Obec Větřní
 Na Žofíně 191, 382 11 Větřní
Zápis
z 9. zasedání Zastupitelstva obce Větřní
Den konání:
Místo konání:
Začátek:
Konec jednání:
Předsedající:
Přítomno:
Omluveno:
Neomluven:
Zapisovatel:
Ověřovatelé zápisu:

25. ledna 2016
zasedací místnost ZO čp. 296 Větřní
18:00 hodin
19:35 hodin
starosta obce p. Mgr. Antonín Krák
členů ZO – 15
členů ZO – 1 (p. Homer)
členů ZO – 1 (p. Mleziva)
jmenován Bc. Radomír Sára, tajemník OÚ
paní Bc. Jozová Marie, jako předsedkyně, p. Kamiš Jiří a paní MUDr.
Kopřivová Dana, (i členové návrhové komise)

Hosté:

Bod 1)
Zahájení a určení ověřovatelů zápisu, členů návrhové komise a zapisovatele
a) Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Větřní (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 hodin
starostou obce 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 Obecního úřadu Větřní zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně
7 dní, a to od 18. 1. 2016 do 25. 1. 2016. 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 8. zasedání zastupitelstva obce byl ověřen
p. Petrem Homerem, paní Martinou Hruškovou a paní Mgr. Janou Jakešovou bez připomínek.
b) Určení ověřovatelů, členů návrhové komise a zapisovatele
- Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu a zároveň za členy návrhové komise paní Bc. Jozovou
Marii, jako předsedkyni, p. Kamiš Jiřího a paní MUDr. Kopřivovou Danu jako členy a zapisovatelem
zápisu p. Bc. Radomíra Sáru – tajemníka obecního úřadu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Větřní určilo ověřovateli zápisu a zároveň za členy návrhové komise paní
Bc. Jozovou Marii, jako předsedkyni, p. Kamiš Jiřího a paní MUDr. Kopřivovou Danu jako členy
a zapisovatelem zápisu p. Bc. Radomíra Sáru – tajemníka obecního úřadu.
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. 97 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.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Větřní schválilo následující program ustavujícího zasedání:
1) Zahájení a určení ověřovatelů zápisu, členů návrhové komise a zapisovatele
2) Schválení programu
3) PROGRAM poskytnutí dotace na podporu volnočasových aktivit v roce 2016
4) 44. ročník Rallye Český Krumlov 2016
5) Schválení podání žádosti z programu Prevence kriminality pro rok 2016
6) Bezúplatný převod pozemku z majetku České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu
SPÚ do majetku obce
7) Rozpočtová změna
8) Revokace usnesení ZO
9) Diskuse a závěr
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. 98 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.

Bod 3)
Program poskytnutí dotace na podporu volnočasových aktivit v roce 2016.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo obce Větřní schválilo v návaznosti na dokument Pravidla pro poskytování dotací obcí
Větřní schválený usnesením Zastupitelstvem obce Větřní č. 88/2015 ze dne 14. 12. 2015 program
poskytnutí dotace na podporu volnočasových aktivit v roce 2016.
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. 99 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.

Bod 4)
44. ročníku Rallye Český Krumlov v roce 2016.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo obce Větřní souhlasilo s konáním 44. ročníku Rallye Český Krumlov v roce 2016 ve dnech
27. - 28. 5. 2016 na komunikacích ve vlastnictví obce dle požadavku ÚAMK Automotoklub Rallye Český
Krumlov mimo navrhovanou RZ - Dobrné za obcí – Hašlovice po silnici 1606 – Bohdalovice, kde byla
provedena oprava komunikace s následujícími podmínkami:
- předání tratí před konáním akce s provedením zápisu,
- převzetí tratí do třiceti dnů po konání akce s provedením zápisu,
- odstranění vzniklých poškození komunikace do devadesáti dnů po převzetí tratí.
Následně předsedající k návrhu vyhlásil k bodu rozpravu. K návrhu nebyly ze strany zastupitelů obce
vzneseny žádné protinávrhy.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro 14, Proti 1, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 100 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
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Bod 5)
Podání žádosti o dotace v Programu prevence kriminality v roce 2016.
Předsedající předal slovo p. místostarostovi obce Ing. Štindlovi, který seznámil přítomné s obsahem
bodu programu. Bod programu dále doplnila paní Šustrová, vedoucí odboru vnitřních věcí a sociálních
služeb.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo obce Větřní schválilo podání žádosti o dotace v Programu prevence kriminality v roce
2016 na dovybavení keramické a jiných dílen v Klubovně v Rožmberské ul. čp. 46 ve Větřní a na Letní
táborový pobyt pro děti a mládež ze sociálně vyloučených lokalit v obci Větřní.
Následně předsedající k návrhu vyhlásil k bodu rozpravu.
- p. Pospíšil: dotázal se, o jakou částku se jedná. Odpověděla paní Šustrová.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
- p. Hudec: dotázal, zda je program prevence kriminality zaměřen pouze pro vyloučenou lokalitu a proč
se veškeré peníze dávají dolu a nahoře nic není. Toto se mu zdá nefér. Odpověděl předsedající
a informaci k programu prevence kriminality doplnila paní Šustrová. Dále paní Chmelařová, vedoucí
odboru financí a rozpočtu, informovala o dotačním programu, který je zaměřen např. s práci s dětmi
apod., kde jsou podporovány spolky jako např. Větrníci, SK Větřní, kroužky v ZŠ.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro 15, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 101 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.

Bod 6)
Bezúplatný převod stavební parcely č. 1078 do majetku obce Větřní
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo obce Větřní souhlasilo s bezúplatným převodem stavební parcely č. 1078, vedeno jako
zastavěná plocha o výměře 34 m2 v k. ú. Větřní, LV 10002 z majetku České republiky, příslušnost
hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha - Žižkov,
IČ: 01312774 do majetku obce Větřní.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 102 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.

Bod 7)
Rozpočtová změna č. 20/2015
Předsedající předal slovo p. místostarostovi obce Ing. Štindlovi, který seznámil přítomné s návrhem
rozpočtové změny č. 20/2015, zahrnující rozpočtové opatření č. 101 - 103
V úvodu přednesl návrh, aby o každém rozpočtovém opatření bylo hlasováno samostatně.
Hlasování o návrhu proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
PRO-15, PROTI-0, ZDRŽEL SE-0.
Návrh byl přijat.
Předsedající přednesl jednotlivá rozpočtová opatření a ke každému rozpočtovému opatření vyhlásil
samostatně rozpravu.
rozpočtové opatření č. 101: PRO-15, PROTI-0, ZDRŽEL SE-0
rozpočtové opatření č. 102: PRO-15, PROTI-0, ZDRŽEL SE-0
- p. Studený: dotázal, proč nebude realizovaná akce odkanalizování lokality „Horánek“. Odpověděl
místostarosta obce p. Ing. Štindl.
rozpočtové opatření č. 103: PRO-15, PROTI-0, ZDRŽEL SE-0
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Dále místostarosta obce seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo obce Větřní schválilo navrhovanou rozpočtovou změnu č. 20/2015 - rozpočtové opatření
č. 101 - 109. Tato změna je založena u zápisu z jednání ZO.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 103 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.

Bod 8)
Provádění (schvalování) rozpočtových opatření, tj. přesunu finančních prostředků mezi běžnými
a kapitálovými výdaji v rámci schváleného rozpočtu v závazných ukazatelích
Předsedající předal slovo p. místostarostovi obce Ing. Štindlovi, který seznámil přítomné s obsahem
bodu programu. Uvedený program doplnila paní Chmelařová a předsedající.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo obce Větřní pověřilo radu obce k provádění (schvalování) rozpočtových opatření,
tj. přesunu finančních prostředků mezi běžnými a kapitálovými výdaji v rámci schváleného rozpočtu
v závazných ukazatelích.
Následně předsedající k návrhu vyhlásil k bodu rozpravu.
- Kamiš: dotázal se na revokovaná usnesení a jejich vztah k nově přijímanému usnesení. Odpověděl
p. místostarosta Ing. Štindl.
- p. Mgr. Bicek: dotázal se, zda nejde o omezení pravomoci zastupitelstva obce a zda by v případě
přijímaného usnesení neměl být stanoven určitý limit. Odpověděla paní Chmelařová.
- p. Kubík: uvedl, že stanovení finančních limitů je těžké stejně jako stanovení částky na celkovou akci.
Vnímá to jako servis, který pro zastupitelstvo dělá rada obce. Protože při rozpočtových změnách jde
mnohdy o čas.
- p. místostarosta Ing. Štindl: uvedl, že stanovit si přesnou hodnotu je těžké. Pokud si zastupitel otevře
zápis z rady obce, bude přesně vědět, o jaký přesun se jedná. Pokud se mu na tom něco nebude zdát,
tak to předloží na jednání zastupitelstva.
- p. Mgr. Dvořák: požádal o dovysvětlení tohoto bodu.
- p. starosta Mgr. Krák: vysvětlil, co je obsahem a smyslem tohoto bodu.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
- p. Hudec: uvedl, že si myslí, že se jedná o odebrání jedné z kompetencí ZO a její převedení na RO
a proto by do toho nedával žádné limity. Jemu jako občanovi se to nelíbí a to z důvodu snížené
informovanosti občanů, protože jednání RO je neveřejné.
- paní Chmelařová: odpověděla, každý měsíc se sestavuje výkaz o plnění rozpočtu. Kdyby měl někdo
zájem, může přijít na úřad a nahlédnout do něho, protože má na to nárok. Rovněž na stránkách
ministerstva financí jsou tyto informace uvedeny a lze zřídit na stránkách obce odkaz na tento portál,
kde jsou vidět veškeré finanční přesuny, které byly v měsíci provedeny.
- p. starosta Mgr. Krák: shrnul smysl návrhu usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdrželi se 2.
Usnesení č. 104 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.

Bod 9)
Diskuse
- p. Mgr. Krák, starosta obce: v úvodu pozval všechny na příští zasedání Zastupitelstva obce Větřní,
které se uskuteční dne 18. dubna 2016.
- dále informoval o probíhající práci na vypracování žádosti o změně obce Větřní na město, o které bude
jednáno na příštím zasedání ZO a po jejím případném schválení bude zaslána do PS Parlamentu ČR.
Dále uvedl, že se změnou nejsou spojeny žádné administrativní či finanční nároky pro občany.
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- informoval přítomné o změně majitele firmy Energo Český Krumlov s.r.o., kterou v současné době
zastřešuje holdingová společnost LAMA ENEGY GROUP, do které patří LAMA energy a.s.,
která se specializuje na prodej plynu a elektřiny koncovým zákazníkům a LAMA GAS & OIL,
která se zaměřuje na těžbu ropy a plynu a výstavbu těžební infrastruktury v regionu jižní Moravy.
- p. Studený: dotázal se na to, jak dopadla se studie na využití bývalého hotelu Golf a jaké kroky budou
následovat.
- p. místostarosta Ing. Štindl: odpověděl, že studie je v současné době v připomínkovém řízení,
je celkově hodnocena velmi kladně. V nejbližší době bude jednání na krajském úřadě k této studii.
Odpověď doplnil p. starosta obce Mgr. Krák.
- p. Mgr. Krák, starosta obce: informoval přítomné k současnému postoji úřadu práce k ubytovně
čp. 185 v Papírenské ulici v obci Větřní, kdy osobám zde bydlícím bude od dubna odejmut doplatek
na bydlení a z tohoto důvodu se již některé rodiny odstěhovaly. Ubytovna totiž nesplňuje podmínky pro
ubytování osob.
- p. Mgr. Dvořák: vznesl dotaz, zda v obci bude lékárna a co bude s vyhořelým domem v ulici
Šumavská.
- p. Mgr. Krák, starosta obce: odpověděl na dotazy. K lékárně uvedl, že z ekonomických důvodů zatím
lékárna v obci nebude. Tuto odpověď doplnil místostarosta obce p. Ing. Štindl. K vyhořelému domu
uvedl, že úřad je v jednání se stavebním úřadem a připravuje se místní šetření za účasti zainteresovaných
subjektů. Informaci doplnil tajemník obecního úřadu p. Bc. Sára.
Předsedající poděkoval všem přítomným za účast a 9. zasedání Zastupitelstva obce Větřní ukončil dne
25. 1. 2016 v 19:35 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:28. ledna 2016.
Zapisovatel: Bc. Radomír Sára – tajemník OÚ Větřní
Ověřovatelé zápisu:
1/ jméno a příjmení: paní Bc. Jozová Marie

_______________________

2/ jméno a příjmení: p. Kamiš Jiří

_______________________

3/ jméno a příjmení: paní MUDr. Kopřivová Dana

_______________________

_______________________
Ing. Pavel Štindl
místostarosta

____________________________
Mgr. Antonín Krák
starosta
Razítko obce:
(není povinné)
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Usnesení
z 9. zasedání zastupitelstva obce Větřní konaného dne 25. 1. 2016.
Zastupitelstvo obce Větřní
Usnesení č. 97/2016
U r č i l o ověřovateli zápisu a zároveň za členy návrhové komise paní Bc. Jozovou Marii, jako
předsedkyni, p. Kamiš Jiřího a paní MUDr. Kopřivovou Danu jako členy a zapisovatelem zápisu
p. Bc. Radomíra Sáru – tajemníka obecního úřadu.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 98/2016
S c h v á l i l o následující program zasedání:
1) Zahájení a určení ověřovatelů zápisu, členů návrhové komise a zapisovatele
2) Schválení programu
3) PROGRAM poskytnutí dotace na podporu volnočasových aktivit v roce 2016
4) 44. ročník Rallye Český Krumlov 2016
5) Schválení podání žádosti z programu Prevence kriminality pro rok 2016
6) Bezúplatný převod pozemku z majetku České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu
SPÚ do majetku obce
7) Rozpočtová změna
8) Revokace usnesení ZO
9) Diskuse a závěr
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 99/2016
S c h v á l i l o v návaznosti na dokument Pravidla pro poskytování dotací obcí Větřní schválený
usnesením Zastupitelstvem obce Větřní č. 88/2015 ze dne 14. 12. 2015 program poskytnutí dotace na
podporu volnočasových aktivit v roce 2016.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 100/2016
S o u h l a s i l o s konáním 44. ročníku Rallye Český Krumlov v roce 2016 ve dnech 27. - 28. 5. 2016
na komunikacích ve vlastnictví obce dle požadavku ÚAMK Automotoklub Rallye Český Krumlov
mimo navrhovanou RZ - Dobrné za obcí – Hašlovice po silnici 1606 – Bohdalovice, kde byla provedena
oprava komunikace s následujícími podmínkami:
- předání tratí před konáním akce s provedením zápisu,
- převzetí tratí do třiceti dnů po konání akce s provedením zápisu,
- odstranění vzniklých poškození komunikace do devadesáti dnů po převzetí tratí.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 14, Proti: 1, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 101/2016
S c h v á l i l o podání žádosti o dotace v Programu prevence kriminality v roce 2016 na dovybavení
keramické a jiných dílen v Klubovně v Rožmberské ul. čp. 46 ve Větřní a na Letní táborový pobyt
pro děti a mládež ze sociálně vyloučených lokalit v obci Větřní.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.

Obec Větřní
 Na Žofíně 191, 382 11 Větřní
Usnesení č. 102/2016
S o u h l a s i l o s bezúplatným převodem stavební parcely č. 1078, vedeno jako zastavěná plocha
o výměře 34 m2 v k. ú. Větřní, LV 10002 z majetku České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem
státu Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha - Žižkov, IČ: 01312774 do majetku
obce Větřní.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 103/2016
S c h v á l i l o navrhovanou rozpočtovou změnu č. 20/2015 - rozpočtové opatření č. 101 - 103. Tato
změna je založena u zápisu z jednání ZO.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 13, Proti: 0, Zdrželi se: 2.
Usnesení č. 104/2016
P o v ě ř i l o radu obce k provádění (schvalování) rozpočtových opatření, tj. přesunu finančních
prostředků mezi běžnými a kapitálovými výdaji v rámci schváleného rozpočtu v závazných ukazatelích.
Přítomno: 15 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.

Usnesení vyhotoveno dne 28. 1. 2016.
Zapisovatel: Bc. Radomír Sára – tajemník OÚ Větřní
Ověřovatelé zápisu:
1/ jméno a příjmení: paní Bc. Jozová Marie

_______________________

2/ jméno a příjmení: p. Kamiš Jiří

_______________________

3/ jméno a příjmení: paní MUDr. Kopřivová Dana

_______________________

_______________________
Ing. Pavel Štindl
místostarosta

____________________________
Mgr. Antonín Krák
starosta
Razítko obce:
(není povinné)

