 56.635,08 Kč splněním oddlužení
a ukončením insolvenčního řízení. V důsledku splnění oddlužení byla dlužnice J. M., Větřní, osvobozena od placení
veškerých svých pohledávek zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž nebyly dosud uspokojeny.
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. 59 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 10) Závěrečný účet města Větřní za rok 2018.
Předsedající předal slovo p. místostarostovi města Ing. Štindlovi, který seznámil přítomné s obsahem bodu
programu.
Dále p. Ing. Štindl seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní schválilo Závěrečný účet města Větřní za rok 2018 s výrokem „bez výhrad“ včetně
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města. Závěrečný účet je založen u zápisu z jednání ZM).
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. 60 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 11) Účetní závěrka města Větřní za rok 2018.
Předsedající předal slovo p. místostarostovi města Ing. Štindlovi, který seznámil přítomné s obsahem bodu
programu.
Dále p. Ing. Štindl seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní schválilo Účetní závěrku Města Větřní za rok 2018 na základě zákonem předepsaných
a předložených účetních sestav. Sestavy jsou založeny na odboru financí a rozpočtu.
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. 61 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 12) Rozpočtová změna č. 10 pro jednání Zastupitelstva města Větřní.
Předsedající předal slovo p. místostarostovi města Ing. Štindlovi, který seznámil přítomné s návrhem rozpočtové
změny č. 10/2019, zahrnující rozpočtové opatření č. 41 - 51.
O jednotlivých rozpočtových opatřeních bylo hlasováno samostatně.
Předsedající přednesl rozpočtové opatření a vyhlásil k němu samostatně rozpravu.
rozpočtové opatření č. 41: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0
rozpočtové opatření č. 42: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0
rozpočtové opatření č. 43: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0
rozpočtové opatření č. 44: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0
rozpočtové opatření č. 45: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0
rozpočtové opatření č. 46: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0
rozpočtové opatření č. 47: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0
rozpočtové opatření č. 48: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0
rozpočtové opatření č. 49: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0
- p. Bicek: dotázal se, zda se jedná o stejný dětský tábor, jako býval pod Kletí. Odpověděla paní Bc. Šustrová,
že ano.
- p. Mařík: dotázal se kdo, je organizátorem tohoto tábora. Odpověděla paní Bc. Šustrová, že město Větřní,
pro které jej zajišťuje CPDM Český Krumlov.
rozpočtové opatření č. 50: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0
rozpočtové opatření č. 51: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní schválilo navrhovanou rozpočtovou změnu č. 10/2019 - rozpočtové opatření č. 41 51. Tato změna je založena u zápisu z jednání Zastupitelstva města Větřní.
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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: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 62 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 9) Diskuze a závěr
- p. Mgr. Krák, starosta města: poděkoval ředitelce ZŠ a MŠ Větřní paní Mgr. Jánové za uspořádání oslav k 60.
výročí založení školy. Dále seznámil přítomné o provedených znaleckých posudcích na bývalý hotel Golf
v hodnotě cca 12,8 milionů korun k prodeji objektu Jč. kraji a Společenský dům v hodnotě cca 7,2 milionu korun
k možnému odkupu městem. V tomto případě ale musíme vědět, co s tím objektem uděláme. Došlo by určitě
k eliminaci nepřizpůsobivých osob v letních měsících. Ale objekt musí být smysluplně využit. Majitel objektu ale
v současné době požaduje asi dvojnásobek ceny. Informaci týkající se technického a stavebního stavu objektu
Společenského domu doplnil místostarosta Ing. Štindl.
- p. Ing. Štindl, místostarosta města: informoval o zpracování studie na odkanalizování ulice Frymburská s tím,
že město bude muset nechat připravit projektovou dokumentaci. Zároveň seznámil přítomné se současným stavem.
- p. Odrážka: upozornil na propadlý kanál a chodník na Urbale a na pohyb krys v uvedeném místě a dále upozornil
na chodník ze starého sídliště ke garážím, který se v zimně neudržuje. Odpověděl místostarosta.
- paní Rohanová: upozornila, že dne 8. 4. 2019 osobně donesla na město dopis, ve kterém upozorňuje na špatný
stav kanálu a chodníku u domu čp. 272 a nikdo jí neodepsal a doufá, že s tím teď někdo něco udělá. Odpověděl
p. starosta, že je nutno oddělit samosprávu a státní správu. Zjistíme, v jakém stavu je řešení uvedeného problému
a odpovědný pracovník jí dá vědět.
- p. Mařík: uvedl, že se právě dohadovali, že je rozdíl mezi státní správou a samosprávou. Poděkoval paní
Rohanové, že to tady přednesla, ale je to ve věci pana tajemníka, který by to měl řešit. Myslí si, že nejsou schopni
manažersky podchytit technické služby a to je zase věc pana tajemníka, který má pana Vrabela pod sebou.
Nefunguje to. V souvislosti s tím uvedl, že sekání trávy provádí externí firma, park se seká křoviňákem, škola
si sama najímá externí firmu na sekání, kterou platí z vlastních zdrojů a musí z toho koláče, který jim zastupitelstvo
schválilo, ukrojit. Buď je to špatně manažersky uchopený, nebo přijmeme další lidi, které to zvládnou, aby
se to stíhalo.
- p. Ing. Štindl, místostarosta města: uvedl, že na toto hned zareaguje. Zde se nejedná o žádné manažerské
pochybení. Kdyby pan Mařík znal tuto problematiku, tak by nic neříkal o tom, že se sekal park motorovou kosou
a uvedl důvody tohoto sekání. Dále zdůvodnil využívání externí firmy na sekání trávy. Na závěr požádal zejména
zastupitele, aby přišli na úřad a řekli, že mají určité výhrady, že se to z jejich pohledu dělá špatně. A můžeme
se o tomto problému bavit. Mnoho věcí jde na místě vysvětlit. Pojďme se společně snažit, aby to ve městě vypadalo
lépe.
- p. Kubík: uvedl, že jistě každý zná nějakého starostu z většího či menšího sídla a zkuste se jich zeptat, zda všude
funguje perfektně zimní údržba. Napadne sníh a každý starosta je ten nejhorší. Co se týká manažerského selhání,
tak je tento termín trochu přitažený za vlasy by se mohl použít k příkladu, kdy zastupitelé pracují jen jednou za
čtvrt roku na zastupitelstvu. Nebo lze zvednout v mezidobí telefon a říci že je třeba posekat trávu, zkrátit živý plot
apod.
- p. Bc. Sára, tajemník: uvedl, že se chce vyjádřit, protože byl napaden pro údajné manažerským selháním. V tuto
chvíli vstoupil do diskuze zastupitel p. Mařík a uvedl, že tím nemyslel pana tajemníka, ale pana Vrabela. Následně
pokračoval p. Sára, který uvedl, že je pouze personálně nadřízený panu Vrabelovi. Ale pokud mu někdo zavolá,
tak se snaží jemu nastolený problém vyřešit. A většinou se to daří. Dále uvedl příklad, kdy zastupitel pan Hudec
se telefonicky dotázal právě na sekání trávy motorovou kosou v parku. Tato věc mu byla objasněna a pan zastupitel
Hudec poděkoval za informaci. Takto se může na úřad obrátit každý, jak zastupitel, tak i občan.
- p. Vávra: opětovně nastolil otázku špatného parkování kamionů na „Armabetonu“, kde nelze mnohdy ani vyjet
vozidlem z garáže. Odpověděl předsedající a tajemník s tím, že se jedná o pozemek JIP Papírna Větřní a.s., kdy
úřad se pokusí navrhnout nějaké řešení ve spolupráci s dopravním inženýrem PČR.
- p. Kučera: pochválil město za opravu „Kapliček“. Bylo by dobré na opravené domy namalovat velká čp. a to
z důvodu lepší orientace lidí, ale zejména složek IZS. Předsedající s tímto vylovil souhlas.
- p. Mařík: uvedl, že hned druhý den po posledním ZM se k němu donesla informace, že připravuje petici týkající
se základní školy. Svým vystoupením chce upozornit, že žádnou petici nepsal, nepřipravoval a připravovat nebude.
Pokud má s někým problém, tak si jej s dotyčným vyřídí sám. Dále uvedl, že po obci koluje, že tady ve Větřní je
vše špatně, škola je špatná. Paní ředitelka školy, pokud dostane slovo, jistě k tomu něco řekne, jak to je. Aby
zastupitelé mohli tuto informaci předávat dále těm nespokojeným občanům.
- paní Kozáková: poděkovala za podporu činnosti Klubu seniorů ze strany města.
- p. Beránek: uvedl, že „Kapličky“ jsou pěkné, ale je škoda, že se nemění prkna ve štítě domů.
- paní Mgr. Jánová, ředitelka ZŠ a MŠ: informovala přítomné o tom, co je jí známo o petici proti škole a dále
uvedla, že se k ní donesla fáma, že se účastnila konkurzu na jiné školy. Uvedla, že pokud má někdo se školou
problém, nebo vidí nějaký problém ve škole, tak má zajít toto prodiskutovat. Do současné doby nikdo nepřišel.
Na jednání je připravena jak ona tak třídní učitelé. Pokud lidé chtěli něco vědět o škole, jistě přišli na slavnosti
k výročí 60 let této školy a seznámila přítomné s jejím průběhem. Dále uvedl, že jak se učitelé těší na prázdniny,
tak ona se těší na investiční akce ve škole, kterými jsou rekonstrukce odborných učeben, zasíťování školy a školky
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internetem a na nový chodník v MŠ. Přítomné seznámila s výsledky dětí základní školy na různých soutěžích.
Myslí si, že škola není špatná, ale ví, že vždy je co zlepšovat. Obecně seznámila přítomné s personálním stavem
na ZŠ. Informaci o škole doplnil p. předsedající.
- p. Kubík: vyzval přítomné, aby čelili šiřitelům zla, jak on by to nazval. A jako příkladu uvedl o týden opožděné
otevření koupaliště prý z důvodu dovolených personálu, kdy příčinou byla porucha čerpadla a nutná záruční
oprava. Nebo koupání některých lidí ve venkovním koupališti v době uzavření koupaliště. V této době bylo
prováděno přezkoušení pracovníků bazénu – plavčíků.
Na závěr předsedající poděkoval přítomným za účast a 4. zasedání Zastupitelstva města Větřní ukončil
dne 10. 06. 2019 v 20:58 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
Zápis byl vyhotoven dne: 17. 06. 2019
Zapisovatel: Bc. Radomír Sára – tajemník MěÚ Větřní

_______________________

Ověřovatelé zápisu:
1/ jméno a příjmení: pan Stanislav Mařík

_______________________

2/ jméno a příjmení: pan František Studený

_______________________

3/ jméno a příjmení: pan Roman Pospíšil

_______________________

_________________________
Mgr. Antonín Krák, starosta

__________________________
Ing. Pavel Štindl, místostarosta
Razítko obce:
(není povinné)

Usnesení
ze 4. zasedání Zastupitelstva města Větřní konaného dne 10. 06. 2019.
Zastupitelstvo města Větřní
Usnesení č. 47/2019
U r č i l o ověřovateli zápisu a zároveň za členy návrhové komise pana Stanislava Maříka (předseda), pana
Františka Studeného a pana Romana Pospíšila 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. 48/2019
S c h v á l i l o následující program zasedání:
1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatel zápisu
2. Schválení programu
3. Informace o bývalém hotelu Golf
4. Zpráva o bezpečnostní situaci ve služebním obvodě Obvodního oddělení Větřní za rok 2017
5. Dodatek č_1_2017 o nočním klidu
6. Čevak - Vyúčtování nákladů a výnosů za rok 2018
7. Žádost Nemocnice Český Krumlov
8. Nakládání s majetkem města
a) Záměr prodeje ppč. 2110, o výměře cca 30 m2 vedené jako zahrada na LV 10001, obci Větřní, v k. ú. Větřní
b) Záměr prodeje části ppč. 1428/11 a ppč. 1428/6 k. ú. Větřní na LV 10001, obci Větřní
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c) Záměr prodeje části ppč. 476/1, o výměře cca 279 m2 vedené jako ostatní plocha a části ppč. 476/5,
o výměře cca 122 m2 vedené jako ostatní plocha na LV 10001, obci Větřní, v k. ú. Větřní
d) Záměr prodeje části 1000/4, vedeno jako trvalý travní porost o výměře 1033 m2 v k. ú. Záhoří u Větřní,
LV 10001, obci Větřní
e) Záměr revokace svého usnesení ze dne 7. 4. 2014 v bodě VIII., týkajícího se odkupu ppč. 1057/1 a 1057/25
v k. ú. Větřní
f) Ustanovení určeného zastupitele pro pořizování změny č. 2 územního plánu města Větřní a schválení
zkráceného postupu při pořízení Změny č. 2 Územního plánu Větřní
9. Zánik pohledávky oddlužením - Mašková
10. Závěrečný účet města Větřní za rok 2018
11. Účetní závěrka města Větřní za rok 2018
12. Rozpočtová změna
13. Diskuse a závěr
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 49/2019
V z a l o n a v ě d o m í Zprávu o bezpečnostní situaci ve služebním obvodě OOP Větřní za rok 2018.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 50/2019
S c h v á l i l o Dodatek č. 1 k obecně závazné vyhlášce města Větřní č.1/2017 o nočním klidu.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 51/2019
V z a l o n a v ě d o m í informaci vyúčtováním nákladů a výnosů za minulý hospodářský rok dle „Smlouvy o
správě, provozu a údržbě veřejného vodovodu a kanalizace“ uzavřené mezi obcí Větřní a společností Čevak a.s. s,
kdy na základě finančního vypořádání veřejného vodovodu a kanalizace za rok 2018 připadá městu 1/10 výnosu,
což představuje částku ve výši 61.278,- Kč bez DPH a vypořádání mimořádného nájemného z titulu překročení
přiměřeného zisku zajišťujícího návratnost použitého kapitálu (PZNK) připadá městu 366.734,- Kč bez DPH.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 52/2019
R o z h o d l o o uvolnění 10.000,- Kč z rozpočtu města jako dar Nemocnici Český Krumlov, a.s. na zakoupení
Blilirubinometru.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 53/2019
S o u h l a s i l o se zveřejněním záměru prodeje ppč. 2110, vedeno jako zahrada o výměře 30 m2 v k. ú. Větřní,
LV 10001, obci Větřní.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 54/2019
S o u h l a s i l o se zveřejněním záměru prodeje části ppč. 1296/4, vedeno jako ostatní plocha o výměře cca 74
m2 v k. ú. Záhoří u Větřní, LV 10001.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 55/2019
S o u h l a s i l o se zveřejněním záměru prodeje části ppč. 476/1, vedeno jako ostatní plocha o výměře cca 279
m2 a části ppč. 476/5, vedeno jako ostatní plocha o výměře cca 122 m2 (část bez sjezdu na ppč. 498/2 a bez účelové
komunikace do Nahořan) v k. ú. Záhoří u Větřní, LV 10001.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 56/2019
N e s o u h l a s i l o se zveřejněním záměru prodeje části ppč. 1000/4, vedeno jako trvalý travní porost o výměře
1033 m2 v k. ú. Záhoří u Větřní, LV 10001, obci Větřní.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.

Město Větřní
 Na Žofíně 191, 382 11 Větřní
Usnesení č. 57/2019
R e v o k o v a l o své usnesení ze dne 7. 4. 2014 v bodě VIII., týkajícího se odkupu ppč. 1057/1 a 1057/25 v k.
ú. Větřní takto:
Zastupitelstvo města Větřní s o u h l a s i l o s odkoupením pozemků za 70,- Kč/m2 v k. ú. Větřní a obci Větřní:
- ppč. 1057/1, vedeno jako trvalý travní porost o výměře 315 m2 a ppč. 1057/25, vedeno jako trvalý travní porost,
část o výměře 455 m2 na LV1673, které jsou ve vlastnictví:
• Seznam majitelů dvaceti pozemků a jejich podílů
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 58/2019
I. S c h v á l i l o pana Ing. Pavla Štindla jako určeného zastupitele pro pořizování změny č. 2 územního plánu
města Větřní.
II. R o z h o d l o o pořízení Změny č. 2 Územního plánu Větřní zkráceným postupem.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 59/2019
V z a l o n a v ě d o m í zánik pohledávky ve výši 56.635,08 Kč splněním oddlužení a ukončením insolvenčního
řízení. V důsledku splnění oddlužení byla dlužnice J. M., Větřní, osvobozena od placení veškerých svých
pohledávek zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž nebyly dosud uspokojeny.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 60/2019
S c h v á l i l o Závěrečný účet města Větřní za rok 2018 s výrokem „bez výhrad“ včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření města. Závěrečný účet je založen u zápisu z jednání ZM.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 61/2019
S c h v á l i l o Účetní závěrku Města Větřní za rok 2018 na základě zákonem předepsaných a předložených
účetních sestav. Sestavy jsou založeny na odboru financí a rozpočtu.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 62/2019
S c h v á l i l o navrhovanou rozpočtovou změnu č. 10 - rozpočtové opatření č. 41 - 51. Tato změna je založena
u zápisu z jednání ZM.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení bylo vyhotoveno dne: 14. 06. 2019
Zapisovatel: Bc. Radomír Sára – tajemník MěÚ Větřní

_______________________

Ověřovatelé zápisu:
1/ jméno a příjmení: pan Stanislav Mařík

_______________________

2/ jméno a příjmení: pan František Studený

_______________________

3/ jméno a příjmení: pan Roman Pospíšil

_______________________

_________________________
Mgr. Antonín Krák, starosta

__________________________
Ing. Pavel Štindl, místostarosta
Razítko obce:
(není povinné)

