Město Větřní
 Na Žofíně 191, 382 11 Větřní
Zápis
z 3. zasedání Zastupitelstva města Větřní
Den konání:
Místo konání:
Začátek:
Konec jednání:
Předsedající:
Přítomno:
Omluveno:
Neomluven:
Zapisovatel:
Ověřovatelé zápisu:

11. 03. 2019
zasedací místnost Zastupitelstva města Větřní, Školní 296, Větřní
18:00 hodin
20:56 hodin
starosta města p. Mgr. Antonín Krák
členů ZM – 16
členů ZM – 1 (paní Mgr. Jakešová)
členů ZM – 0
jmenován Bc. Radomír Sára, tajemník MěÚ
paní Bc. Marie Jozová, jako předsedkyně, paní MUDr. Dana Kopřivová a pan Jiří
Kubík (i členové návrhové komise).

Hosté:
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 1. 3. 2019 do 11. 3. 2019. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno
je 16 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. zasedání zastupitelstva města byl ověřen panem Mgr.
Tomášem Bickem, paní Martinou Hruškovou a panem Petrem Hudcem bez připomínek.
b) Určení ověřovatelů, členů návrhové komise a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu a zároveň za členy návrhové komise paní Bc. Marii Jozovou, jako
předsedkyni, paní MUDr. Danu Kopřivovou a pana Jiřího Kubíka jako členy a zapisovatelem zápisu
p. Bc. Radomíra Sáru – tajemníka městského úřadu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní určilo ověřovateli zápisu a zároveň za členy návrhové komise paní Bc. Marii Jozovou,
jako předsedkyni, paní MUDr. Danu Kopřivovou a pana Jiřího Kubíka jako členy a zapisovatelem zápisu
p. Bc. Radomíra Sáru – tajemníka městského úřadu.
Následně předsedající k návrhu vyhlásil k bodu rozpravu. K návrhu nebyly ze strany zastupitelů obce vzneseny
žádné protinávrhy.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 36 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 2) Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva
a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní schválilo následující program zasedání:
1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatel zápisu
2. Schválení programu
3. Odměna za výkon předsedy výboru, komise a zvláštního orgánu města, který není členem ZM
4. Zálohová kalkulace ceny vodného a stočného a ceny tepla pro rok 2019 a konečné cena tepla za rok 2018
– informace
5. Nakládání s majetkem města
a) Záměr prodeje části ppč. 345/6, o výměře cca 11 m2 v k. ú. Všeměry – Zátoň
b) Záměr prodeje části ppč. 1428/11 a ppč. 1428/6 k.ú. Větřní
c) Návrh investic na vyřazení – zmařené investice
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Odpis pohledávek
a) Langhammerová
b) Surmaj
7. Dotace nad 50.000,- Kč pro rok 2019
8. Rozpočtová změna
9. 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: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 37 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
6.

Bod 3) Odměna za výkon předsedy výboru, komise a zvláštního orgánu města, který není členem ZM.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní revokovalo usnesení č. 21/2018 v bodě IV. následovně:
Stanovilo odměnu za výkon předsedy výboru/komise/zvláštního orgánu města, který není členem ZM, která bude
řešena jako měsíční odměna ve výši 1.700,- Kč a to od 1. 4. 2019. Za měsíce leden-březen bude vyplacena
jednorázová odměna ve výši 5.100,- Kč. Výše odměny předsedy, který není členem ZM je stanovaná jako rozdíl
odměny člena ZM vykonávající funkci předsedy výboru/komise/zvláštního orgánu města a odměny zastupitele bez
dalších funkcí po zaokrouhlení na stokoruny. Odměna za výkon funkce člena výboru/komise/zvláštního orgánu
města, který není členem ZM, bude řešena roční jednorázovou odměnou dle činnosti v daném období.
Následně předsedající k bodu a návrhu usnesení vyhlásil rozpravu pro zastupitele a dal možnost vyjádřit
se přítomným občanům.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 38 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 4) Zálohová kalkulace ceny vodného a stočného, ceny tepla pro rok 2019 a konečná cena tepla 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 vzalo na vědomí informaci o ceně vodného a stočného pro rok 2019, zálohové
kalkulaci ceny tepla pro rok 2019 a konečné ceně tepla za rok 2018.
Následně předsedající k bodu a návrhu usnesení vyhlásil rozpravu.
- p. Mařík: dotázal se na rozdíl kotelen s licencí a kotelen s koncesí. Odpověděl Ing. Štindl. Dále se dotázal, zda
v ceně tepla je stále započítána částka z pořízení plynofikace města. Odpověděl Ing. Štindl, doplnila paní
Chmelařová.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 39 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 5) Nakládání s majetkem a pozemky města Větřní
a) Záměr prodeje části ppč. 345/6, o výměře cca 11 m2 vedené jako ostatní plocha na LV 10001, obci Větřní,
v k. ú. Všeměry – Zátoň.
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. 345/6, o výměře cca 11 m2 vedené jako
trvalý travní porost LV 10001, obci Větřní, v k. ú. Všeměry – Zátoň.
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: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 40 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
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b) Záměr prodeje části ppč. 1428/11 a ppč. 1428/6 k. ú. 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. 1428/11, vedeno jako ostatní
plocha o výměře cca 160 m2 a ppč. 1428/6, vedeno jako ostatní plocha o výměře 408 m 2, vše v k. ú. Větřní, obci
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: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 41 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
c) Návrh investic na vyřazení – zmařené investice.
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 s vyřazením zmařených investic „Regenerace sídliště Mír“ za 658.100,94
Kč a „Kogenerační jednotka bazén“ za 30.000,- Kč z majetku města Větřní.
Následně předsedající k bodu a návrhu usnesení vyhlásil rozpravu.
p. Hudec: dotázal se, proč investice regenerace sídliště Mír nebyla realizována. Odpověděl Ing. Štindl, doplnil
p. Kubík, předsedající a paní Chmelařová.
p. Mařík: dotázal se na regeneraci sídliště Urbal a regeneraci sídliště Mír a uvedl svoje zjištění a názor na tyto
akce. Odpověděl předsedající a paní Chmelařová.
p. Hudec: poděkoval za projednání tohoto bodu a dotázal se, zda současné akce se provádějí jinak nebo stále
stejně. Odpověděl předsedající s tím, že projekty se stále dělají. Bez projektu nelze realizovat žádné akce
či se přihlásit o nějaké dotace. Doplnil Ing. Štindl.
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: 1.
Usnesení č. 42 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 6) Odpis pohledávek.
a) Odpis pohledávky - Langhammerová
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní schválilo odpis nedobytné pohledávky ve výši 464.857,40 Kč za B. L., zemřelou dne
13. 2. 2018.
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: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 43 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
b) Odpis pohledávky - Surmaj
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní schválilo odpis nedobytné pohledávky ve výši 509.773,56 Kč za J. S., zemřelým dne
30. 12. 2017.
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: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 44 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 7) Dotace pro rok 2019 – žádosti nad 50.000,- Kč.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní schválilo přidělení finančních prostředků z rozpočtu města Větřní nad 50.000,- Kč
v roce 2019 těmto žadatelům:
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- z oblasti tělovýchovy a sportu:
- SK Větřní, z.s. – 80.000,- Kč (tj. 30% z celkových nákladů projektu),
- Futsalový oddíl Bombarďáci Větřní, z.s.- 56.000,- Kč (tj. 20% z celkových nákladů projektu),
- z oblasti ostatních činností:
- Spolek Větrníci - 135.000,- Kč (tj. 57% z celkových nákladů projektu).
Následně předsedající k bodu a návrhu usnesení vyhlásil rozpravu.
- p. Mgr. Bicek: kdo rozhoduje o výši dotace a na základě čeho. Odpověděla paní Chmelařová.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 45 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 8) Rozpočtová změna č. 3 pro jednání Zastupitelstva města Větřní.
Předsedající předal slovo p. místostarostovi města Ing. Štindlovi, který seznámil přítomné s návrhem rozpočtové
změny č. 3/2019, zahrnující rozpočtové opatření č. 5 - 11.
O jednotlivých rozpočtových opatřeních bylo hlasováno samostatně.
Předsedající přednesl rozpočtové opatření a vyhlásil k němu samostatně rozpravu.
rozpočtové opatření č. 5: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0
rozpočtové opatření č. 6: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0
rozpočtové opatření č. 7: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0
rozpočtové opatření č. 8: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0
rozpočtové opatření č. 9: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0
rozpočtové opatření č. 10: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0
rozpočtové opatření č. 11: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní schválilo navrhovanou rozpočtovou změnu č. 3/2019 - rozpočtové opatření č. 5 -11.
Tato změna je založena u zápisu z jednání Zastupitelstva města 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: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 46 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 9) Diskuze a závěr
- p. Mgr. Krák, starosta města: seznámil přítomné s termínem veřejného projednání „Náměstíčka“
a odkanalizováním „Horánku“. Dále konstatoval nepořádek kolem domu čp. 285 a 375 v ulici Šumavská
a seznámil přítomné s kroky města v řešení tohoto problému. Následně poděkoval všem organizátorům Masopustu
ve Větřní za jeho zorganizování a průběh. Dále uvedl, že zastupitelé byli pozvání na prohlídku městských lesů,
která se uskuteční ve středu dne 13. 3. 2019. Následně seznámil přítomné se záměrem vybudování střelnice
ve spodní části města Větřní na zakoupeném pozemku od města Český Krumlov, tam kde je počítáno s případným
umístěním ČOV.
- p. Ing. Štindl, místostarosta města: informoval o situaci kolem bývalého hotelu Golf a o probíhajícím jednání
o budoucnosti tohoto objektu – jednání s Jihočeským krajem o možném prodeji objektu do jejich vlastnictví
a následným umístění chráněného bydlení. V současné době RM vyhodnotila současnou situaci v hotelu
a rozhodla o prodloužení pronájmu o dalších 6 měsíců.
V 19:30 hodin opustil z rodinných důvodů jednání p. zastupitel Kubík.
- p. Mařík: přednesl svůj názor na současný pronájem bývalého hotelu Golf, způsobu jeho obsazení, blízkosti
sídliště Urbal s dětským hřištěm, kam dle jeho názoru chodí děti z tohoto hotelu. Odpověděl předsedající.
Následně se vyjádřil k systému úklidu sněhu a sekání trávy ve městě, kdy tato práce je zadávána firmě Dunková,
která má pouze dva stálé zaměstnance – ona a její manžel. Jinak si najímá osoby ze spodní části města Větřní,
se kterými někdy nemá sepsanou žádnou smlouvu. Navrhl využít osoby vedené na Úřadu práce v Českém
Krumlově, na které město dostane příspěvek. Ve městě je 6,75 procentní nezaměstnanost, která je čtvrtá v okrese.
Odpověděl předsedající a p. Vrabel.
Dále se dotázal, jak to bude s kulturou v letošním roce, kdo bude kulturu dělat a organizovat. Zda to bude opět pan
Pecl. Předsedající předal slovo paní Šustrové, která jej seznámila s organizací „Kulturního léta“ a „Slavností
města“ v roce 2019.
Následně se dotázal na situaci kolem lékárny, která v současné době nefunguje. Odpověděl předsedající,
že je stanoven pevný termín do kdy má současný nájemce lékárnu zprovoznit a pokud tak nenastane, tak
je připraveno jednání s představiteli Nemocnice Český Krumlov, která by lékárnu provozovala. Rovněž
představitelé nemocnice uvedli, že jsou schopni případně obsadit i ordinaci praktického lékaře ve Větřní.
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Dále se dotázal na budoucnost čištění odpadních vod města Větřní. Poděkoval p. Ing. Štindlovi za vystoupení
k této problematice v televizi. Odpověděl p. Ing. Štindl.
p. Hudec: dotázal se na projekt tenisových kurtů, kdy na minulém jednání ZM bylo uvedeno, že tento bude
představen na dalším jednání ZM. Odpověděl a vysvětlil předsedající s tím, že se v současné době projekt
přepracovává v nové levnější variantě. Dále bylo uvedeno, že bude uskutečněn v případě, že se ušetří na tuto akci
finanční prostředky a ty zatím město nemá.
Následně uvedl, že jsou RM pronajaty dva pozemky podnikatelským subjektům za rozdílných podmínek. Každý
má za m2 jinou částku. Odpověděl předsedající a paní Vlášková.
- p. Bc. Sára, tajemník: seznámil přítomné s možným fungováním městského úřadu v dalších letech. A to buď
v současných prostorech, nebo v čp. 296 ve školní ulici nebo čp. 1 v ulici Šumavská a seznámil s klady a zápory
jednotlivých řešení.
- paní Mgr. Jánová, ředitelka ZŠ a MŠ: poděkovala zastupitelům za schválení rozpočtu pro školu na rok 2019.
Upozornila na oslavy státnosti v ZŠ a MŠ a velký zájem o jejich kalendář, který je již rozebrán a uvažuje se o jeho
dotisku. Dále pozvala přítomné na oslavu 125. výročí založení školy se dny otevřených dveří ve škole, které
se pro veřejnost uskuteční dne 7. 6. 2019.
Následně seznámila přítomné s plánovanými odchody pracovníků ZŠ a MŠ v následujícím období, kdy tato
odchody jsou z důvodu odchodu do starobního důchodu nebo na mateřskou dovolenou. Jiné odchody nejsou.
Na toto reagoval p. Vojtíšek, který seznámil přítomné s odchody a příchody učitelů základní školy v minulosti.
S touto problematikou se seznámil při studiu historie Větřní.
- paní Kulichová: dotázala se na pronájem pozemku u domu, kde bydlí. Proč jí nebyl pronajat další pozemek.
Odpověděl předsedající a p. Ing. Štindl.
- paní Kozáková: uvedla, jak došlo k vlastní organizaci masopustu s tím, že se jedná o kolektivní práci. Dále
poděkovala zastupitelům a hlavně p. starostovi a místostarostovi za to, že seniory neodsunuli na druhou kolej.
- paní Vondrušková: zmínila stav opravených „Kapliček“, kde jsou určité nedostatky, které specifikovala.
Odpověděl p. Vrabel, že opravy v rámci reklamace budou provedeny, až se zlepší počasí.
- paní Peťulová: upozornila na plíseň v jejich bytě čp. 268 Na Vyhlídce.
- p. Kučera: dotázal se, zda bude pokračovat oprava „Kapliček“ a co může město udělat s domem čp. 145
v Šumavské ulici, který je v hrozném stavu. Odpověděl předsedající.
Na závěr předsedající poděkoval přítomným za účast a 3. zasedání Zastupitelstva města Větřní ukončil
dne 11. 03. 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: 15. 03. 2019
Zapisovatel: Bc. Radomír Sára – tajemník MěÚ Větřní

_______________________

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

_______________________

2/ jméno a příjmení: paní MUDr. Dana Kopřivová

_______________________

3/ jméno a příjmení: pan Jiří Kubík

_______________________

_________________________
Mgr. Antonín Krák, starosta

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

Město Větřní
 Na Žofíně 191, 382 11 Větřní
Usnesení
z 3. zasedání Zastupitelstva města Větřní konaného dne 11. 03. 2019.
Zastupitelstvo města Větřní
Usnesení č. 36/2019
U r č i l o ověřovateli zápisu a zároveň za členy návrhové komise paní Bc. Marii Jozovou, jako předsedkyni, paní
MUDr. Danu Kopřivovou a pana Jiřího Kubíka jako členy a zapisovatelem zápisu pana Bc. Radomíra Sáru –
tajemníka městského úřadu.
Přítomno: 16 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 37/2019
S c h v á l i l o následující program zasedání:
1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatel zápisu
2. Schválení programu
3. Odměna za výkon předsedy výboru, komise a zvláštního orgánu města, který není členem ZM
4. Zálohová kalkulace ceny vodného a stočného a ceny tepla pro rok 2019 a konečné cena tepla za rok 2018 –
informace
5. Nakládání s majetkem města
a) Záměr prodeje části ppč. 345/6, o výměře cca 11 m2 v k. ú. Všeměry – Zátoň
b) Záměr prodeje části ppč. 1428/11 a ppč. 1428/6 k.ú. Větřní
c) Návrh investic na vyřazení – zmařené investice
6. Odpis pohledávek
a) Langhammerová
b) Surmaj
7. Dotace nad 50.000,- Kč pro rok 2019
8. Rozpočtová změna
9. Diskuse a závěr
Přítomno: 16 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 38/2019
R e v o k o v a l o usnesení č. 21/2018 v bodě IV. následovně:
S t a n o v i l o odměnu za výkon předsedy výboru/komise/zvláštního orgánu města, který není členem ZM, která
bude řešena jako měsíční odměna ve výši 1.700,- Kč a to od 1. 4. 2019. Za měsíce leden-březen bude vyplacena
jednorázová odměna ve výši 5.100,- Kč. Výše odměny předsedy, který není členem ZM je stanovaná jako rozdíl
odměny člena ZM vykonávající funkci předsedy výboru/komise/zvláštního orgánu města a odměny zastupitele
bez dalších funkcí po zaokrouhlení na stokoruny. Odměna za výkon funkce člena výboru/komise/zvláštního
orgánu města, který není členem ZM, bude řešena roční jednorázovou odměnou dle činnosti v daném období.
Přítomno: 16 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 39/2019
V z a l o n a v ě d o m í informaci o ceně vodného a stočného pro rok 2019, zálohové kalkulaci ceny tepla pro
rok 2019 a konečné ceně tepla za rok 2018.
Přítomno: 16 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 40/2019
S o u h l a s i l o se zveřejněním záměru prodeje ppč. 345/6, o výměře cca 11 m2 vedené jako trvalý travní porost
LV 10001, obci Větřní, v k. ú. Všeměry – Zátoň.
Přítomno: 16 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 41/2019
S o u h l a s i l o se zveřejněním záměru prodeje části ppč. 1428/11, vedeno jako ostatní plocha o výměře cca 160
m2 a ppč. 1428/6, vedeno jako ostatní plocha o výměře 408 m2, vše v k.ú. Větřní, obci Větřní LV 10001.
Přítomno: 16 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 42/2019
S o u h l a s i l o s vyřazením zmařených investic „Regenerace sídliště Mír“ za 658.100,94 Kč a „Kogenerační
jednotka bazén“ za 30.000,- Kč z majetku města Větřní.
Přítomno: 16 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 1.

Město Větřní
 Na Žofíně 191, 382 11 Větřní
Usnesení č. 43/2019
S c h v á l i l o odpis nedobytné pohledávky ve výši 464.857,40 Kč za B. L., zemřelou dne 13. 2. 2018.
Přítomno: 16 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 44/2019
S c h v á l i l o odpis nedobytné pohledávky ve výši 509.773,56 Kč za J. S., zemřelým dne 30. 12. 2017.
Přítomno: 16 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 45/2019
S ch v á l i l o přidělení finančních prostředků z rozpočtu města Větřní nad 50.000,- Kč v roce 2019 těmto
žadatelům:
- z oblasti tělovýchovy a sportu:
- SK Větřní, z.s. – 80.000,- Kč (tj. 30% z celkových nákladů projektu),
- Futsalový oddíl Bombarďáci Větřní, z.s.- 56.000,- Kč (tj. 20% z celkových nákladů projektu),
- z oblasti ostatních činností:
- Spolek Větrníci - 135.000,- Kč (tj. 57% z celkových nákladů projektu).
Přítomno: 16 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 46/2019
S c h v á l i l o navrhovanou rozpočtovou změnu č. 3 - rozpočtové opatření č. 5 -11. Tato změna je založena
u zápisu z jednání ZM.
Přítomno: 16 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení bylo vyhotoveno dne: 15. 03. 2019
Zapisovatel: Bc. Radomír Sára – tajemník MěÚ Větřní

_______________________

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

_______________________

2/ jméno a příjmení: paní MUDr. Dana Kopřivová

_______________________

3/ jméno a příjmení: pan Jiří Kubík

_______________________

_________________________
Mgr. Antonín Krák, starosta

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

