Město Větřní
 Na Žofíně 191, 382 11 Větřní
Zápis
z 9. zasedání Zastupitelstva města Větřní
Den konání:
Místo konání:
Zasedání zahájeno:
Zasedání přerušeno:
Zasedání ukončeno:
Předsedající:
Přítomni:
Omluveni:
Neomluveni:
Zapisovatel:
Ověřovatelé zápisu:
Hosté:

29. 06. 2020
Zasedací místnost Zastupitelstva města Větřní, Školní 296, Větřní
18:00 hodin
18:48 hodin
starosta města p. Mgr. Antonín Krák
členů ZM – 16
členů ZM – 1 (pan Petr Hudec)
členů ZM – 0
jmenován Bc. Radomír Sára, tajemník MěÚ
pan Bohuš Tomka jako předseda, pan Jiří Vávra a pan Mgr. Tomáš Bicek
(i členové návrhové komise).
Npor. Bc. Tomáš Kotous. Vedoucí obvodního oddělení PČR Větřní

Bod 1) Zahájení, slib nového zastupitele a určení ověřovatelů zápisu, členů návrhové komise, 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
12. 06. 2020 do 29. 06. 2020. 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).
Závěrem úvodní části předsedající konstatoval, že zápis z 8. zasedání zastupitelstva města byl ověřen panem
Romanem Pospíšilem jako předsedou, panem Františkem Studeným a panem Jiřím Šimečkem bez připomínek.
b) Slib nového zastupitele:
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomného nového člena zastupitelstva pana Petra
Homera 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. Petr Homer složil
slib ve smyslu § 69 odst. 2 zákona o obcích.
c) Určení ověřovatelů, členů návrhové komise a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu a zároveň za členy návrhové komise pana Bohuše Tomku jako
předsedu, pana Jiřího Vávru a pana Mgr. Tomáše Bicka 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 Bohuše Tomku
jako předsedu, pana Jiřího Vávru a pana Mgr. Tomáše Bicka jako členky 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. 128 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 města Větřní schválilo následující program zasedání:
1) Zahájení, slib nového člena zastupitelstva, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele zápisu
2) Schválení programu
3) Bezpečnostní situace ve Větřní – PČR Větřní
4) Určení způsobu volby místostarosty a jednoho člena Rady města Větřní
5) Volba místostarosty
6) Volba člena Rady města Větřní
7) Členství Větřní - MAS
8) 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. 129 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 3) Zpráva o bezpečnostní situaci ve služebním obvodě Obvodního oddělení Větřní za rok 2019.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu a předal slovo vedoucímu OOP Větřní npor. Bc.
Kotousovi, který zprávu doplnil informacemi z letošního roku.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní vzalo na vědomí Zprávu o bezpečnostní situaci ve služebním obvodě OOP Větřní
za rok 2019 po projednání s vedoucím oddělení PČR Větřní.
Následně předsedající k bodu a návrhu usnesení vyhlásil rozpravu.
- Předsedající: seznámil přítomné s tím, že se vedení města pravidelně 1x za měsíc schází s vedením obvodního
oddělení PČR Větřní, kde projednávají problematické věci jak ze strany města, tak i ze strany PČR.
- p. Kánic: vznesl dva dotazy na vedoucího oddělení:
1. jaká je personální situace na obvodním oddělení, jaký je početní stav policistů, zda je stav stabilní, roste či klesá.
2. jaká je spolupráce s bezpečnostní agenturou, která funguje ve Větřní
Odpověděl vedoucí OOP Větřní npor. Bc. Kotous:
1. uvedl, že stav policistů neustále klesá, v současné době je zde 11 policistů a je problém i s naplánováním služeb
a i on musí sám složit i noční. Seznámil přítomné s problematikou přijímání nových policistů a dále uvedl, že se
snad bude situace zlepšovat.
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. 130 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 4) Určení způsobu volby místostarosty a jednoho člena Rady města Větřní.
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba místostarosty a člena rady veřejně
hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo (Článek VIII. Hlasování – Jednacího řádu
Zastupitelstva obce Větřní: 1. Zastupitelstvo o navrženém usnesení formulovaném ke konkrétnímu bodu programu
rozhoduje hlasováním veřejně nebo tajně. Tajně se hlasuje, pokud tento způsob hlasování stanoví zákon nebo o
něm rozhodne zastupitelstvo na návrh kteréhokoliv člena zastupitelstva). V případě tajné volby budou hlasy
jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou předsedajícím
spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly
podány.
Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení žádného
kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém
byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno. Stejně bude
postupováno i při volbě zbylých 3 členů Rady města Větřní, předsedů a členů kontrolního a finančního výboru.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní rozhodlo o veřejné volbě místostarosty a jednoho člena Rady města Větřní a to
zdvižením ruky.
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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. 131 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 5) Volba místostarosty města Větřní.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty.
Byly podány následující návrhy:
Členka zastupitelstva paní Mgr. Jana Jakešová navrhla zvolit do funkce místostarosty pana MUDr. Jaroslava
Vojtíška.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní zvolilo místostarostou města Větřní pana MUDr. Jaroslava Vojtíška.
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: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 132 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Pan MUDr. Vojtíšek poděkoval přítomným zastupitelům za projevenou důvěru.
Bod 6) Volba člena Rady města Větřní.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci člena Rady města Větřní.
Byly podány následující návrhy:
Člen zastupitelstva pan MUDr. Jaroslava Vojtíška navrhla zvolit do funkce člena RM paní Mgr. Janu Jakešovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní zvolilo členem Rady města Větřní paní Mgr. Janu Jakešovou.
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: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 133 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Paní Mgr. Jana Jakešová poděkovala přítomným zastupitelům za projevenou důvěru.
Bod 7) Zařazení území města Větřní do území působnosti MAS BLANSKÝ LES - NETOLICKO o. p. s. na
období 2021 - 2027".
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní schválilo zařazení území města Větřní do území působnosti MAS BLANSKÝ LES NETOLICKO o. p. s. na období 2021 - 2027" s tím, že zařazením městu nevznikají žádné finanční závazky.
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. 134 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 8) Diskuze a závěr
- p. Mgr. Krák, starosta města: informoval o opatřeních města Větřní v době epidemie koronaviru. Následně
- p. Mařík: uvedl, že někdy na počátku letošního roku schválila RM uzavření MŠ na dobu 5 týdnů. Tuto informaci
by měla škola podávat co nejdříve, aby si rodiče mohli u zaměstnavatele naplánovat dovolenou, případně zajistit
hlídání dětí na toto období. Následně uvedl, že např. na Lipně nad Vltavou nebo ve Frymburku mají školku
uzavřenou pouze 14 dní.
Dále se dotázal, jak to bude se zdravotním okrskem MUDr. Brudnové, která bude odcházet na mateřskou
dovolenou. Odpověděl MUDr. Vojtíšek, že paní doktorka uvedla, že ordinace bude fungovat dále a jí bude
zastupovat MUDr. Kotěšovský, který v současné době slouží v Nemocnici Český Krumlov. Odpověď doplnil
předsedající, který potvrdil slova MUDr. Vojtíška, kdy stejné informace poskytl vedení města i pan Brudna, se
kterým bylo jednáno. S tímto bylo jednáno i o situaci kolem lékárny, kdy pan Brudna uvedl, že v současné době
koupil a bude provozovat lékárnu v Praze a zde zřídí výdejnu, stejnou jaká funguje ve Frymburku. S tímto
příslibem se vedení města nespokojilo a dohodlo se s panem Brodnou na ukončení výpůjčky prostor lékárny s tím,
že zde bude klasický nájemní vztah k nebytovým prostorám s platbou jako jinde.
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- paní MUDr. Kopřivová: ztotožnila se s názorem p. Maříka, že rodiče mají problém s hlídáním dětí v době letních
prázdnin, když je uzavřena MŠ na dobu 5 týdnů. Odpověděl předsedající, že ve středu má vedení města jednání
s vedením ZŠ a MŠ, kde tuto problematiku nastolí a bude se to řešit.
- p. Šimek: uvedl, že když byl ředitelem on, tak se odstávka MŠ a jídelny snižovala na 4 týdny. Dále uvedl, že byl
požadavek asi 25 rodičů dětí na delší dobu provozu MŠ v době letních prázdnin a to by se mělo zohlednit a šlo by
to zorganizovat.
Na závěr předsedající poděkoval všem přítomným za účast a 9. zasedání Zastupitelstva města Větřní ukončil
dne 29. 06. 2020 v 18.48 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
Usnesení bylo vyhotoveno dne: 01. 07. 2020
Zapisovatel: Bc. Radomír Sára – tajemník MěÚ Větřní

_______________________

Ověřovatelé zápisu:
1/ jméno a příjmení: pan Bohuš Tomka

_______________________

2/ jméno a příjmení: pan Jiří Vávra

_______________________

3/ jméno a příjmení: pan Mgr. Tomáš Bicek

_______________________

_________________________
Mgr. Antonín Krák, starosta

________________________________
MUDr. Jaroslav Vojtíšek, místostarosta
Razítko obce:
(není povinné)
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Usnesení
z 9. zasedání Zastupitelstva města Větřní konaného dne 29. 06. 2020.
Zastupitelstvo města Větřní
Usnesení č. 128/2020
U r č i l o ověřovateli zápisu a zároveň za členy návrhové komise pana Bohuše Tomku jako předsedu,
pana Jiřího Vávru a pana Mgr. Tomáše Bicka jako členy a zapisovatelem zápisu p. Bc. Radomíra Sáru
– tajemníka městského úřadu.
Přítomno: 16 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 129/2020
S c h v á l i l o následující program zasedání:
9) Zahájení, slib nového člena zastupitelstva, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele zápisu
10)
Schválení programu
11)
Bezpečnostní situace ve Větřní – PČR Větřní
12)
Určení způsobu volby místostarosty a jednoho člena Rady města Větřní
13)
Volba místostarosty
14)
Volba člena Rady města Větřní
15)
Členství Větřní – MAS
16)
Diskuse a závěr
Přítomno: 16 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 130/2020
V z a l o n a v ě d o m í Zprávu o bezpečnostní situaci ve služebním obvodě OOP Větřní za rok 2019
po projednání s vedoucím oddělení PČR Větřní.
Přítomno: 16 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 131/2020
R o z h o d l o o veřejné volbě místostarosty a jednoho člena Rady města Větřní a to zdvižením ruky.
Přítomno: 16 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 132/2020
Z v o l i l o místostarostou města Větřní pana MUDr. Jaroslava Vojtíška.
Přítomno: 16 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 133/2020
Z v o l i l o členem Rady města Větřní paní Mgr. Janu Jakešovou.
Přítomno: 16 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 134/2020
S c h v á l i l o zařazení území města Větřní do území působnosti MAS BLANSKÝ LES NETOLICKO o. p. s. na období 2021 - 2027" s tím, že zařazením městu nevznikají žádné finanční
závazky.
Přítomno: 16 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
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Usnesení bylo vyhotoveno dne: 01. 07. 2020
Zapisovatel: Bc. Radomír Sára – tajemník MěÚ Větřní

_______________________

Ověřovatelé zápisu:
1/ jméno a příjmení: pan Bohuš Tomka

_______________________

2/ jméno a příjmení: pan Jiří Vávra

_______________________

3/ jméno a příjmení: pan Mgr. Tomáš Bicek

_______________________

_________________________
Mgr. Antonín Krák, starosta

_____________________________
MUDr. Jaroslav Vojtíšek, zastupitel
Razítko obce:
(není povinné)

