Obec Větřní
 Na Žofíně 191, 382 11 Větřní

Zápis
z 12. zasedání Zastupitelstva obce Větřní
Den konání:
Místo konání:
Začátek:
Konec jednání:
Předsedající:
Přítomno:
Omluveno:
Neomluven:
Zapisovatel:
Ověřovatelé zápisu:
Hosté:

19. září 2016
zasedací místnost ZO čp. 296 Větřní
18:00 hodin
20:45 hodin
starosta obce p. Mgr. Antonín Krák
členů ZO – 14 (od bodu programu č. 13 počet členů 13)
členů ZO – 3 (p. Homer, p. Mleziva, p. Kamiš, od bodu programu č. 13 počet
členů 4 – omluvena MUDr. Kopřivová)
členů ZO – 0
jmenován Bc. Radomír Sára, tajemník OÚ
p. Mgr. Tomáš Bicek, jako předseda, p. Martina Hrušková a p. Mgr. Jana
Jakešová, (i členové návrhové komise)
0

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 12. 9. 2016 do 19. 9. 2016. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval,
že přítomno je 14 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 11. zasedání zastupitelstva obce byl ověřen p.
Františkem Studeným, p. Bohušem Tomkou a p. MUDr. Jaroslavem Vojtíškem bez připomínek.
b) Určení ověřovatelů, členů návrhové komise a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu a zároveň za členy návrhové komise p. Mgr. Tomáše Bicka,
jako předsedu, p. Martinu Hruškovou a p. Mgr. Janu Jakešovou 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 p. Mgr. Tomáše
Bicka, jako předsedu, p. Martinu Hruškovou a p. Mgr. Janu Jakešovou jako členy a zapisovatelem
zápisu p. Bc. Radomíra Sáru – tajemníka obecního úřadu.
Následně předsedající k návrhu vyhlásil rozpravu. K návrhu usnesení 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 0, Zdrželi se.
Usnesení č. 133 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
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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 obce Větřní schválilo následující program zasedání:
1) Zahájení a určení ověřovatelů zápisu, členů návrhové komise a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Slib nového zastupitele
4) Návrh změny č. 1 územního plánu obce Větřní
5) Stížnost na nedodržování veřejného pořádku a rušení nočního klidu
6) Podnikatelský záměr hotel Golf (Green) – odkup
7) Odpis pohledávek po zemřelých
8) Odpis pohledávek – Čevak + Ouška
9) Podání žádosti o dotaci pro rok 2017 - pečovatelská služba
10) Podání žádosti o státní dotaci pro rok 2017 k dotačnímu programu „Podpora terénní práce“
11) OZV č.1/2016 - odpady
12) Schválení studie a přijetí daru na její částečnou úhradu.
13) Nabídku na vedení účtu u ČSOB
14) Pravidla pro prodej pozemků ve vlastnictví obce Větřní
15) Rozpočtová změna č. 10
16) Diskuse a závěr
Následně předsedající k návrhu vyhlásil rozpravu. K návrhu usnesení 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 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 134 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 3) Složení slibu nového zastupitele
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomného nového člena zastupitelstva
pana Václava Ondřeje k složení slibu. Před složením slibu jej předsedající upozornil, že odmítnutí složit
slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění). Dále předal slovo
tajemníkovi OÚ Větřní, který p. Ondřeje seznámil s vlastní organizací průběhu slibu zastupitele obce.
Složení slibu proběhlo tak, že Tajemník OÚ přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích:
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ Pan Ondřej
složil slib pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném tiskopise.
Bod 4) Návrh změny č. 1 územního plánu obce Větřní.
Předsedající předal slovo p. místostarostovi obce Ing. Štindlovi, který seznámil přítomné s obsahem
bodu programu. Následně předsedající předal slovo zástupci zpracovatele Návrhu změny č. 1 územního
plánu obce Větřní panu Ing. Rampasovi, který přítomné seznámil s nutností této změny a důvody jejího
přijímání.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo obce Větřní schválilo
I. Schválilo Rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek v rozsahu přílohy tohoto usnesení.
II. Schválilo vydání Opatření obecné povahy - změnu č. 1 územního plánu Větřní, v souladu
s ustanovením § 54 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), v platném znění.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
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Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 135 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 5) Stížnost na nedodržování veřejného pořádku a rušení nočního klidu.
Předsedající uvedl bod programu a předal slovo panu Janu Rampasovi, který zastupitelstvu obce zaslal
dopis týkající se rušení nočního klidu v obci Větřní provozovatelem restaurace U Wágnera. Tento
seznámil přítomné s obsahem své stížnosti.
Následně předsedající k návrhu vyhlásil k bodu rozpravu.
- p. npor. Mgr., Dvořák – vedoucí OOP Větřní: seznámil přítomné s činností a možnostmi PČR v této
problematice.
- p. Mgr. Krák, starosta obce: uvedl, že již v minulosti se na ZO hovořilo o možnosti zřízení městské
policie.
- místostarosta obce p. Ing. Štindl: zmínil možnost omezení provozní doby restauračních zařízení.
- paní Bc. Jozová: uvedla, že by se přimlouvala pro zřízení městské policie, která by mohla hned řešit
oblast veřejného pořádku, volně pobíhajících psů a chování dětí na veřejných hřištích.
- p. Studený: podpořil myšlenku zřízení městské policie.
- p. Kubík: zmínil rovněž možnost omezení provozní doby restauračních zařízení.
- p. Beránek Fr.: uvedl, že nejen ze strany restaurace U Wágnera je narušován veřejný pořádek. Rovněž
ze strany nájemníků domu čp. 285 a 375 je narušován veřejný pořádek a rovněž tito nájemníci často
zřizují černé skládky.
- paní Pauknerová: uvedla, že stejné je to na ubytovně čp. 195 naproti továrně. Dále uvedla,
že na bývalém cvičišti pro psy se schází omladina, která zde ničí majetek, požívá alkoholické nápoje
a kouří. Dále se dotázala, zda by nešlo omezit bouchání petard mimo Silvestra.
- paní Tschunková: uvedla, že se nejedná pouze o malé petardy, ale i velké. Při tomto trpí psi a je to
nepříjemné i pro obyvatele obce a dále uvedla svůj názor na tuto problematiku.
- místostarosta obce p. Ing. Štindl: uvedl, že obec se k této problematice nechová negativně a bude
hledat cestu jak toto korigovat. Dále uvedl i své zkušenosti jakožto majitele psa.
- p. Kubík: zmínil, že OZV je jisté řešení této problematiky, která přinese spíš pro slušné lidi signál,
jak se mají chovat, ty neslušné vyhláška k ničemu nedonutí, protože bude těžko vymahatelná.
- p. Kučera: uvedl, že není proti zřízení městské policie, ale záleží, jaké bude mít pravomoci, když státní
policie je v této oblasti nemá. Dále by byl pro to, aby u obecního úřadu byla zřízena přestupková komise.
- p. Ing. Rampas: uvedl, že by bylo možná dobré tento problém řešit ze strany stavebního úřadu, zjistit
jak je budova kolaudována. V současné době dochází ke stavebním úpravám, zda jsou povoleny apod.
- p. Kubík: uvedl, že podobný postup byl s ubytovnou 185 – „Společnák“
- p. Hudec: uvedl, že je pro zřízení přestupkové komise. Dále uvedl, že pojem veřejná produkce
je nejasný a neví co si pod tím představit. Vyjádřil se k přestavbě restaurace U Wágnera, kdy tato
probíhá za plného provozu.
- p. J. Rampas: uvedl, že jednal i organizací OSA a ti mu uvedli, že by přivítali podnět a provedli
kontrolu této produkce.
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.
Bod 6) Podnikatelský záměr hotel Golf (Green) – Pan F. Z.
Předsedající předal slovo p. místostarostovi obce Ing. Štindlovi, který seznámil přítomné s obsahem
bodu programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo obce Větřní nesouhlasilo s prodejem bývalého hotelu Golf (Green) – tj. budovy čp. 111
ulice Školní na stpč. 184 se stpč. 184, vedeno jako zastavěná plocha o výměře 2304 m2, ppč. 1346/1
vedeno jako zahrada o výměře 3877 m2, ppč. 1350/4 vedeno jako ostatní plocha o výměře 859 m2,
a bývalé golfové hřiště na ppč. 1350/1 vedeno jako zahrada o výměře 16451 m2 a na ppč. 1350/2,
vedeno jako zahrada o výměře 3179 m2 vše v k. ú. Větřní, obci Větřní, vedeno na LV 10001
u Katastrálního úřadu JČ kraje, Katastrálním pracovišti v Českém Krumlově panu F. Z. bytem, České
Budějovice za cenu 10.000.000,- Kč.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
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- p. MUDr. Vojtíšek: uvedl, že je nemyslitelné prodat panu Zahradníkovi všechny pozemku
za navrhovanou cenu.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 136 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 7) Odpis nedobytných pohledávek po zemřelých
Předsedající předal slovo p. místostarostovi obce Ing. Štindlovi, který seznámil přítomné s obsahem
bodu programu.
Dále místostarosta obce seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo obce Větřní
I. Schválilo odpis nedobytné pohledávky ve výši 32.840,- Kč za zemřelým V. D.
II. Schválilo odpis nedobytné pohledávky ve výši 47.777,- Kč za zemřelou A. Š.
II. Schválilo odpis nedobytné pohledávky ve výši 193.766,- Kč za zemřelým I. D.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
- paní Bc. Jozová: uvedla, že dluh u pana Drebitky se jí zdá dosti velký a dotázala, jak vznikl.
Odpověděla paní Vlášková.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 137 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 8) Odpisy pohledávek
Předsedající předal slovo p. místostarostovi obce Ing. Štindlovi, který seznámil přítomné s obsahem
bodu programu. Následně předsedající předal slovo paní Chmelařové, vedoucí odboru financí
a rozpočtu, která přítomné seznámila s historií vzniku pohledávek.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo obce Větřní
I. Schválil o odpis pohledávky za firmou VAK Jižní Čechy a.s. ve výši 1.830.605,- Kč.
II. Schválilo odpis pohledávky za K. O. ve výši 102 947,- Kč.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
- p. Kubík: podpořil stanovisko paní Chmelařové.
- paní Kozáková: dotázala se, proč se to nechalo propadnout u p. Oušky s tak velkou částkou.
Odpověděla paní Chmelařová a doobjasnila situaci.
- p. Kubík: doplnil informaci paní Chmelařové.
- paní Tschunková: poděkovala panu Kubíkovi, že se zastal p. Oušky.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro 14, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 138 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 9) Podání žádosti o dotaci pro rok 2017 k dotačnímu programu „Účelová dotace z rozpočtu
Jč. kraje poskytovatelům sociálních služeb v r. 2017“
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo obce Větřní schválilo podání žádosti o státní dotaci pro rok 2017 z rozpočtu Jihočeského
kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2017, k dotačnímu programu „Účelová dotace z rozpočtu
Jč. kraje poskytovatelům sociálních služeb v r. 2017“, na financování pečovatelské služby v obci Větřní.
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 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 139 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.

Obec Větřní
 Na Žofíně 191, 382 11 Větřní

Bod 10) Podání žádosti o státní dotaci pro rok 2017 k dotačnímu programu „Podpora terénní
práce“
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo obce Větřní schválilo podání žádosti o státní dotaci pro rok 2017 Úřadu vlády ČR,
k dotačnímu programu „Podpora terénní práce“, na financování terénního pracovníka v obci Větřní.
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 12, Proti 0, Zdrželi se 2.
Usnesení č. 140 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 11) Obecně závazná vyhláška obce Větřní č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Větřní
Předsedající předal slovo p. místostarostovi obce Ing. Štindlovi, který seznámil přítomné s obsahem
bodu programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo obce Větřní schválilo přijetí Obecně závazné vyhlášky obce Větřní č. 1/2016 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území 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 14, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 141 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 12) Studie optimalizace tepelného hospodářství ve Větřní
Předsedající předal slovo p. místostarostovi obce Ing. Štindlovi, který seznámil přítomné s obsahem
bodu programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo obce Větřní schválilo zpracování Studie optimalizace tepelného hospodářství ve Větřní
v hodnotě do 200.000,- Kč s tím, že finanční prostředky pro navýšení budou čerpány z úspor minulých
let ve výši cca 100.000,-Kč a z přijatého finančního daru od firmy Energo ve stejné výši.
- p. Studený: dotázal se, o jaký systém by se jednalo – odpověděl p. Ing Štindl.
- p. MUDr. Vojtíšek: dotázal se, zda bude k tomuto projektu zpracována i hluková studie. Odpověděl
p. Ing. Štindl.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro 14, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 142 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Po tomto bodě ve 20:05 hodin se zasedání z rodinných důvodů omluvila paní zastupitelka MUDr.
Kopřivová.
Bod 13) Nabídku na vedení účtu u ČSOB
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu.
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Dále místostarosta obce seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo obce Větřní schválilo převod finančních prostředků se současných fondů Poštovní
spořitelny na nový produkt dle návrhu ČSOB a pověřuje starostu obce k podpisu nové smlouvy.
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: 13, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 143 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 14) Pravidla pro prodej pozemků ve vlastnictví obce Větřní
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu.
Dále místostarosta obce seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo obce Větřní schválilo Pravidla pro prodej pozemků ve vlastnictví 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:
Pro: 13, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 144 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 15) Rozpočtová změna č. 10
Předsedající předal slovo p. místostarostovi obce Ing. Štindlovi, který seznámil přítomné s návrhem
rozpočtové změny č. 10/2016, zahrnující rozpočtové opatření č. 51 – 61.
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.
Místostarosta obce přednesl jednotlivá rozpočtová opatření a ke každému rozpočtovému opatření
vyhlásil samostatně rozpravu.
rozpočtové opatření č. 51: PRO-13, PROTI-0, ZDRŽEL SE-0
rozpočtové opatření č. 52: PRO-13, PROTI-0, ZDRŽEL SE-0
rozpočtové opatření č. 53: PRO-13, PROTI-0, ZDRŽEL SE-0
rozpočtové opatření č. 54: PRO-13, PROTI-0, ZDRŽEL SE-0
rozpočtové opatření č. 55: PRO-13, PROTI-0, ZDRŽEL SE-0
rozpočtové opatření č. 56: PRO-13, PROTI-0, ZDRŽEL SE-0
rozpočtové opatření č. 57: PRO-13, PROTI-0, ZDRŽEL SE-0
rozpočtové opatření č. 58: PRO-13, PROTI-0, ZDRŽEL SE-0
rozpočtové opatření č. 59: PRO-13, PROTI-0, ZDRŽEL SE-0
rozpočtové opatření č. 60: PRO-13, PROTI-0, ZDRŽEL SE-0
rozpočtové opatření č. 61: PRO-13, PROTI-0, ZDRŽEL SE-0
Dále místostarosta obce seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo obce Větřní schválilo navrhovanou rozpočtovou změnu č. 10 - rozpočtové opatření č. 51
- 61. 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: 13, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 145 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 15) Diskuze a závěr
- p. Beránek Fr.: uvedl, že v polorozbořeném domě v ulici Šumavská se opět schází bezdomovci
a podobně a že by bylo dobré se na tento problém zaměřit.
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- p. Kyselová: dotázala se na autobusové spojení z Větřní do Českého Krumlova a dále do Českých
Budějovic a na návaznost těchto spojů. Odpověděl předsedající.
- paní Měchurová: dotázala se na to, co se děje v bývalém obchodě p. Ing. Štindla. Odpověděl pan
místostarosta Ing. Štindl.
Předsedající poděkoval všem přítomným za účast a 12. zasedání Zastupitelstva obce Větřní ukončil
dne 19. 9. 2016 v 20:45 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: 21. 9. 2016.
Zapisovatel: Bc. Radomír Sára – tajemník OÚ Větřní
Ověřovatelé zápisu:
1/ jméno a příjmení: p. Mgr. Tomáš Bicek

_______________________

2/ jméno a příjmení: p. Mgr. Jana Jakešová

_______________________

3/ jméno a příjmení: p. Martina Hrušková

_______________________

_______________________
Ing. Pavel Štindl
místostarosta

____________________________
Mgr. Antonín Krák
starosta
Razítko obce:
(není povinné)
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Usnesení
z 12. zasedání zastupitelstva obce Větřní konaného dne 19. 9. 2016.
Zastupitelstvo obce Větřní
Usnesení č. 133/2016
U r č i l o ověřovateli zápisu a zároveň za členy návrhové komise p. Mgr. Tomáše Bicka, jako předsedu,
p. Martinu Hruškovou a p. Mgr. Janu Jakešovou jako členy a zapisovatelem zápisu p. Bc. Radomíra
Sáru – tajemníka obecního úřadu.
Přítomno: 14 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 134/2016
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) Slib nového zastupitele
4) Návrh změny č. 1 územního plánu obce Větřní
5) Stížnost na nedodržování veřejného pořádku a rušení nočního klidu
6) Podnikatelský záměr hotel Golf (Green) – odkup
7) Odpis pohledávek po zemřelých
8) Odpis pohledávek – Čevak + Ouška
9) Podání žádosti o dotaci pro rok 2017 - pečovatelská služba
10) Podání žádosti o státní dotaci pro rok 2017 k dotačnímu programu „Podpora terénní práce“
11) OZV č.1/2016 - odpady
12) Schválení studie a přijetí daru na její částečnou úhradu.
13) Nabídku na vedení účtu u ČSOB
14) Pravidla pro prodej pozemků ve vlastnictví obce Větřní
15) Rozpočtová změna č. 10
16) Diskuse a závěr
Přítomno: 14 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 135/2016
I. S c h v á l i l o Rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek v rozsahu přílohy tohoto
usnesení.
II. S c h v á l i l o vydání Opatření obecné povahy - změnu č. 1 územního plánu Větřní, v souladu
s ustanovením § 54 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), v platném znění.
Přítomno: 14 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 136/2016
N e s o u h l a s i l o s prodejem bývalého hotelu Golf (Green) – tj. budovy čp. 111 ulice Školní na stpč.
184 se stpč. 184, vedeno jako zastavěná plocha o výměře 2304 m2, ppč. 1346/1 vedeno jako zahrada
o výměře 3877 m2, ppč. 1350/4 vedeno jako ostatní plocha o výměře 859 m2, a bývalé golfové hřiště
na ppč. 1350/1 vedeno jako zahrada o výměře 16451 m2 a na ppč. 1350/2, vedeno jako zahrada o výměře
3179 m2 vše v k. ú. Větřní, obci Větřní, vedeno na LV 10001 u Katastrálního úřadu JČ kraje,
Katastrálním pracovišti v Českém Krumlově panu F. Z., bytem České Budějovice za cenu 10.000.000,Kč.
Přítomno: 14 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
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Usnesení č. 137/2016
I. S c h v á l i l o odpis nedobytné pohledávky ve výši 32.840,- Kč za zemřelým V. D.
II. S c h v á l i l o odpis nedobytné pohledávky ve výši 47.777,- Kč za zemřelou A. Š.
II. S c h v á l i l o odpis nedobytné pohledávky ve výši 193.766,- Kč za zemřelým I. D.
Přítomno: 14 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 138/2016
I. S c h v á l i l o odpis pohledávky za firmou VAK Jižní Čechy a.s. ve výši 1.830.605,- Kč.
II. S c h v á l i l o odpis pohledávky za K. O. ve výši 102 947,- Kč.
Přítomno: 14 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 139/2016
S c h v á l i l o podání žádosti o státní dotaci pro rok 2017 z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům
sociálních služeb v roce 2017, k dotačnímu programu „Účelová dotace z rozpočtu Jč. kraje
poskytovatelům sociálních služeb v r. 2017“, na financování pečovatelské služby v obci Větřní.
Přítomno: 14 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 140/2016
S c h v á l i l o podání žádosti o státní dotaci pro rok 2017 Úřadu vlády ČR, k dotačnímu programu
„Podpora terénní práce“, na financování terénního pracovníka v obci Větřní.
Přítomno: 14 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 12, Proti: 0, Zdrželi se: 2.
Usnesení č. 141/2016
S c h v á l i l o přijetí Obecně závazné vyhlášky obce Větřní č. 1/2016 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na území obce Větřní.
Přítomno: 14 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 142/2016
S c h v á l i l o zpracování Studie optimalizace tepelného hospodářství ve Větřní v hodnotě do 200.000,Kč s tím, že finanční prostředky pro navýšení budou čerpány z úspor minulých let ve výši cca 100.000,Kč a z přijatého finančního daru od firmy Energo ve stejné výši.
Přítomno: 14 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 143/2016
S c h v á l i l o převod finančních prostředků se současných fondů Poštovní spořitelny na nový produkt
dle návrhu ČSOB a pověřuje starostu obce k podpisu nové smlouvy.
Přítomno: 13 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 13, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 144/2016
S c h v á l i l o Pravidla pro prodej pozemků ve vlastnictví obce Větřní.
Přítomno: 13 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 13, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
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Usnesení č. 145/2016
S c h v á l i l o navrhovanou rozpočtovou změnu č. 10 - rozpočtové opatření č. 51 - 61. Tato změna
je založena u zápisu z jednání ZO.
Přítomno: 13 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 13, Proti: 2, Zdrželi se: 0.
Usnesení vyhotoveno dne 21. 9. 2016.
Zapisovatel: Bc. Radomír Sára – tajemník OÚ Větřní
Ověřovatelé zápisu:
1/ jméno a příjmení: p. Mgr. Tomáš Bicek

_______________________

2/ jméno a příjmení: p. Mgr. Jana Jakešová

_______________________

3/ jméno a příjmení: p. Martina Hrušková

_______________________

_______________________
Ing. Pavel Štindl
místostarosta

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

