Město Větřní
 Na Žofíně 191, 382 11 Větřní
Zápis
z 12. zasedání Zastupitelstva města Větřní
Den konání:
Místo konání:
Zasedání zahájeno:
Zasedání přerušeno:
Zasedání ukončeno:
Předsedající:
Přítomni:
Omluveni:
Neomluveni:
Zapisovatel:
Ověřovatelé zápisu:

25. 01. 2021
Zasedací místnost Zastupitelstva města Větřní, Školní 296, Větřní
18:00 hodin
19:51 hodin
starosta města p. Mgr. Antonín Krák
členů ZM – 16
členů ZM – 1 (p. Hudec)
členů ZM –
jmenován Bc. Radomír Sára, tajemník MěÚ
pan Jiří Kubík jako předseda, pan Stanislav Mařík a pan Roman Pospíšil
(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
15. 01. 2021 do 25. 01. 2021. 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 11. zasedání zastupitelstva města byl ověřen paní
Bc. Marii Jozovou, panem Josefem Kánicem a paní MUDr. Danou Kopřivovou bez připomínek.
b) Určení ověřovatelů, členů návrhové komise a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu a zároveň za členy návrhové komise pana Jiřího Kubíka jako předsedu,
pana Stanislava Maříka a pana Romana Pospíšila 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 Kubíka jako
předsedu, pana Stanislava Maříka a pana Romana Pospíšila jako členy a zapisovatelem zápisu p. Bc. Radomíra
Sáru – tajemníka městského úřadu.
Následně předsedající 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. 158 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.
Doplnění programu:
- návrh na doplnění bodu programu přednesl předsedající,
– Nabídka prodeje pozemků od JIP-Papírny Větřní a.s.
Předsedající navrhl, aby navržený bod byl zařazen před bod Projednání uzavření MŠ v době prázdnin jako bod 7
s tím, že následující body se vždy o jedno číslo posunou.
Následně předsedající k návrhu vyhlásil k bodu rozpravu.
Hlasování o zařazení bodů do programu:
Pro 16, Proti 0, Zdrželi se 0.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní schválilo následující program zasedání:
1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatel zápisu
2. Schválení programu
3. Prezentace – Náměstíčko a Armabeton
4. Projednání uzavření MŠ v době prázdnin
5. Žádost Pavla Netušila o prodej pozemku
6. Rozpočtová změna
7. Nabídka prodeje pozemků od JIP-Papírny Větřní a.s.
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. 159 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 3) Prezentace – Náměstíčko a Armabeton.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu.
Následně předsedající předal slovo Bc. Radomíru Sárovi – tajemníkovi MěÚ Větřní a Bc. Daniele Vláškové –
vedoucí odboru výstavby, investic, správy majetku, životního prostředí a dopravy, kteří přítomným představili dva
návrhy na úpravu prostor před garážemi na „Armabetonu“ a dva návrhy na úpravu „Náměstíčka“ v horní části
města.
Následně předsedající k bodu a návrhu usnesení vyhlásil rozpravu.
Při rozpravě byly dotazy zastupitelů na jednotlivá dílčí řešení, které byly na místě odpovězeny.
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.
Bod 4) Žádost o povolení provozu mateřské školy v době hlavních prázdnin.
Předsedající předal slovo p. místostarostovi města MUDr. Vojtíškovi, který seznámil přítomné s obsahem bodu
programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní souhlasilo s povolením provozu mateřské školy ZŠ a MŠ Větřní v době hlavních
prázdnin od 12. 07. 2021 do 13. 08. 2021 dle návrhu ředitelky ZŠ a MŠ Větřní, který je nedílnou součástí zápisu.
Následně předsedající k bodu a návrhu usnesení vyhlásil rozpravu.
- paní Hrušková: Uvedla, že jejich 2 – 3 zaměstnankyně mají problém s umístěním dětí v době uzavření MŠ.
- p. Mařík – uvedl zkušenosti z Kájova a dále uvedl, že ve Větřní je jediná školka, která je uzavřena 5 týdnů.
V minulosti byl takový stav, že učitelky v MŠ přemlouvali rodiče, aby si nechávali děti doma.
- Bc. Sára, tajemník MěÚ – seznámil přítomné s problémem v okolních MŠ s vybíráním dovolených a volna
a uvedl podmínky umisťování dětí v jiné MŠ.
- Mgr. Jánová, ředitelka ZŠ a MŠ – uvedla, že když někdy požádali rodiče, aby si nechali děti doma, bylo to vždy
v souvislosti s COVID-19. Jinak nikdy nepřesvědčovali matky na mateřské dovolené, aby si nechávali děti doma.
Dále uvedla, že nejde jen o uzavření MŠ ale zároveň o uzavření školní jídelny. V souvislosti s dovolenou
upozornila na zákoník práce a nutnost dodržovat jeho ustanovení. Informace doplnila paní Bohdalová – vedoucí
učitelka MŠ.
- Mgr. Antonín Krák, starosta – že si nepamatuje, že by někdo navštívil vedení města či městského úřadu s tím,
že by požadoval zkrácení doby uzavírky MŠ
- MUDr. Kopřivová – uvedla, že v minulosti na tento problém poukázal na jednání zastupitelstva p. Fuchs.
- p. Mařík – uvedl, že nikdo z rodičů ani neví, že mohou jednat s ředitelkou ZŠ a MŠ, s vedoucí učitelkou nebo
s vedením města o tomto problému.
- MUDr. Vojtíšek, místostarosta: opětovně přednesl návrh usnesení.
- p. Mařík – přednesl protinávrh usnesení v následujícím znění:
Zastupitelstvo města Větřní souhlasilo s povolením provozu mateřské školy ZŠ a MŠ Větřní v době hlavních
prázdnin od 12. 7. 2021 do 06. 08. 2021.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Hlasování o protinávrhu usnesení proběhlo veřejně – zdvižením ruky:
Výsledek hlasování: Pro: 12, Proti: 3, Zdrželi se: 1.
Usnesení č. 160 bylo schváleno ve znění protinávrhu usnesení.
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Bod 5) Záměr prodeje ppč. 3053/6 vedeno jako ostatní plocha a ppč. 3053/7 vedeno jako trvalý travní porost
v k. ú. Hašlovice.
Předsedající předal slovo p. místostarostovi města MUDr. Vojtíškovi, který seznámil přítomné s obsahem bodu
programu.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní nesouhlasilo se zveřejněním záměru prodeje ppč. 3053/6, vedeno jako ostatní plocha
o výměře cca 756 m2 a ppč. 3053/7, vedeno jako trvalý travní porost o výměře cca 441 m2, v k. ú. Hašlovice obec
Větřní, LV 10001.
Následně předsedající 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. 161 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 6) Rozpočtová změna.
Předsedající předal slovo p. místostarostovi města MUDr. Vojtíškovi, který seznámil přítomné s návrhem
rozpočtové změny č. 2/2021, zahrnující rozpočtové opatření č. 2 - 15.
O jednotlivých rozpočtových opatřeních bylo hlasováno samostatně.
Předsedající přednesl rozpočtové opatření a vyhlásil k němu samostatně rozpravu.
- rozpočtové opatření č. 2: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0
- rozpočtové opatření č. 3: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0
- rozpočtové opatření č. 4: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0
- 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
- rozpočtové opatření č. 12: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0
- rozpočtové opatření č. 13: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0
- rozpočtové opatření č. 14: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0
- rozpočtové opatření č. 15: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní schválilo navrhovanou rozpočtovou změnu č. 2, rozpočtové opatření č. 2 - 15. Tato
změna je založena u zápisu z jednání ZM.
Následně předsedající k bodu a návrhu usnesení vyhlásil rozpravu, do které se ze zastupitelů nikdo nepřihlásil.
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. 162 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 7) Nabídka prodeje pozemků od JIP-Papírny Větřní a.s.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem bodu programu. Uvedl, že se jedná o prvotní informaci, kterou jsme
obdrželi minulý týden. Jedná se o pozemky, které nám byly nabídnuty jako celek. Některé pozemky město ani
nepotřebuje. O těchto věcech bude nadále jednáno s kompetentními osobami, které zastupují JIP-Papírna Větřní,
a.s.
Následně předsedající předal slovo Bc. Radomíru Sárovi – tajemníkovi MěÚ Větřní a Bc. Daniele Vláškové –
vedoucí odboru výstavby, investic, správy majetku, životního prostředí a dopravy, kteří přítomné seznámili
s jednotlivými pozemky, jejich umístěním a výhodnosti či nevýhodnosti pro město Větřní.
Dále předsedající seznámil zastupitele s návrhem usnesení:
Zastupitelstvo města Větřní vzalo na vědomí nabídku JIP-Papírny Větřní a.s. k prodeji deseti pozemků v katastru
města Větřní v hodnotě 10.336.000,- Kč, z jejich majetkové podstaty, která byla stanovena znaleckým posudkem
č. 24/169/2020 z 21. 10. 2020 vypracovaný Ing. Robertem Bártů.
Následně předsedající k bodu a návrhu usnesení vyhlásil rozpravu.
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Při rozpravě zastupitelé upozornili na nepotřebnost některých pozemků a rovněž i opačně. Rovněž bylo uvedeno,
že papírny mají mimo svůj areál mnohem více pozemků a kvalitnějších, které pro svou výrobu rovněž nepotřebují.
Konstatovali, že je nutno dále jednat s vedením papíren o možnosti odkupu některých pozemků, které jsou pro
město potřebné.
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. 163 bylo schváleno ve znění návrhu usnesení.
Bod 8) Diskuze a závěr
- p. Mgr. Krák, starosta města: uvedl, že v současné době se dále vedou jednání, která mají za cíl odstranění domu
čp. 145 v ulici Šumavská – vyhořelý a zdevastovaný dům v kopci ve Větřní.
- MUDr. Vojtíšek, místostarosta: seznámil přítomné s opatřeními v souvislosti s nákazou COVID-19. Uvedl,
že již máme naočkované klienty našich DPS první dávkou vakcíny.
- p. Mařík: se dotázal, zda jsou to všechny pozemky, které městu byly nabídnuty, protože se díval na katastr, a zde
zjistil, že papírny mají mnohem více pozemků. Dále se dotázal na prodejní cenu jednotlivých pozemků. Odpověděl
předsedající.
Dále se dotázal na sklad aut v areálu bývalých Agroslužeb, který vlastní p. Poláček. Odpověděl předsedající.
- p. Mgr. Krák, starosta města: uvedl, že v současné době se o tento prostor zajímá určitá obchodní skupina, která
má zájem na tomto a přilehlých pozemcích vystavět obchodní dům (Lidl). Informaci doplnil pan místostarosta
a pan tajemník.
- p. Vávra: dotázal se na úpravu současných přechodů. Odpověděl předsedající, že v křižovatce u Jednoty se budou
nasvětlovat oba přechody. Co se týká povrchu přechodů, tak zde město musí jednat se SÚS České Budějovice,
která tuto komunikaci spravuje.
- p. Kamiš: uvedl, že by se mělo něco udělat s krysami v ulici Sadová u panelových domů. Tyto tam udělaly velkou
díru a běhají kolem panelových domů. Odpověděl předsedající, tajemník a p. Mařík.
Předsedající poděkoval všem přítomným za účast a 12. zasedání Zastupitelstva města Větřní ukončil dne
25. 01. 2021 v 19:51 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:
Zapisovatel: Bc. Radomír Sára – tajemník MěÚ Větřní

_______________________

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

_______________________

2/ jméno a příjmení: pan Stanislav Mařík

_______________________

3/ jméno a příjmení: pan Roman Pospíšil

_______________________

_________________________
Mgr. Antonín Krák, starosta

_________________________________
MUDr. Jaroslav Vojtíšek, místostarosta
Razítko obce:
(není povinné)

Město Větřní
 Na Žofíně 191, 382 11 Větřní
Usnesení
z 12. zasedání Zastupitelstva města Větřní konaného dne 25. 01. 2021.
Zastupitelstvo města Větřní
Usnesení č. 158/2021
U r č i l o ověřovateli zápisu a zároveň za členy návrhové komise pana Jiřího Kubíka jako předsedu,
pana Stanislava Maříka a pana Romana Pospíšila 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. 159/2021
S c h v á l i l o následující program zasedání:
1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatel zápisu
2. Schválení programu
3. Prezentace – Náměstíčko a Armabeton
4. Projednání uzavření MŠ v době prázdnin
5. Žádost Pavla Netušila o prodej pozemku
6. Rozpočtová změna
7. Nabídka prodeje pozemků od JIP-Papírny Větřní a.s.
8. Diskuse a závěr
Přítomno: 16 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 160/2021
S o u h l a s i l o s povolením uzavření provozu mateřské školy ZŠ a MŠ Větřní v době hlavních
prázdnin od 12. 07. 2021 do 06. 08. 2021.
Přítomno: 16 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 12, Proti: 3, Zdrželi se: 1.
Usnesení č. 161/2021
N e s o u h l a s i l o se zveřejněním záměru prodeje ppč. 3053/6, vedeno jako ostatní plocha o výměře
cca 756 m2 a ppč. 3053/7, vedeno jako trvalý travní porost o výměře cca 441 m2, v k. ú. Hašlovice obec
Větřní, LV 10001.
Přítomno: 16 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 162/2021
S c h v á l i l o navrhovanou rozpočtovou změnu č. 2, rozpočtové opatření č. 2 - 15. Tato změna je
založena u zápisu z jednání ZM.
Přítomno: 16 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 163/2021
V z a l o n a v ě d o m í nabídku JIP-Papírny Větřní a.s. k prodeji deseti pozemků v katastru města
Větřní v hodnotě 10.336.000,- Kč, z jejich majetkové podstaty, která byla stanovena znaleckým
posudkem č. 24/169/2020 z 21. 10. 2020 vypracovaný Ing. Robertem Bártů.
Přítomno: 16 členů (ze 17 členů zastupitelstva).
Pro: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení bylo vyhotoveno dne: 29. 01. 2021
Zapisovatel: Bc. Radomír Sára – tajemník MěÚ Větřní

_______________________
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Ověřovatelé zápisu:
1/ jméno a příjmení: pan Jiří Kubík

_______________________

2/ jméno a příjmení: pan Stanislav Mařík

_______________________

3/ jméno a příjmení: pan Roman Pospíšil

_______________________

_________________________
Mgr. Antonín Krák, starosta

________________________________
MUDr. Jaroslav Vojtíšek, místostarosta
Razítko obce:
(není povinné)

