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Zápis č. 4 
z veřejného zasedání zastupitelstva města Velešín konaného dne 7.2.2011 

Přítomen: Jaroslav Bartizal, Mgr. Danuše Grillová, Bořivoj Havlíček, Ing. Vladimír Jantač, Mgr. Josef Klí-
ma, Zuzana Levá, Ing. Jana Německá, František Ondrášek, Josef Foitl, Ing. Milan Prokeš, Jiří Růžička, Ing. 
Lenka Šípková, Jan Štindl, Ing. Petr Troják    
Omluven: Vladimír Mikeš 
Začátek: 18,00 hod 
Konec: 20,00 hod 
 
Program: 
1. Zahájení 
2. Určení ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele 
3. Projednání a schválení programu jednání 
4. Námitky k zápisu ze 2. a 3. VZZM 
5. Připomínky a dotazy k zápisům ze schůzí rady 
6. Kontrola usnesení 
7. Zápis ze schůze finančního výboru 
8. Rozpočet města na rok 2011 
9. Změna Územního plánu města Velešín č. 1 
10. Informace o studii Sportovní hala – Velešín Sídliště 
11. Zápis ze schůze kontrolního výboru 
12. Různé 
13. Interpelace  
 
1. Zahájení 
Jednání zahájil a nadále řídil starosta Mgr. Josef Klíma 
 
2. Určení ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jana Německá, Zuzana Levá 
Zapisovatel: Z. Žák – tajemník MěÚ 
 
3. Návrh programu jednání 
Hlasování o návrhu programu jednání  
Pro: 14 Proti: 0 Zdr. 0 
 
4. Námitky k zápisu z 2. a 3. VZZM 
Bez námitek 
 
5. Připomínky a dotazy k zápisům ze schůzí rady  
Havlíček – chtěl bych se zeptat na bod 1998/68 zpracování studie proveditelnosti. Co má řešit? 
Mgr. Klíma – studii proveditelnosti by měla analyzovat ekonomickou vhodnost záměru výstavby „ozdrav-
ného centra“.  
Mgr. Grillová – co má řešit změna organizačního řádu? 
Mgr. Klíma – provádí se v zájmu racionalizace činností města a hledání i finančních úspor. 
 
6. Kontrola usnesení  
15/08 – Výkup pozemků pro akci „Rybníky za E 55“ 

Bod trvá  Z. místostarosta 
11b/20/21 – Žádost o odprodej pozemků – Opekarovi-Chodeč 
Dosud nezpracován oddělovací geometrický plán(zajišťují Opekarovi) 
Bod trvá  Z. místostarosta  
8/21 –  Návrh na majetkové vyrovnání – směna pozemků Chodeč  
Dosud nezpracován oddělovací geometrický plán (zajišťují Opekarovi) 
Bod trvá  Z. místostarosta 
3/31 – Projednání stanoviska Realsant s.r.o. k námitkám ZM k výstavbě nákupního centra 
O odvolání města proti územnímu rozhodnutí dosud nerozhodnuto 
Bod trvá 
12/02 – Žádost manželů Huckových o odprodej části parcely p.č. 1048/1 v k.ú. Velešín 
Záměr zveřejněn (dosud neproběhla zákonná lhůta pro sejmutí), oddělovací geometrický plán zpracován, 
výměra stanovena na 82 m2, cena dosud nestanovena. Finanční výbor navrhuje cenu 70 Kč/m2. 



VZZM 04 2 

Usnesení č. 12/02/04 
Zastupitelstvo města schvaluje prodejní cenu pozemku ve výši 70 Kč/m2.  
Bod trvá  Z. tajemník MěÚ 
Hlasování o usnesení 
Pro: 14 Proti: 0 Zdr.0 
16a/02 – Schválení přijetí dotace na vybudování podchodu pod E55 

Byla podepsaná smlouva na vypracování projektové dokumentace. 
Bod se vypouští  
 
7. Zápis ze schůze finančního výboru č. 1/2011 
Usnesení č. 7/04 
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis č. 1/2011, schvaluje plán práce finančního výboru v roce 
2011 a ukládá: 
a) přihlédnout při rozdělování příspěvků klubům a spolkům k předložení vyúčtování minulého pří-
spěvku, 
  Z. rada 
b) vyzvat spolky a kluby k předložení vyúčtování přiděleného příspěvku na rok 2010 nejpozději do 
15.2.2011. Pokud tak neučiní, vyžadovat vrácení příspěvku, 
  Z. EO MěÚ 
c) připravit rozbor využití haly Jihostroje, 
  Z. Ing. Prokeš 
Bod se sleduje 
Hlasování o usnesení 
Pro: 14 Proti: 0 Zdr.0 
 
8. Rozpočet města na rok 2011 
Usnesení č. 8/04 
Zastupitelstvo města:  
a) schvaluje rozpočet města na rok 2011  jako schodkový, a to v příjmové části ve výši 46.211.000 Kč a 
ve výdajové části ve výši 77.751.000 Kč. Schodek ve výši 31.540.000 Kč a splátka úvěrů ve výši 
1.006.000 Kč budou kryty: finančními prostředky z minulých let ve výši 7.050.000 Kč a úvěrem ve výši 
25.496.200 Kč, 
b) schvaluje tvorbu a použití peněžních fondů, 
c) schvaluje příspěvky příspěvkovým organizacím (ZŠ, MŠ, KIC), a dotace fyzickým a právnickým 
osobám, spolkům a sdružením uvedené v tabulkové části rozpočtu, 
d) schvaluje podání žádostí o dotace a granty na tyto projekty: 
- vybudování vodovodu Skřidla,  
- vybudování kanalizace a vodovodu Holkov (včetně ČOV),  
- vybudování bytového domu v Krumlovské ul. 144 (Dům pro seniory),  
- mobiliář v součinnosti se Svazkem měst a obcí Pomalší, 
- zateplení bytového domu Sídliště 459 a Nad Cihelnou 597, 
- činnost nízkoprahového zařízení pro děti a mládež MOLO, 
- změna Územního plánu č.1 města Velešín 
e) schvaluje kofinancování projektů za využití  vlastních zdrojů města a  vnějších zdrojů, 
h) ukládá finančnímu výboru předkládat čtvrtletně přehled plnění rozpočtu,  
i) ukládá radě ponechat rezervu 100 tis. Kč v příspěvcích klubům. 
Bod se nesleduje 
Bod se nesleduje 
Hlasování o usnesení 
Pro: 14 Proti: 0 Zdr. 0 
 
9. Změna Územního plánu města Velešín č. 1 
Změna zpracována, uložena na MěÚ, k nahlédnutí je rovněž na webových stránkách města.  
Usnesení č. 9/04 
Zastupitelstvo města Velešín schvaluje po prostudování a ověření skutečností dle ustanovení § 54 odst. 
2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, Změnu č. 1 Územního plánu Velešín, která je vydána formou opatření obecné povahy. 
Bod se nesleduje  
Hlasování o usnesení 
Pro: 14 Proti: 0 Zdr. 0 
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10. Informace o studii Sportovní hala – Velešín Sídliště 
Usnesení č. 10/04 
Zastupitelstvo města schvaluje studii využití části výměníkové stanice v Sídlišti jako multifunkční halu 
a schvaluje podání žádosti o územní rozhodnutí. 
Bod se nesleduje  Z. starosta 
Hlasování o usnesení 
Pro: 14 Proti: 0 Zdr. 0 
 
11. Zápis ze schůze kontrolního výboru č. 1/2011 
Usnesení č. 11/04 
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis č.1/2011 a schvaluje plán práce kontrolního výboru v roce 
2011. 
Bod se nesleduje 
Hlasování o usnesení 
Pro: 14 Proti: 0 Zdr. 0 
 
12. Různé 
Bartizal – navrhuji zařadit do jednání bod  
12a) Vytváření pracovních skupin k posuzování studií před zadáváním projektů 
Hlasování o usnesení 
Pro: 14 Proti: 0 Zdr. 0 
 
Usnesení č. 12a/04 
Zastupitelstvo města ukládá radě města vždy před konečným zadáním zpracování projektu pro sta-
vební povolení ustavit pracovní připomínkovou komisi. 
Bod se nesleduje  Z. rada 
Hlasování o usnesení 
Pro: 14 Proti: 0 Zdr. 0 
 
13. Interpelace 
Růžička:  
– informuji vás o konání schůzky za účasti SÚS, města a OD KÚJČK, která se uskuteční 10.2.  problema-

tice opravy mostku v Budějovické ulici, 
– dále bych vás chtěl informovat o možnosti pořádání tzv. farmářských trhů, kde bychom mohli drobným 

pěstitelům a zemědělcům vytvořit prostor a podmínky takového prodeje; materiály přikládám, 
–  a z podnětu občanů vznáším dotaz, jaká je situace s termínem výstavby Nad Cihelnou? 
– předkládám návrh několika občanů na zrušení pronajímání parkovacích míst – zvážit při revizi vyhlášek 
Mgr. Klíma – developer má  potíže se stavebním povolením, ale akce pokračuje, je již vydáno územní roz-
hodnutí, podle posledních zpráv by se mělo letos v polovině roku zahájit s pracemi. 
Občan Helebrant– chtěl bych vědět, kdo z ochránců přírody protestoval proti výstavbě fotovoltaické elek-
trárny, to je výrazná devastace krajiny a slyšel jsem, že se mají kácet smrky na náměstí. 
Růžička – fotovoltaická elektrárna tam jednou nebude, až doslouží, ale obrovská hala firmy HEAD, která 
tam měla být, by bylo větší zlo. Pro smrky není náměstí podle mého soudu vhodná lokalita. Jejich poražení 
bylo v záměru celkové rekonstrukce náměstí, ke kácení však komise ŽP nedala povolení a počítá se s jejich 
dožitím. 
Štindl – navrhuji, aby se vytvořila koncepce výsadby zeleně ve městě. 
Růžička – v minulosti byla taková studie vytvořena, konkrétně pro Sídliště, ale ukázalo se, že je nedokonalá.  
V příštím roce uvažujeme vyčlenit prostředky a  kontaktovat zahradního architekta, který navrhuje výsadbu v 
areálu ZŠ. 
 
Ve Velešíně 10.2.2011 
 
Zapsal: Zdeněk Žák                 Ověřil: Ing. Jana Německá 
                             
                             Zuzana Levá  
 
               starosta: Mgr. Josef Klíma 


