Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů
podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění

Zápis č. 85
ze schůze rady města Velešín, konané dne 15. 11. 2021
Přítomni: Tomáš Čulík, Ing. Vladimír Jantač, Jiří Růžička, Ing. Petr Skřivánek
Omluven: Ing. Petr Vágner
Hosté: p. Suchá, p. Klein (usn. 1352/84/85)
Začátek: 15.30 hod
Konec: 16.30 hod
Program
1. Kontrola usnesení
2. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2021 města Velešín – KÚJčK, České Budějovice (č. j.
2623/2021/VEL)
3. Žádost o finanční prostředky pro rok 2022 – Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s.,
Český Krumlov (č. j. 2638/2021/VEL)
4. Návrh na nákup židlí
5. Rozhodnutí – finanční příspěvek na kůrovcovou kalamitu – KÚJčK, České Budějovice (č. j.
2573/2021/VEL)
6. Žádost o uzavření mateřské školy v době vánočních prázdnin - MŠ Velešín (č. j. 2578/2021/VEL)
7. Projekt „Abeceda první pomoci“ – Stopa bezpečí s.r.o.
8. Návrh na udělení čestného občanství – Jaroslav Bartizal
9. Smlouva kupní – teplo pro Spolkový dům čp. 474, Velešín + Cenové ujednání a kalkulace ceny tepelné
energie (tepla) pro rok 2022 (hasičská zbrojnice, byty, spolkový dům) – SMM Velešín
10. Vývoj počtu návštěvníků koupaliště Na Skalkách ve Velešíně – SMM
11. Vzdělávací projekt „Příběhy našich sousedů“ – nabídka spolupráce – Post Bellum
12. Smlouva o postoupení práv a povinností ze Smlouvy o dílo – Spolkový dům Velešín
13. Ohlášení užívání veřejného prostranství – KIC Velešín (č. j. 2669/2021/VEL)
14. Žádost o odkoupení části pozemku p. č. 1817/1, k. ú. Velešín – XY, Velešín (č. j. 2675/2021/VEL)
15. Nabídka modulu „Platební karty“ – Triada, spol. s r.o., Praha (č. j. 2698/2021/VEL)
16. Oprava části komunikace v Chodči – kolem Šveců – informace
17. Návrh na umístění směrových tabulek – knihovna, zastávka ČD
1. Kontrola usnesení
1348/83/-/84 – Projekt a realizace komunikace a inženýrských sítí v lokalitě G2 (Na Vrších)
Z hlediska územního plánování nesouhlas s navrženým technickým řešením zasíťování lokality G2,
severní část, pokračuje se v přípravě řešení s možností rozdělení do etap. Z technického hlediska je
realizace přípustná, čeká se na vyjádření vlastníků dotčených pozemků. Ing. Hornát připravuje vyjádření
k realizaci, pracuje se na studii. Proběhla schůzka na odboru územního plánování v Kaplici za přítomnosti
Ing. arch. Hornáta o úpravách dané lokality.
Osloveni majitelé všech parcel, vyjádřen předběžný souhlas. Připravit model spolupráce a rozpočet.
Bod trvá
Z. starosta, místostarosta, Ing. Skutil,
Mgr. Mulač, Ing. arch. Hornát
1364/83/38 – Návrh na majetkové vypořádání – polní cesta od E 55 k zahrádkám u Skřidel
Pozemky p. č. 1771/8, 1804/1, 1804/4, 1804/5, 1805/1, 1805/4, 1805/24, 1805/33, 1812/12, 1814/5,
1814/26, 1814/31, 1814/33, 1814/41, 1815, 1821/4, 1826/2, 1826/5, 1828/31, 1828/32 a 1857/1 v k. ú.
Velešín a pozemky p. č. 3257/17, 3295/20 v k. ú. Chodeč převedeny na Státní pozemkový úřad. Probíhá
jednání.
Vyhotoven seznam pozemků a postup řešení pro jednotlivé z nich – komplexní pozemková úprava,
zařazení do pasportu. Bude projednáno vydání co největšího možného počtu pozemků.
Bod trvá
Z. starosta, EO
645/39/-/85 – Vybudování zpevněné manipulační plochy – Sídliště, Velešín
Rada bere na vědomí předložený koncept rozpočtu Zpevněné manipulační plochy Sídliště. Předložit
do rozpočtu na rok 2022.
Připravuje se výběrové řízení.
Bod trvá
Z. starosta, místostarosta, Ing. Skutil,
Ing. arch. Hornát, EO
Hlasování (přítomno, pro, proti, zdržel se): 4/4/0/0
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737/43/-/82 – Dopravní značení – lokalita AN – přechod pro chodce – ul. Budějovická
Rada bere na vědomí vyjádření dopravního inženýra PČR k možnosti stavby přechodu pro chodce
nebo řešení místa pro přecházení na ulici Budějovická, proti zdravotnímu středisku, a ukládá zadat
objednávku dopravní studie včetně přípravy podkladů k projednání s PČR.
Objednávka odeslána p. Jirovcovi k vyhotovení studie a technické zprávy.
Bod trvá
Z. starosta, místostarosta, T. Čulík, MP, EO
791/49 – Vedení trasy lesní cesty V Lazečku
Zařazeno do rozpočtu na rok 2021. S Policií ČR, dopravní inspektorát, se řeší výjezd na hlavní silnici.
Povodí Vltavy zaslalo vyjádření k záměru s citací o zákazu vstupu do I. OP.
Podána žádost o vydání územního rozhodnutí na MěÚ Kaplice. Projednáno s Povodím Vltavy.
Proběhne schůzka s odborem životního prostředí Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Osloven vedoucí pracovník odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihočeského kraje,
Ing. Vlášek.
Bod trvá
Z. místostarosta
825/50 – Žádost o odkup pozemků – Buca Invest s.r.o., Litvínovice + CRD Bau s.r.o., Dolní Dvořiště
Žádosti společností Buca Invest s.r.o., Litvínovice a CRD Bau s.r.o., Dolní Dvořiště o odkup pozemků
dle přílohy byly vzaty na vědomí, zjistit podrobnosti, soulad s územním plánem a územní studií.
Společnosti osloveny s požadavkem doplnění záměru – poloha domu na pozemku + oplocení.
Konzultovat s SP Studio, Český Krumlov a Ing. arch. Hornátem. Záměr odkupu pozemků ve vlastnictví
města projednán na ZM dne 01. 02. 2021. Společností CRD Bau s.r.o., Dolní Dvořiště dodány návrhy
typizovaných domů. Probíhá společná projekce ZTV.
Společnost CRD Bau s.r.o., Dolní Dvořiště požádala o povolení sjezdu na MěÚ Kaplice.
Bod trvá
Z. starosta, městský architekt
946/59/-/75 – Zřízení služebnosti inženýrské sítě vodovodu a kanalizace – Holkov čp. 8 – Ing. XY,
České Budějovice
Ing. XY předán návrh Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě vodovodu a kanalizace.
Společně řeší právníci. Radě předána informace o schůzce ve věci a o úpravách smlouvy.
Bod trvá
Z. starosta, místostarosta, Ing. Skutil,
Mgr. Mulač
1011/62/-/81 – Zakrytí kontejnerů Sídliště
Vzato na vědomí vyjádření městského architekta Ing. arch. Petra Hornáta k návrhům umístění místa
na kontejnery v ulici Sídliště, varianta A a varianta B, prověřují se technické podmínky varianty B.
Geodetické zaměření dodáno, předáno ing. Hornátovi, který připraví popis obou variant. Poté, co bude
jedna z nich vybrána, připraví se rozpočet. Předloženo doplněné vyjádření Ing. Hornáta k variantě B.
Předložit ZM. Zařadit do rozpočtu na rok 2022.
Bod trvá
Z. starosta, místostarosta, Ing. Skutil,
Ing. arch. Hornát, odpad. hospodář
1014/63/-/85 – Změny v organizaci práce zaměstnanců města a zřizovaných organizací a složek – informace
SMM (č. j. 2579/2021/VEL)
Rada bere na vědomí informace jednatele Správy majetku města Velešín k případným změnám.
Bod trvá
Z. starosta, EO
Hlasování (přítomno, pro, proti, zdržel se): 4/4/0/0
1040/64/-/75 – Návrh Smluv o dílo na zpracování žádostí o dotace na projekty: Přístavba MŠ, Spolkový dům,
Veřejná zeleň – G-PROJECT, s.r.o., České Budějovice
Rada bere na vědomí nabídku od G-PROJECT, s.r.o., České Budějovice na zpracování žádostí o dotaci
na tři projekty: Přístavba MŠ, Spolkový dům, Veřejná zeleň (bod vypuštěn RM č. 75) a:
a) Rada neschvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zpracování žádosti o dotaci na projekt „Přístavba MŠ“.
Dokončuje se projektová dokumentace.
b) Rada bere na vědomí návrh Smlouvy o dílo na zpracování žádosti o dotaci na projekt „Spolkový dům“
a odkládá jednání o smlouvě na administraci projektu po zhotovení projektové dokumentace
na Spolkový dům. Připravuje se projektová dokumentace.
Návrh projektové dokumentace - 1. fáze vyhotovena, předložen ing. Hornátovi k dotazům.
Bod trvá
Z. starosta, ved. EO
1052/66/68 – Žádost o prodej části pozemku p. č. 306/2, k. ú. Velešín – EG.D, a.s., Český Krumlov
Žádost o prodej části pozemku p. č. 306/2, k. ú. Velešín, pro výstavbu nové trafostanice znovu
projednána zastupitelstvem města. EG.D, a.s., Český Krumlov vyrozuměn. Zveřejněn záměr prodeje.
Shromažďováním žádostí o hromadné připojení je radou města pověřen radní T. Čulík.
Bod trvá
Z. starosta, místostarosta. Mgr. Mulač
1098/68/74 – Aktualizace zřizovací listiny – KIC Velešín
Schůzka komise pro tvorbu nové zřizovací listiny KIC Velešín proběhla 24. 08. 2021. Úpravy probíhají.
Po úpravách bude předloženo RM a ZM.
Bod trvá
Z. starosta, prac. skupina, Mgr. Mulač
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1110/68 – Návrh na opravu staré vodárny u Fontány (u koupaliště)
Ing. Skutil připravuje rozpočet na opravu staré vodárny u Fontány (u koupaliště). Předpoklad opravy rok
2022. Bude zařazeno do návrhu rozpočtu na rok 2022 – rozdělení do etap.
Pracovní skupina provede vyčištění prostoru kolem vodárny.
Bod trvá
Z. místostarosta, Ing. Skutil
1112/68/-/83 – Revize Katastrálním úřadem – lokality Sídliště a ulice Družstevní; k. ú. Prostřední Svince - Holkov
a) Intravilán obce nelze řešit pozemkovou úpravou. Odhad ceny geometrického plánu máme,
doporučeno po obdržení protokolu od KN oslovit geodety za účelem realizace jako jedné zakázky.
Čeká se na protokol od KN.
b) Rada ukládá na základě revize Katastrálním úřadem projednat situaci v k. ú. Prostřední Svince
- Holkov.
Bod trvá
Z. místostarosta
1126/69/70 – Možnost parkování na pozemku Jihostroje
Rada bere na vědomí informaci o dotazech občanů z ulice U Přehrady o možnosti parkování
na parkovišti Jihostroje a ukládá po předběžném souhlasu Jihostroje oslovit občany s dotazníkem,
zda by měli o parkování zájem. Starosta města ve spolupráci s Ing. Skřivánkem připraví veřejné
projednání – připravit varianty a oslovit občany ulice U Přehrady.
Bod trvá
Z. starosta, Ing. Skřivánek
1156/71/82 – Provoz sběrného dvora + nová legislativa
Evidenční karty na sběrný dvůr dodány. Zatím není sběrný dvůr s MěÚ softwarově propojen. Odpadový
hospodář jedná s dodavatelem evidenčních karet.
Probíhá jednání mezi poskytovatelem softwaru pro MěÚ a společností JRK (dodavatel evidenčních
karet). O jednání se společností JRK podány informace odpadovým hospodářem.
Bod trvá
Z. místostarosta, odpad. hospodář
1223/75 – Žádost o narovnání právních vztahů v družstevních bytech – AK Pustějovský a Kadlec, ČB
Rada bere na vědomí žádost advokátní kanceláře Pustějovský a Kadlec, České Budějovice o narovnání
právních vztahů v bytech Bytového družstva Velešín a ukládá Mgr. Mulačovi připravit postup.
Mgr. Mulačovi zasláno, připravuje postup.
Bod trvá
Z. starosta, Mgr. Mulač, jednatel SMM
1246/75 – Návrh na zabezpečení napájení ČOV Velešín
Studie na zabezpečení náhradního napájení ČOV Velešín zadána projektovému oddělení E.ON.
Po vyhotovení studie by Město společně s E.ON a ČEVAK oslovilo Jihočeský kraj se žádostí
o příspěvek na realizaci akce.
Ke zpracování byly navrženy tři možné varianty řešení zabezpečení náhradního napájení ČOV Velešín –
centrála, vysokonapěťový kabel a zarezervování náhradního zdroje pro případ potřeby za určitý roční
poplatek. E.ON předloží rozpočty na všechny varianty.
Připravuje se varianta propojení vysokonapěťovým kabelem.
Bod trvá
Z. místostarosta
1260/77 – Žádost o koupi pozemků – XY, Chodeč
Žádost pana XY, Chodeč o koupi pozemků p. č. 1215/7, 1215/11, 1221/6, 1215/9, 1215/1,
vše k. ú. Velešín vzata na vědomí, předložena ZM. Ing. Hornát zpracovává zprávu pro zastupitele
– soulad s územním plánem a další urbanistické aspekty prodeje, doporučení pro smluvní podmínky
prodeje.
Ing. arch. Hornát dodal vyjádření k žádosti pana XY, bude dopracováno na základě technických
podmínek pro budování vodních nádrží. Rozesláno zastupitelům.
Bod trvá
Z. starosta, Ing. arch. Hornát
1264/77/81 – Žádost o odkoupení pozemku – XY, Velešín
Žádost pana XY, Velešín o koupi pozemku p. č. 1631/2, k. ú. Velešín vzata na vědomí,
předložena ZM. Ing. Hornát zpracovává zprávu pro zastupitele – soulad s územním plánem a další
urbanistické aspekty prodeje, doporučení pro smluvní podmínky prodeje.
Rada bere na vědomí vyjádření Ing. arch. Hornáta k žádosti pana XY a ukládá žadatele vyrozumět
o zaslaném vyjádření a o dodání požadovaných podkladů. Předložit ZM.
Bod trvá
Z. starosta, Ing. arch. Hornát
1269/77/-/85 – Žádost o odkoupení pozemku – Miloslav Zatloukal, Velešín
Žádost pana Miloslava Zatloukala, Velešín o odkoupení pozemku p. č. 8/69, k. ú. Velešín, nově
vzniklého dle přiloženého GP oddělením z pozemku p. č. 8/3, k. ú. Velešín, předložena ZM.
Souhlas s dělením pozemku od MěÚ Kaplice vydán. Mgr. Mulač připravuje návrh smlouvy.
Znalecký posudek a vklad na katastr hradí žadatel. Předložit ZM.
ZM předloženo, schváleno 08. 11. 2021.
Bod se vypouští
Z. starosta, Mgr. Mulač, EO
Hlasování (přítomno, pro, proti, zdržel se): 4/4/0/0
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1275/79/85 – Revize údajů katastru nemovitostí – garáže U Hřiště, lokalita u Trefy
Geometrické plány lokality u garáží v ulici U Hřiště a u prodejny Trefa naproti autobusovému nádraží
vypracovány. Informován katastrální úřad. Plány si vyzvednou a bezúplatně provedou změnu v katastru
nemovitostí.
Bod se vypouští
Z. starosta, místostarosta, ved. EO
Hlasování (přítomno, pro, proti, zdržel se): 4/4/0/0
1286/79 – Oprava fasády radnice
Rada bere na vědomí podnět na opravu fasády radnice v roce 2022. Zadat k prověření Ing. Skutilovi.
Ing. Skutil připraví rozpočet.
Bod trvá
Z. místostarosta
1287/79/83 – Výkon práce elektrikáře pro město
Rada bere na vědomí informaci o souhlasu pana Stanislava Vojty s výkonem prací elektrikáře
pro město od 01. 01. 2022 a ukládá připravit návrh smlouvy.
Bod trvá
Z. starosta, EO, Mgr. Mulač
1298/81 – Koncesní smlouva pachtovní – provozování vodovodů a kanalizací města Velešín - úkoly
Rada bere na vědomí připomínku úkolů vyplývajících z Koncesní smlouvy pachtovní – provozování
vodovodů a kanalizací města Velešín, uzavřené mezi Městem Velešín a ČEVAK a.s., České Budějovice.
ČEVAK a.s. předložil návrh ceníku pro rok 2022, bude projednáno s Ing. Peroutkou.
Bod trvá
Z. starosta, ved. EO
1299/81/83 – Informace o zhoršení situace v oblasti veřejného pořádku za kinem
Rada ukládá konzultovat úpravu kamerového systému s panem Vrbou.
Bod trvá
Z. starosta, ředitelka KIC
1318/82 – Ceník pronájmů prostor U Zlaté podkovy
Rada ukládá připravit ceník pronájmů prostor v domě č.p. 474, U Zlaté Podkovy.
Bod trvá
Z. starosta, jednatel SMM
1332/83/-/85 – Dotace na komunikace – ulice K Malši – Návrh smlouvy na zpracování žádosti o dotaci
– G-PROJECT, s.r.o.
Rada schvaluje smlouvu na zpracování žádosti o dotaci na opravu místní komunikace, ulice K Malši,
mezi Městem Velešín a G-PROJECT, s.r.o., České Budějovice.
Prověřit podmínky dotačních titulů z Jihočeského kraje a z MMR. Do rozpočtu na rok 2022.
Podmínky dotačních titulů prověřeny, smlouva podepsána.
Bod se vypouští
Z. starosta, místostarosta, Ing. Skutil
Hlasování (přítomno, pro, proti, zdržel se): 4/4/0/0
1336/84 – Žádost o vyjádření k žádosti o povolení sjezdu (CRD Bau s.r.o.) – MěÚ Kaplice
Rada bere na vědomí žádost Městského úřadu Kaplice o vyjádření k žádosti podané společností CRD
Bau s.r.o., Dolní Dvořiště o vydání souhlasu povolení připojení nemovitosti k silnici III/1567
přes pozemek města (p. č. 1827/1, k. ú. Velešín) a ukládá podklady předložit Ing. Hornátovi
k vyjádření.
Bod trvá
Z. starosta, Ing. arch. Hornát
1337/84 – Návrh smlouvy o spolupráci – Český rybářský svaz, z.s., Velešín
Rada bere na vědomí návrh smlouvy o spolupráci, podaný Českým rybářským svazem, z.s., Velešín,
v oblasti rekultivace a obhospodařování rybníka Šindelář. Návrh zaslán k vyjádření Mgr. Mulačovi.
Zasláno stanovisko Mgr. Mulače, znovu bude projednán účel návrhu smlouvy.
Bod trvá
Z. starosta, místostarosta, Mgr. Mulač
1342/84/85 – Žádost o spolufinancování vozu pro terénní službu – Domácí hospic Sv. Veroniky a Sv. Víta
v Českých Budějovicích
Rada schvaluje Smlouvu o prodeji reklamní plochy na sociální vůz pro Domácí hospic Sv. Veroniky
a Sv. Víta v Českých Budějovicích mezi Kompakt spol. s r.o., Českomoravská reklamní agentura,
Poděbrady a Městem Velešín. Připravit rozpočtovou změnu.
Bod trvá
Z. starosta, ved. EO
Hlasování (přítomno, pro, proti, zdržel se): 4/4/0/0
1343/84 – Žádost o poskytnutí prostor pro činnost skautského oddílu
Rada bere na vědomí Žádost skautského oddílu Velešín o poskytnutí prostor pro jejich činnost.
Domluvit schůzku s žadatelem k prohlídce prostor U Zlaté podkovy. Připravit návrh smlouvy
o pronájmu prostor.
Bod trvá
Z. starosta, jednatel SMM, Mgr. Mulač
1348/84 – Záměr pronájmu kiosku na koupališti Na Skalkách ve Velešíně
Rada schvaluje záměr pronájmu kiosku na koupališti Na Skalkách ve Velešíně na období od roku 2022
do roku 2024 a ukládá zveřejnit záměr pronájmu do 10. 12. 2021.
Bod trvá
Z. starosta
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1349/84 – Záměr pronájmu budovy čp. 43, Velešín (bývalé sídlo Marwei)
Rada schvaluje záměr pronájmu budovy čp. 43, Velešín (bývalé sídlo Marwei) a ukládá zveřejnit
záměr pronájmu. Doplnit podmínky záměru.
Bod trvá
Z. starosta, jednatel SMM
1350/84 – Záměr pronájmu trafiky na autobusovém nádraží ve Velešíně
Rada schvaluje záměr pronájmu trafiky na autobusovém nádraží ve Velešíně a ukládá zveřejnit
záměr pronájmu. Podmínky záměru konzultovat s G-PROJECT, s.r.o., České Budějovice.
Bod trvá
Z. starosta
1351/84/85 – Projekt ul. Budějovická – pokračování v přípravách
Rada ukládá zahájit přípravy projektu ulice Budějovická a vypsat výběrové řízení na projektanta.
Bod trvá
Z. starosta, místostarosta, Ing. Skutil,
Ing. arch. Hornát
Hlasování (přítomno, pro, proti, zdržel se): 4/4/0/0
1352/84/85 – Podnět vedoucí pracovní skupiny na doplnění techniky a pořízení traktoru
Rada bere na vědomí informace vedoucí pracovní skupiny města Velešín, paní Suché, a uvedené
důvody na doplnění drobné techniky a pořízení traktoru. Prověřit možnosti dotací na traktor.
Předložit do rozpočtu na rok 2022.
Bod trvá
Z. starosta, místostarosta, ved. prac. sk., EO
Hlasování (přítomno, pro, proti, zdržel se): 4/4/0/0
2. Usnesení č. 1354/85
Rada bere na vědomí Zápis Krajského úřadu Jihočeského kraje, České Budějovice z dílčího přezkoumání
hospodaření za rok 2021 města Velešín. Bez závad.
Bod se nesleduje
Z. starosta, ved. EO
Hlasování (přítomno, pro, proti, zdržel se): 4/4/0/0
3. Usnesení č. 1355/85
Rada bere na vědomí žádost společnosti Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., Český
Krumlov a schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 ve výši 3 000 Kč formou daru. Zařadit
do návrhu rozpočtu roku 2022.
Bod se nesleduje
Z. starosta, ved. EO
Hlasování (přítomno, pro, proti, zdržel se): 4/4/0/0
4. Usnesení č. 1356/85
Rada bere na vědomí informaci o nákupu čtyř kancelářských židlí pro městský úřad a schvaluje objednávku.
Bod se nesleduje
Z. starosta, ved. EO
Hlasování (přítomno, pro, proti, zdržel se): 4/4/0/0
5. Usnesení č. 1357/85
Rada bere na vědomí Rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje, České Budějovice o poskytnutí
finančního příspěvku Městu Velešín na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2020.
Bod se nesleduje
Z. starosta, ved. EO
Hlasování (přítomno, pro, proti, zdržel se): 4/4/0/0
6. Usnesení č. 1358/85
Rada bere na vědomí žádost ředitelky Mateřské školy Velešín a souhlasí s uzavřením školy v době vánočních prázdnin od 23. 12. do 31. 12. 2021.
Bod se nesleduje
Z. řed. MŠ
Hlasování (přítomno, pro, proti, zdržel se): 4/4/0/0
7. Usnesení č. 1359/85
Rada bere na vědomí náhled a ceník podpory projektu „Abeceda první pomoci“, zaslaný společností Stopa
bezpečí s.r.o.. Nabídku neakceptuje.
Bod se nesleduje
Z. starosta
Hlasování (přítomno, pro, proti, zdržel se): 4/4/0/0
8. Usnesení č. 1360/85
Rada bere na vědomí návrh pana Jaroslava Bartizala na udělení čestného občanství a ukládá předem
projednat návrhy.
Bod se sleduje
Z. starosta
Hlasování (přítomno, pro, proti, zdržel se): 4/4/0/0
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9. Usnesení č. 1361/85
a) Rada schvaluje Smlouvu kupní na prodej tepla z plynové kotelny EGC 750 ve Velešíně pro Spolkový dům
čp. 474 mezi Správou majetku města Velešín, s.r.o. a U Zlaté podkovy, s.r.o., Velešín.
b) Rada schvaluje Cenové ujednání a kalkulaci ceny tepelné energie (tepla) pro rok 2022 dle návrhu předloženého
jednatelem Správy majetku města Velešín pro odběrní místa: Sídliště – hasičská zbrojnice, Sídliště č. p.
376 – 379, č. p. 459, Krumlovská č. p. 144, Spolkový dům čp. 474.
Bod se nesleduje
Z. starosta, jednatel SMM
Hlasování (přítomno, pro, proti, zdržel se): 4/4/0/0
10. Usnesení č. 1362/85
Rada bere na vědomí vývoj počtu návštěvníků koupaliště Na Skalkách ve Velešíně od roku 2014, předložený
jednatelem SMM Velešín.
Bod se nesleduje
Z. jednatel SMM
Hlasování (přítomno, pro, proti, zdržel se): 4/4/0/0
11. Usnesení č. 1363/85
Rada bere na vědomí nabídku organizace Post Bellum na spolupráci 2021 - 2022 v rámci vzdělávacího
projektu „Příběhy našich sousedů“ a ukládá nabídku předat Základní škole Velešín.
Bod se nesleduje
Z. starosta
Hlasování (přítomno, pro, proti, zdržel se): 4/4/0/0
12. Usnesení č. 1364/85
Rada bere na vědomí Smlouvu o postoupení práv a povinností ze Smlouvy o dílo ze dne 01. 06. 2021,
týkající se projektové dokumentace a souvisejících prací na novostavbu Spolkového domu Velešín,
mezi stranami Ing. arch. Karel Filsak, Praha (postupitel) a Karel Filsak architekti s.r.o., Praha (postupník).
Bod se nesleduje
Z. starosta
Hlasování (přítomno, pro, proti, zdržel se): 4/4/0/0
13. Usnesení č. 1365/85
Rada bere na vědomí ohlášení KIC Velešín o užívání veřejného prostranství na náměstí J. V. Kamarýta,
prostor pod kaštany, dne 28. 11. 2021 za účelem pořádání charitativní akce – Adventní charitativní trh.
Bod se nesleduje
Z. starosta, MP, KIC
Hlasování (přítomno, pro, proti, zdržel se): 4/4/0/0
14. Usnesení č. 1366/85
Rada bere na vědomí žádost XY, Velešín o odkoupení části pozemku p. č. 1817/1, k. ú. Velešín, který je
v majetku Města Velešín, a ukládá žádost předložit ZM. Rada doporučuje záměr prodeje schválit.
Bod se sleduje
Z. starosta
Hlasování (přítomno, pro, proti, zdržel se): 4/4/0/0
15. Usnesení č. 1367/85
Rada bere na vědomí nabídku Triada, spol. s r.o., Praha na objednání modulu „Platební karty“.
Bod se nesleduje
Z. starosta, EO
Hlasování (přítomno, pro, proti, zdržel se): 4/4/0/0
16. Usnesení č. 1368/85
Rada bere na vědomí informaci o opravě části komunikace v Chodči, kolem Šveců, a o oznámení úhrady
opravy panem Švecem společnosti STAVING CB, s.r.o., Nová Ves. Projednáním objednávky a technickým
dozorem nad stavbou pověřuje Ing. Skutila.
Bod se nesleduje
Z. místostarosta, Ing. Skutil
Hlasování (přítomno, pro, proti, zdržel se): 4/4/0/0
17. Usnesení č. 1369/85
Rada bere na vědomí návrh na umístění směrových tabulek – knihovna a zastávka ČD. Projednat
s PasProRea Holkov.
Bod se sleduje
Z. místostarosta
Hlasování (přítomno, pro, proti, zdržel se): 4/4/0/0

Ve Velešíně dne 16. 11. 2021
Zapsala: Radka Šímová

Ověřil: Jiří Růžička - místostarosta
Ing. Petr Skřivánek – člen rady
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