Město Větřní
 Na Žofíně 191, 382 11 Větřní
Zápis
z 5. zasedání Zastupitelstva města Větřní
Den konání:
Místo konání:
Začátek:
Konec jednání:
Předsedající:
Přítomno:
Omluveno:
Neomluven:
Zapisovatel:
Ověřovatelé zápisu:
Hosté:

09. 09. 2019
zasedací místnost Zastupitelstva města Větřní, Školní 296, Větřní
18:00 hodin
20:29 hodin
starosta města p. Mgr. Antonín Krák
členů ZM – 16
členů ZM – 1 (p. Jiří Kubík)
členů ZM – 0
jmenován Bc. Radomír Sára, tajemník MěÚ
pan Jiří Šimeček jako předseda, pan Bohuš Tomka a pan Jiří Vávra (i členové
návrhové komise).
Ing. Marek Kafka – regionální ředitel ČSOB, a. s.

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
02. 09. 2019 do 09. 09. 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 ze 4. zasedání zastupitelstva města byl ověřen panem
Stanislavem Maříkem, panem Františkem Studeným a panem Romanem Pospíšilem bez připomínek.
b) Určení ověřovatelů, členů návrhové komise a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu a zároveň za členy návrhové komise pana Jiřího Šimečka (předseda),
pana Bohuše Tomku a pana Jiřího Vávru 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 Jiřího Šimečka
(předseda), pana Bohuše Tomku a pana Jiřího Vávru 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: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 63 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 2) Slib nového zastupitele:
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomného nového člena zastupitelstva pana Josefa
Kánice ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil nového člena zastupitelstva, 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 MěÚ Větřní,
který přítomné seznámil s vlastní organizací průběhu slibu nového zastupitele města.
Složení slibu proběhlo tak, že tajemník MěÚ Větřní 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.“ Následně vyzval nového člena zastupitelstva
ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a k podpisu na připraveném archu. Nový zastupitel p. Josef Kánic složil
slib ve smyslu § 69 odst. 2 zákona o obcích.
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Bod 3) Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva
a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní schválilo následující program zasedání:
1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatel zápisu
2. Slib nového zastupitele
3. Schválení programu
4. Volba člena RM
5. Ponechání současné úložky u ČSOB beze změny
6. Informace o umístění kogeneračních jednotek v kotelnách K1 a K2
7. Memorandum k výstavbě cyklostezky Nová Pec – Týn nad Vltavou
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 345/6, vedenou jako trvalý travní porost o výměře 11 m 2 k. ú. Všeměry - Zátoň na LV
10001, obci Větřní
c) Revokace záměru usnesení zastupitelstva města Větřní č. 55/25019 ze dne 10. 6. 2019 (o prodeji části
ppč. 476/1 a části ppč. 476/5 na LV 10001, obci Větřní, v k. ú. Záhoří u Větřní)
d) Záměr bezúplatného převodu ppč. 1174/7, vedeno jako trvalý travní porost o výměře 133 m 2 a ppč.
1174/6, vedeno jako trvalý travní porost o výměře 95 m2 vše v obci Větřní, katastrální území Větřní, LV
10002, obci Větřní, obci Větřní
9. Rozpočtová změna
10. Informace o jednání mezi městem Větřním a JIP – Papírna Větřní, a.s.
11. Diskuse a závěr
Následně předsedající k návrhu vyhlásil k bodu rozpravu.
Doplnění programu:
- p. Mařík: přednesl návrh na rozšíření bodu programu o Jednání o koupi Společenského domu
- p. Hudec: přednes návrh o rozšíření bodu programu o Jednání o situaci kolem bývalého hotelu Golf a jednání
o rozpočtu na rok 2020.
- předsedající: oba navrhovatele upozornil, že k uvedeným navrženým bodům nejsou připravené podkladové
matriály. V těchto případech je potřeba jednat na úřadě, aby tento mohl připravit potřebné materiály. Navrhl,
že tyto body budou projednány v rámci diskuse a nebrání se ani ustanovení nějaké pracovní skupiny k těmto
bodům. Dále se navrhovatelů dotázal, zda trvají na projednání navržených bodů v rámci programu. Oba
navrhovatelé své původní návrhy stáhli před vlastním hlasováním.
- p. Hudec: navrhl, aby jako bod programu byl ale zařazen: Další postup při možné koupi Společenského domu.
Hlasování o rozšíření bodu programu Další postup při možné koupi Společenského domu:
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 8, Zdrželi se 2 – usnesení o rozšíření programu nebylo schváleno
- předsedající: opětovně seznámil zastupitele s návrhem usnesení.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 2, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 64 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 4) Volba člena Rady města Větřní
Předsedající uvedl, že se bude volit nový člen Rady města Větřní z důvodu úmrtí člena rady pana Arnošta Perníka.
Následně vyhlásil minutu ticha k uctění jeho památky. Dále uvedl, že za stranu KSČM byl navržen zastupitel
p. Josef Kánic. Žádný jiný kandidát nebyl navržen.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní zvolilo členem Rady města Větřní pana Josefa Kánice.
Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 2, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 65 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 5) Ponechání současné úložky u ČSOB beze změny.
Předsedající předal slovo p. místostarostovi města Ing. Štindlovi, který seznámil přítomné s obsahem bodu
programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní schválilo zachování současné formy zhodnocování volných prostředků
prostřednictvím ČSOB Dluhopisového fondu DIV a KBC Interest Fund CZK Omega. Uvedená strategie zhodnotila
postupně vložené prostředky o 1.482.163,76 Kč k 5. 8. 2019 a hodnota v současné době stoupá. Po celou dobu
trvání investice neklesla pod vloženou hodnotu.
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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: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 66 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Dále předsedající předal slovo p. Ing. Marku Kafkovi, regionálnímu řediteli ČSOB, a. s., který poděkoval
za projevenou důvěru a seznámil přítomné s vývojem fondu.
Bod 6) Kogenerační jednotky kotelny K1 a K2.
Předsedající předal slovo p. místostarostovi města Ing. Štindlovi, který seznámil přítomné s obsahem bodu
programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní vzalo na vědomí informaci o umístění kogeneračních jednotek v kotelnách K1 a K2.
Následně předsedající k bodu a návrhu usnesení vyhlásil rozpravu.
- p. Kánic: dotázal na provozní náklady s tím spojené, jak budou řešeny. Odpověděl místostarosta Ing. Štindl.
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. 67 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 7) Memorandum o vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci projektu vltavské cyklostezky.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu, doplnil místostarosta Ing. Štindl.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní schválilo Memorandum o vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci projektu
vltavské cyklostezky a pověřilo starostu města podpisem tohoto memoranda.
Následně předsedající k bodu a návrhu usnesení vyhlásil rozpravu.
- paní MUDr. Kopřivová: dotázala se na to, kdo je majitelem pozemků, po kterých má vést zmiňovaná
cyklostezka. Odpověděl místostarosta 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. 68 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 s prodejem ppč. 2110, vedenou jako zahrada o výměře 30 m 2, za celkovou
cenu po zaokrouhlení 13.690, - Kč vše v k. ú. Větřní, obci Větřní, LV 10001 paní K. Š., Ke Kališti 136, 382 11
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: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 69 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
b) Záměr prodeje ppč. 345/6, vedenou jako trvalý travní porost o výměře 11 m2 k. ú. Všeměry - Zátoň 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 s prodejem ppč. 345/6, vedenou jako trvalý travní porost o výměře 11 m 2,
za celkovou cenu po zaokrouhlení 4.540, - Kč vše v k. ú. Všeměry - Zátoň, obci Větřní, LV 10001 panu M. H., Pod
Laznou 109, 37381 Kamenný Újezd.
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. 70 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
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c) Revokace záměru usnesení zastupitelstva města Větřní č. 55/25019 ze dne 10. 6. 2019 (o prodeji části
ppč. 476/1 a části ppč. 476/5 na LV 10001, obci Větřní, v k. ú. Záhoří u 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 č. 55/2019 ze dne 10. 6. 2019 a souhlasilo se zveřejněním
záměru prodeje části ppč. 476/1, vedeno jako ostatní plocha o výměře cca 180 m 2 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. Před
hlasováním se z pracovních důvodů vzdálil předsedající a nebyl přítomen hlasování.
Hlasování o návrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 71 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
d) Záměr bezúplatného převodu ppč. 1174/7, vedeno jako trvalý travní porost o výměře 133 m2 a ppč.
1174/6, vedeno jako trvalý travní porost o výměře 95 m2 vše v obci Větřní, katastrální území Větřní, LV
10002, 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 s bezúplatným převodem ppč. 1174/7, vedeno jako trvalý travní porost
o výměře 133 m2 a na ppč. 1174/6, vedeno jako trvalý travní porost o výměře 95 m 2 vše v obci Větřní, katastrální
území Větřní, LV 10002 z majetku České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu má Státní pozemkový
úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha – Žižkov, IČO 01312774 do majetku města Větřní a pověřilo starostu
města podáním žádosti o bezúplatný převod.
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. 72 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 9) Rozpočtová změna č. 15 pro jednání Zastupitelstva města Větřní.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu - seznámil přítomné s návrhem rozpočtové změny
č. 15/2019, zahrnující rozpočtové opatření č. 74 - 75.
O jednotlivých rozpočtových opatřeních bylo hlasováno samostatně.
Předsedající přednesl rozpočtové opatření a vyhlásil k němu samostatně rozpravu.
rozpočtové opatření č. 74: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0
rozpočtové opatření č. 75: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní schválilo navrhovanou rozpočtovou změnu č. 15/2019 - rozpočtové opatření č. 74 75. 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 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. 73 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 10) Informace o jednání mezi městem Větřním a JIP – Papírna Větřní, a.s.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu, doplnil místostarosta Ing. Štindl.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní vzalo na vědomí informaci o jednání mezi městem Větřní a JIP-Papírny Větřní, a.s.
týkající se zápachu, který vychází z jeho provozu a pověřilo jednáním na Inspekci životního prostředí o řešení
zápachu z JIP-Papírny Větřní, a.s.
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: 1.
Usnesení č. 74 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
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Bod 11) Diskuze a závěr
- p. Mgr. Krák, starosta města: v úvodu vyzval ředitelku ZŠ a MŠ Větřní paní Mgr. Jánovou k představení své
nové zástupkyně, kdy tato uvedla, že se jedná o paní Mgr. Jaroslavu Dědkovou a následně jí předala slovo. Mgr.
Dědková v krátkosti uvedla své profesní postupy a seznámila přítomné s náhledem na budoucnost školy.
- paní Mgr. Jánová: seznámila přítomné se zkušenostmi nových kolegů, kteří byli překvapení velmi dobrým
stavem školy a jejím vybavením. Dále uvedla, že začínají propagovat školu i na Facebooku. Seznámila přítomné
s investičními akcemi v ZŠ a MŠ – zasíťování internetem, nové učebny (PC, přírodopis, dokončují se fyzika
a chemie), byly zakoupeny dvě interaktivní tabule a město vybudovalo nový chodník u MŠ. Všechny akce
proběhly díky městu, které poskytlo finanční prostředky na jejich pokrytí. Dále zhodnotila příchody a odchody
týkající se personálního stavu a konstatovala, že je naplněn. Rovněž pokud se týká žáků, tak těch je přibližně stejně
jako vloni. V závěru pozvala všechny do školy, aby se podívali, jak to zde v současné době vypadá.
- p. Mgr. Krák, starosta města: informoval o proběhlých jednání týkajících se parkování kamionů ve městě
a seznámil přítomné o ukončení činnosti firmy MAVITA, která měla pronajaté nebytové prostory na učilišti
a náhradou škody po vyklizení prostor.
- p. Mařík: uvedl, že na minulém ZM proběhla informace o možném odkoupení Společenského domu ve Větřní.
Zhodnotil současný stav a uvedl, že pan tajemník shání objekt na nový úřad. Dále uvedl, že dalším využitím
by mohlo být v souvislosti s tenisovými kurty. Nastínil možnost odkoupení případným novým majitelem JIP, který
zde může chtít umístit své zaměstnance.
- p. Mgr. Krák, starosta města: dal panu Maříkovi za pravdu a rovněž zhodnotil současný stavební stav objektu,
který si dosti podrobně prohlédl. Uvedl, že v současné době se řeší problém znaleckého posudku a nabízené ceny.
Nastínil další možné využití objektu a seznámil přítomné s konstrukčním řešením tohoto objektu.
- p. Ing. Štindl, místostarosta města: informoval o tom, že o objektu „Společenského domu“ se již delší dobu vede
diskuze a je rád, že se vše ubírá stejným směrem. Zdůraznil ale vyřešení tří základních věcí:
1 – právní zajištění možné koupě
2 – využití objektu
3 – zajištění rekonstrukce objektu a jeho financování
- p. Hudec: uvedl svůj názor na vyhotovený znalecký posudek na „Společenský dům“, který je dle jeho názoru
zpracován konzervativně a uvedl jeho zdůvodnění současného stavu.
- p. Kamiš: reagoval na vystoupení p. Hudce. Uvedl, že přesně postupoval dle zákonů a platných vyhlášek
a za svým posudkem si stojí. Dále uvedl, že maximálně by se mohl dostat na devět milionů, ale to je maximum.
Pokud má p. Hudec problém s tímto posudkem, může se obrátit na kompetentní orgány.
- p. Mgr. Krák, starosta města: je samozřejmé, že hájíme co nejnižší cenu pro město. Město mělo zájem odkoupit
objekt od předešlého majitele, ale tento nás neinformoval o možném prodeji a rovnou to prodal současnému
majiteli. Záměr města je koupit tento objekt a vede k tomu jednání. Ale je potřeba dát vedení města a úřadu čas.
Dále nastínil možnost vytvoření pracovní skupiny k řešení tohoto problému.
- p. Mařík: dotázal se na situaci kolem bývalého hotelu Golf. Odpověděl předsedající s tím, že situace je stejná
jako v době minulého jednání zastupitelstva, když o tom hovořily pracovnice krajského úřadu. Doplnil, o jaké
klienty by se jednalo a že kraj by objekt koupil, provozoval a opravoval.
- p. Hudec: uvedl, měl dojem, že pracovnice krajského úřadu hovořily o tom, že objekt by byl pronajat neziskové
organizaci, která by byla i provozovatelem.
- p. Mgr. Krák, starosta města: zopakoval, že objekt koupí kraj a tento bude zařízení i sám provozovat.
- p. Hudec: dotázal se na to, jak je to s lékárnou.
- p. Mgr. Krák, starosta města: popsal současný stav a uvedl, že je velmi těžké sehnat lékárníka.
- p. Ing. Štindl, místostarosta města: uvedl, že dnes telefonicky hovořil s p. Brudnou, který uvedl, že má smlouvu
s personální agenturou, která mu shání lékárníka, ale zatím to nevypadá dobře.
Na závěr předsedající poděkoval přítomným za účast a 4. zasedání Zastupitelstva města Větřní ukončil
dne 09. 09. 2019 v 20:29 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

Město Větřní
 Na Žofíně 191, 382 11 Větřní
Zápis byl vyhotoven dne: 13. 09. 2019
Zapisovatel: Bc. Radomír Sára – tajemník MěÚ Větřní

_______________________

Ověřovatelé zápisu:
1/ jméno a příjmení: pan Jiří Šimeček

_______________________

2/ jméno a příjmení: pan Bohuš Tomka

_______________________

3/ jméno a příjmení: Jiří Vávra

_______________________

_________________________
Mgr. Antonín Krák, starosta

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

Město Větřní
 Na Žofíně 191, 382 11 Větřní
Usnesení
z 5. zasedání Zastupitelstva města Větřní konaného dne 09. 09. 2019.
Zastupitelstvo města Větřní
Usnesení č. 63/2019
U r č i l o ověřovateli zápisu a zároveň za členy návrhové komise pana Jiřího Šimečka (předseda), pana Bohuše
Tomku a pana Jiřího Vávru 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. 64/2019
S c h v á l i l o následující program zasedání:
12. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatel zápisu
13. Slib nového zastupitele
14. Schválení programu
15. Volba člena RM
16. Ponechání současné úložky u ČSOB beze změny
17. Informace o umístění kogeneračních jednotek v kotelnách K1 a K2
18. Memorandum k výstavbě cyklostezky Nová Pec – Týn nad Vltavou
19. Nakládání s majetkem města
e) Záměr prodeje ppč. 2110, o výměře cca 30 m2 vedené jako zahrada na LV 10001, obci Větřní, v k. ú. Větřní
f) Záměr prodeje 345/6, vedenou jako trvalý travní porost o výměře 11 m2 k. ú. Všeměry - Zátoň na LV
10001, obci Větřní
g) Revokace záměru usnesení zastupitelstva města Větřní č. 55/25019 ze dne 10. 6. 2019 (o prodeji části ppč.
476/1 a části ppč. 476/5 na LV 10001, obci Větřní, v k. ú. Záhoří u Větřní)
h) Záměr bezúplatného převodu ppč. 1174/7, vedeno jako trvalý travní porost o výměře 133 m 2 a ppč. 1174/6,
vedeno jako trvalý travní porost o výměře 95 m2 vše v obci Větřní, katastrální území Větřní, LV 10002,
obci Větřní, obci Větřní
20. Rozpočtová změna
21. Informace o jednání mezi městem Větřním a JIP – Papírny Větřní, a.s.
22. Diskuse a závěr
Přítomno: 16 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 1.
Usnesení č. 65/2019
Z v o l i l o členem Rady města Větřní pana Josefa Kánice.
Přítomno: 16 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 14, Proti: 2, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 66/2019
Sc h vá l i l o
zachování současné formy zhodnocování volných prostředků prostřednictvím ČSOB
Dluhopisového fondu DIV a KBC Interest Fund CZK Omega. Uvedená strategie zhodnotila postupně vložené
prostředky o 1.482.163,76 Kč k 5. 8. 2019 a hodnota v současné době stoupá. Po celou dobu trvání investice
neklesla pod vloženou hodnotu.
Přítomno: 16 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 67/2019
V z a l o n a v ě d o m í informaci o umístění kogeneračních jednotek v kotelnách K1 a K2.
Přítomno: 16 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 68/2019
S c h v á l i l o Memorandum o vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci projektu vltavské cyklostezky
a pověřilo starostu města podpisem tohoto memoranda.
Přítomno: 16 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 1.
Usnesení č. 69/2019
S o u h l a s i l o s prodejem ppč. 2110, vedenou jako zahrada o výměře 30 m2, za celkovou cenu po zaokrouhlení
13.690, - Kč vše v k. ú. Větřní, obci Větřní, LV 10001 paní K. Š., Ke Kališti 136, 382 11 Větřní.
Přítomno: 16 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 70/2019

Město Větřní
 Na Žofíně 191, 382 11 Větřní
S o u h l a s i l o s prodejem ppč. 345/6, vedenou jako trvalý travní porost o výměře 11 m 2, za celkovou cenu po
zaokrouhlení 4.540, - Kč vše v k. ú. Všeměry - Zátoň, obci Větřní, LV 10001 panu M. H., Pod Laznou 109, 37381
Kamenný Újezd.
Přítomno: 16 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 71/2019
R e v o k o v a l o své usnesení č. 55/2019 ze dne 10. 6. 2019 a 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 180 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.
Usnesení č. 72/2019
S o u h l a s i l o s bezúplatným převodem ppč. 1174/7, vedeno jako trvalý travní porost o výměře 133 m 2 a na
ppč. 1174/6, vedeno jako trvalý travní porost o výměře 95 m 2 vše v obci Větřní, katastrální území Větřní, LV
10002 z majetku České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu má Státní pozemkový úřad, Husinecká
1024/11a, 13000 Praha – Žižkov, IČO 01312774 do majetku obce Větřní a pověřilo starostu města podáním žádosti
o bezúplatný převod.
Přítomno: 16 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 73/2019
S c h v á l i l o navrhovanou rozpočtovou změnu č. 15/2019 - rozpočtové opatření č. 74 - 75. Tato změna je
založena u zápisu z jednání Zastupitelstva města Větřní.
Přítomno: 16 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 74/2019
I. V z a l o n a v ě d o m í informaci o jednání mezi městem Větřní a JIP-Papírny Větřní, a.s. týkající se
zápachu, který vychází z jeho provozu a pověřilo starostu města jednáním na Inspekci životního prostředí o řešení
zápachu z JIP-Papírny Větřní, a.s.
Přítomno: 16 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení bylo vyhotoveno dne: 13. 09. 2019
Zapisovatel: Bc. Radomír Sára – tajemník MěÚ Větřní

_______________________

Ověřovatelé zápisu:
1/ jméno a příjmení: pan Jiří Šimeček

_______________________

2/ jméno a příjmení: pan Bohuš Tomka

_______________________

3/ jméno a příjmení: Jiří Vávra

_______________________

_________________________
Mgr. Antonín Krák, starosta

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

