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Zápis č. 18 

z veřejného zasedání zastupitelstva města Velešín konaného dne 17.12.2012 
Přítomen: Jaroslav Bartizal, Josef Foitl, Mgr. Danuše Grillová, Bořivoj Havlíček (16,45), Ing. Vladimír Jan-
tač, Mgr. Josef Klíma, Zuzana Levá, Ing. Jana Německá, František Ondrášek (16,45), Ing. Milan Prokeš 
(16,55), Jiří Růžička, Ing. Lenka Šípková, Jan Štindl, Ing. Petr Troják (16,35) 
Omluven: Vladimír Mikeš 
Začátek: 16,30 hod 
Konec: 19,15 hod 
 
 
Program: 
1.    Zahájení 
2.    Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3.    Schválení programu jednání 
4.    Námitky k zápisu z 17. jednání zastupitelstva města 
5.    Připomínky a dotazy k zápisům ze schůzí rady 
6.    Kontrola usnesení z minulých zasedání zastupitelstva 
7.    Zápis ze schůze finančního výboru č. 6/2012 
8.    Rozpočtové opatření č. 5/2012 
9.    Zápis ze schůze kontrolního výboru č. 4/2012 
10.  Stanovení ceny vodného a stočného na rok 2013 
11.  Obecně závazná vyhláška: 
• OZV č. 3/2012 o poplatku za komunální odpad 
12.  Obecně závazná vyhláška: 
• OZV č. 4/2012 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů 
13.  Návrh rozpočtu města na rok 2013 
14.  Opatření k závěrům dílčího přezkumu hospodaření města 
15.  Název nové ulice 
16.  Interpelace + informace 
17.  Ocenění osobnosti roku 2012 
 
1. Zahájení 
Jednání zahájil a dále řídil starosta Mgr. Josef Klíma.  
 
2. Určení ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Milan Prokeš, Ing. Petr Troják  
Zapisovatel: Radka Šímová  
 
3. Návrh programu jednání 
Mgr. Klíma –  v programu je navrženo 17 bodů, navrhuji pozměnit program tak, že bod č. 10 se přesouvá    
na bod č. 4 (původní body č. 4 – 9 se posunou), a dále navrhuji doplnit program o bod č. 16 – Žádost o bez-
úplatný převod poz. p.č. 822/70 a poz. p.č. 3003, k.ú. Velešín, na ÚZSVM, a o bod č. 17 – Návrh na privati-
zaci bytového fondu domů čp. 597 a 19. 
 
Hlasování o doplněném návrhu programu jednání 

Pro: 11 Proti: 0 Zdr. 0 
 
4. Stanovení ceny vodného a stočného na rok 2013 - viz příloha č. 10/18   
Mgr. Klíma  – mezi některé úkoly na konci roku patří i odsouhlasení ceny vodného a stočného na další ob-
dobí, nyní konkrétně na rok 2013. Společnost ČEVAK, provozovatel naší vodohospodářské  infrastruktury, 
předložila částečné vyhodnocení a zároveň výhled na příští období s kalkulací ceny vodného a stočného.       
V příloze jste obdrželi podklady, z kterých ČEVAK vycházel, včetně návrhu, jak by měla cena vodného       
a stočného vypadat v roce 2013. Cena vodného na rok 2013 by měla činit 42,59 Kč/m³ a stočné 32,73 Kč/m³. 
Paušální ceny za vodoměry zůstávají stejné jako v roce 2012, pouze povýšené o změněné DPH. 
Ing. Anderle (ČEVAK) – nepatrně jsme museli promítnout navýšení ceny, neboť JVS nakupuje vodu         
od Povodí Vltavy a pak ji dodává do sítě, dalším negativním vlivem je přečerpávání odpadních vod. Je tu 
ještě další nepatrný vliv - pokles odběru vody – provozní náklady bohužel zůstávají stejné. 
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Mgr. Klíma  – pro upřesnění – ceny bez DPH zůstávají na stejné úrovni kromě ceny vodného, kde se zvyšuje 
cena o 0,90 Kč/m³. DPH nemůžeme ovlivnit.  
 
Usnesení č. 4/18 
Zastupitelstvo města schvaluje kalkulaci ceny vodného a stočného pro rok 2013, předloženou společ-
ností ČEVAK, a.s., jako dvousložkovou, a to paušální platbu dle přílohy a u pohyblivé složky stanovu-
je cenu vodného ve výši 42,59 Kč/m³ a stočného ve výši 32,73 Kč/m³, u obou položek s DPH (14%). 
Bod se nesleduje Z. starosta, ved. EO 
Hlasování o usnesení  

Pro: 12 Proti: 0 Zdr. 1 
 
5. Námitky k zápisu z 17. VZZM 
Mgr. Klíma – musíme opravit zápis ze 17. zasedání VZZM, kdy JVS trvá na přesném vyčíslení finančního 
daru ve výši odpisů 973.020,- Kč. 
 
Oprava usnesení č. 11/14/17 
Zastupitelstvo města: 
a) schvaluje převod části vodovodních řadů Netřebice – Velešín, celkem 2528 m, pořizovací účetní 
hodnoty 1.872.952 Kč a Markvartice – Velešín v délce cca 2420 m, pořizovací účetní hodnoty 1.749.326 
Kč, z majetku Jihočeského vodárenského svazu do majetku města včetně jednorázového finančního 
příspěvku ve výši 973.020,- Kč za podmínky vybudování dvou měřících šachet Jihočeským vodáren-
ským svazem, které spolu s příslušnými úseky budou předány darovací smlouvou jako oddělitelný vo-
dohospodářský majetek městu Velešín,  
b) ukládá předložit příslušné smlouvy, 
c) přijímá nabídku Jihočeského vodárenského svazu na možnost bezúročné půjčky na stavbu kanali-
zace a ČOV Holkov. 
Bod trvá Z. starosta, rada města 
 
6. Připomínky a dotazy k zápisům ze schůzí rady  
Bez připomínek. 
 
7. Kontrola usnesení  
15/08 – Výkup pozemků pro akci „Rybníky za E 55“ 
Mgr. Klíma  – jedná se o dlouhodobou záležitost a vzhledem k tomu, že tato situace bude trvat ještě delší 
dobu a nemáme k dispozici žádné podklady pro možné dotační tituly, navrhuji tento bod dočasně vypustit. 
Růžička – nyní je to ve fázi, kdy rybáři hledají program, pokud se objeví vhodný dotační titul, opráší se do-
kumentace a bude konat český rybářský svaz.  
Bod se vypouští  Z. místostarosta 
 
3/31/07/09/14/16 – Územní řízení pro Penny Market – viz příloha č. 3/31/07/09/14/16/18  
Mgr. Klíma – obdrželi jsme dopis a vyjádření od společnosti Realsant, developera, který zajišťuje             
pro společnost Penny Market výstavbu celého objektu včetně doprovodných komunikací, sítí a hřiště.     
Podle slov Ing. Chrásta, kterého zde mezi námi vítám, došlo k dohodě s odborem dopravy, s dopravním in-
spektorátem, s odborem životního prostředí. Dopravní inspektorát doporučil řešení křižovatek s určitými 
prvky. Společnost Realsant nyní předkládá Dodatek č. 4 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy       
č. 01/2008, který rozšiřuje území o některé pozemky, protože společnost Realsant bude řešit i rozšíření par-
koviště, které zůstane v majetku města.  
Ing. Chrást – po všech peripetiích jsme našli řešení, nejšetrnější současná varianta – úprava Budějovické 
ulice, kde bude odbočovací pruh k Penny Marketu, a budou pokáceny pouze dva vzrostlé stromy, jeden je 
součástí významného krajinného prvku. Toto řešení je reálné a přijatelné. 
Mgr. Klíma  – projednávali jsme to několik let, společnost Realsant reagovala na připomínky, zejména         
k ohrožení stromů a ochraně významného krajinného prvku, našel se kompromis, pouze jeden strom musí 
být poražen. Je to nejschůdnější řešení, které společnost Realsant spolu s dotčenými orgány našla.  
Mgr. Grillová  – bude zachovaný kopec na sáňkování? 
Ing. Chrást – počítá se, že kolem objektu bude svahování, po dohodě s projektantem by se mohl svah         
na sáňkování zachovat. 
Mgr. Klíma  – byla to jedna z podmínek, předpokládám, že ji dodržíte.  
Další dotazy? Nejsou. V příloze jste obdrželi Dodatek č. 4 ke Smlouvě č. 01/2008, byl prověřen právníkem 
města. Dodatek odráží nový stav, rozšíření celého areálu. Má někdo k Dodatku připomínku? Nemá. Dávám 
návrh na usnesení: 
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ZM schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 01/2008 ze dne 31.7.2008,        
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29.4.2009, ve znění Dodatku č. 2 ze dne 27.7.2010 a ve znění Dodatku č. 3       
ze dne 24.5.2011, uzavřený mezi městem Velešín a společností  REALSANT, s.r.o., v předloženém znění         
a ukládá dodatek podepsat.  
Hlasování o návrhu usnesení  

Pro: 7 Proti: 4 Zdr. 3 
 
Mgr. Klíma – usnesení nebylo schváleno. Zeptám se opačně, kdo je proti tomuto usnesení? Proti Dodatku   
č. 4, a tím zastavení projektu se všemi možnými důsledky? 
Čtyři. Ostatní můžeme považovat za nerozhodné. Nastává situace, že dodatek není schválen, to znamená, že  
se musí celý program o Penny Marketu projednávat znovu na příštím zasedání zastupitelstva města. Je mož-
né se zeptat, proč někteří zastupitelé hlasovali proti?  
Levá – nám s Mgr. Grillovou se od začátku toto území nelíbí.  
Ing. Prokeš – myslím, že bychom se nad tím měli zamyslet. Pan Chrást vyšel vstříc našim požadavkům, mě-
li bychom se k tomu postavit čelem a rozhodnout se. 
Růžička – musím říct, že to, co jsme si nadiktovali, splnili.  
Bartizal – já si za svým názorem stojím a jsem od začátku proti. Obraťte se spíše na lidi, co se zdrželi hlaso-
vání. 
Mgr. Klíma  – vím, že vždy hlasovali proti paní Levá a Mgr. Grillová. Myslím si, že společnost Realsant 
vyšla v co největší možné míře vstříc všem našim diktovaným podmínkám a od nás je nezodpovědné, když 
splnili všechny podmínky, stavbu zastavit. Odsouhlasili jsme postup, je třeba se celkově zamyslet, o čem 
jednáme, jak rozhodujeme, jak zároveň působíme na možné investory!  
Bartizal – co potřebují zastupitelé, kteří se zdrželi, aby se rozhodli? 
Ing. Jantač – já jsem se zdržel hlasování z jednoho prostého důvodu, když se schvaloval supermarket, nebyl 
jsem ještě členem zastupitelstva, nechci nabourávat, co předchozí zastupitelstvo rozhodlo, nechci do toho 
vstupovat ani tak, ani tak. Zůstanu stát mimo. 
Ing. Troják –  projekt „Penny“ je zde od minulého zastupitelstva, já jsem byl ze začátku nadšený, že tam 
bude hřiště, nikde však není specifikováno, jaké to hřiště bude, jak bude velké, nemáme to nikde na papíře. 
Ale hlavně za tu dobu, co se to táhne, se zrekonstruovala prodejna na autobusovém nádraží. Tady se  mi ako-
rát nelíbilo, jak nás pan Chrást tlačil, ale vzhledem k tomu, že to skončilo tím, že jsme to nerozhodli, vyvolal 
bych nové hlasování, přiklonil bych se k většině, abychom v projektu pokračovali, protože by nebylo dobré 
to zastavit, já nejsem plně přesvědčen, ale nechci to zastavit za každou cenu. Dal bych znovu hlasovat. 
Mgr. Klíma  (k Ing. Trojákovi) – tvůj návrh je nové hlasování? 
Ing. Troják  – ano, dal bych znovu hlasovat. 
Mgr. Klíma  – ještě pan Chrást. 
Ing. Chrást –z posledního zastupitelstva, kterého jsem se účastnil, jsme se rozešli s tím, že když se splní 
požadované podmínky, rozhodne se. Mohli jsme si ušetřit tři měsíce práce. Jestli velešínští občané chtějí ob-
chod nebo ne, nedokážu posoudit. Z postupu v posledních měsících nadšený nejsem. 
Mgr. Klíma  – k opětovnému hlasování. Rušíme hlasování, které tomuto předcházelo, a hlasujeme znovu.   
Po prodiskutování problematiky budeme znovu hlasovat, zda zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 4           
mezi městem Velešín a společností Realsant. 
Usnesení č. 3/31/07/09/14/16/18 
Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy                   
č. 01/2008 ze dne 31.7.2008, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29.4.2009, ve znění Dodatku č. 2 ze dne 
27.7.2010 a ve znění Dodatku č. 3 ze dne 24.5.2011, uzavřený mezi městem Velešín a společností RE-
ALSANT, s.r.o., v předloženém znění a ukládá dodatek podepsat.  
Bod trvá Z. starosta 
Hlasování o usnesení  

Pro: 8 Proti: 4 Zdr. 2 
Mgr. Klíma – návrh schválen a tím i projekt obchodního centra Penny Market. 
 
Po hlasování : 
Ing. Troják  – pane Chrást,  mohli bychom dostat alespoň nějakou studii toho hřiště? Myslím i s povrchy. 
Ing. Chrást – bylo to plánováno jako plnohodnotné hřiště pro míčové hry a tenis, myslím, že jsme se bavili 
o povrchu antukovém, ale nejsem si jistý, jaký povrch by tam měl být.  
Ing. Troják  – právě, že to se nikde neřešilo, chápu tedy správně, že my si do té ceny můžeme nadiktovat, 
jaký povrch bychom tam chtěli? 
Ing. Chrást – takový, jaký by byl nejvhodnější. 
Mgr. Klíma  – byl předjednán umělý povrch pro celoroční použití, to bude ještě předmětem řízení a pak bude 
předloženo zastupitelům. V dodatku č.4 bylo hlasováno o projektu OC, jako celku, hřiště, chodníky atd. jsou 
předmětem územního řízení vč. stavebního povolení. 
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11/10/13 – Developerský projekt ZTV Velešín – Jih  
Mgr. Klíma – probíhá stavební řízení, po vydání stavebního povolení předpokládáme, že bychom v kině 
udělali seznámení s celým projektem včetně vizualizace. 
Růžička – jenom pro informaci, v pátek se podávala žádost o poslední vyjádření na odbor dopravy do Kapli-
ce. Předpoklad je, že v polovině ledna bude vydáno platné povolení na stavbu.  
Bod trvá   Z. starosta 
 
12/08/14 - Částečná úhrada nákladů souvisejících s ochranou povrchové vody VD Římov  
Mgr. Klíma – vypadá to, že tuto otázku budeme muset řešit soudně, zatím nejsou žádné kladné odezvy. 
Bod trvá Z. starosta, místostarosta 
 
11/14/17 - Návrh Jihočeského vodárenského svazu na převod řadů z majetku JVS do majetku města  - přílo-
ha č. 11/14/17/18 
Mgr. Klíma – společnost JVS předložila konkrétní smlouvy – darovací smlouvu o bezúplatném převodu 
řadů, smlouvu o poskytnutí jednorázového příspěvku ve výši odpisů na tyto řady (973.020,- Kč). Dále by-
chom měli schválit žádost na JVS o úvěr na vybudování ČOV Holkov. 
Růžička – požádáme si o 50% bezúročnou půjčku se splátkami na 10 let. 
Mgr. Klíma  – smlouvy byly poskytnuty právníkovi, po drobných úpravách máte předloženy konkrétní texty.  
Havlíček – nebudeme z toho platit nějaké daně? 
Mgr. Klíma  – ne.  
 
Usnesení č. 11/14/17/18 
Zastupitelstvo města: 
a) schvaluje darovací smlouvu o bezúplatném převodu infrastrukturního vodohospodářského majetku 
z JVS na město Velešín, 
b) schvaluje smlouvu o poskytnutí příspěvku na financování vodohospodářského majetku                 
pro veřejné použití v předloženém znění, 
c) schvaluje podání žádosti o úvěr na Jihočeský vodárenský svaz pro výstavbu ČOV Holkov, vše           
v předloženém znění. 
Bod se vypouští Z. starosta 
Hlasování o usnesení  

Pro: 14 Proti: 0 Zdr. 0 
 
14/14/17 -  Návrh p. Havlíčka na prodej firmy U Zlaté podkovy, s.r.o.  
Mgr. Klíma  – probíhá příprava možnosti koupě společnosti U Zlaté podkovy. 
T. 15.3.2013  
Bod trvá  Z. starosta 
 
9/16/17 -  Majetkové narovnání – Pozemek kolem domu čp.  477 v ulici Kaplická (p.č.  1652/11, k.ú. Velešín) 
Mgr. Klíma  – po projednání s majiteli nemovitosti právník připravil smlouvu pro převod pozemku. Smlou-
vu máte v příloze.  
 
Usnesení č. 9/16/17/18 
Zastupitelstvo města schvaluje kupní smlouvu na pozemek p.č. 1652/11, k.ú. Velešín, v předloženém 
znění a pověřuje starostu města smlouvu podepsat.  
T. do 31.12.2012 
Bod se vypouští Z. starosta 
Hlasování o usnesení  

Pro: 14 Proti: 0 Zdr. 0 
 
 
13/16 -  Záměr poražení stromů na Sídlišti – probírka vzrostlé zeleně – viz příloha č. 13/16/18 
Mgr. Klíma – jedná se o úpravu zeleně v lokalitě Sídliště, k dispozici máte návrh na řešení této otázky.  
Štindl – myslím si, že by bylo dobře zeleň postupně obnovit.  
Růžička – s komisí životního prostředí jsme se dohodli na odstranění nemocných stromů, které opravdu pře-
kážejí, a stromů, které jsou nebezpečné. Každé kácení ze zákona vyžaduje náhradní výsadbu. Souhlasím        
s celkovým posouzením a s návrhem postupné obměny.  
Mgr. Grillová  – jsou zde nevhodně zvolené druhy,  postupně se přerostlé stromy vykácí. 
Růžička – pokusím se poptat zahradníků a dendrologů na vypracování studie obměny.  
Mgr. Klíma  – KŽP počítá s tím, co navrhuje pan Štindl. 
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Usnesení č. 13/16/18 
Zastupitelstvo města bere na vědomí stanovisko komise životního prostředí ke stavu vzrostlé zeleně     
a schvaluje pokácení dřevin podle návrhu KŽP a ukládá zpracovat plán s konkretizací postupu. 
T. do 31.3.2012 
Bod trvá Z. místostarosta 
Hlasování o usnesení  

Pro: 14 Proti: 0 Zdr. 0 
 
 
9/17 -  Upřesnění postupu při realizaci akce „Veřejné koupaliště Velešín“ 
Mgr. Klíma – technická dokumentace pro stavbu je zadána, řeší rada. 
Růžička – provedli jsme kontrolní výkopy, běží územní řízení na stavbu, připravuje se výběrové řízení.  
Bod se vypouští   Z.místostarosta, rada města 
 
11/17 – OZV č. 2/2012, o stanovení místa a času, ve kterých je provozování některých sázkových her povole-
no – viz příloha č. 11/17/18  
Mgr. Klíma  – v příloze máte upřesněný text vyhlášky č. 2/2012. Jedná se o vyhlášku, která byla široce dis-
kutována již na minulém zastupitelstvu. Dohodl se určitý kompromis o otevírací době a zároveň dalších 
technických opatřeních, která souvisela s provozem. Vzhledem k tomu, že v první verzi se mluvilo o třech 
provozovnách, společnost Casibar dala své stanovisko k řešení, a k tomu bychom se měli vyjádřit.  Písemně 
jste obdrželi stanovisko společnosti SKY-KITES, která je provozovatelem automatů, právnicky zdůvodnila 
určité věci, které jsou relevantní, na které bychom měli zareagovat. Po konzultaci  s oddělením dozoru minis-
terstva vnitra je navržena vyhláška v textu, kterou máte v příloze, doplněno i o provozovnu v Casibaru,         
v ulici Školní.  
Mgr. Grillová  – můžeme skončit s tím, že se dohodneme s provozovateli, že nebudou mít venku žádnou 
reklamu? Je třeba to dát do vyhlášky? 
Růžička – Do této ne. Můžeme to dát do jiné. 
Mgr. Grillová  – můžeme to nějakým způsobem pojistit? 
Mgr. Klíma  – dá se to ošetřit smluvně ve spolupráci s provozovateli. Předpokládám však, že naše dohoda     
o tom, že vně provozoven nebude žádná reklama, bude pokračovat nadále. 
Ing. Prokeš – líbí se mi rozhodnutí měst Český Krumlov a Kaplice, které herny zrušily, já za sebe budu hla-
sovat proti vyhlášce.  
 
Usnesení č. 11/17/18 
Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o stanovení míst a času,                  
ve kterém je provozování některých sázkových her povoleno v předloženém znění. 
Bod se vypouští Z. starosta 
Hlasování o usnesení  

Pro: 8 Proti: 4 Zdr. 2 
 
12/17 -  Kanalizace a ČOV Holkov 
Mgr. Klíma - řeší rada. 
Bod se vypouští            Z. starosta 
 
13/17 -  Situace v ZŠ  
Mgr. Klíma – rada měla jednání s ředitelkou i vyučujícími školy, dostali jsme vysvětlení, které rada akcep-
tovala. Rada plní roli zřizovatele, informace na dnešním zasedání je víceméně pro formu, ale přesto se ze-
ptám, zda chce někdo k tomuto bodu vystoupit.  
Ing. Prokeš – hlavním negativním jevem byla informovanost rodičů o zrušení výcviku. Škola má vzdělávací 
program. Myslím si, že do toho programu by měl patřit i lyžařský kurz. Napřed bylo rodičům sděleno, že 
nejsou peníze, a pak, že děti zlobí. Zdá se mi, že naše základní škola ztrácí punc, který měla. Škola by měla 
svůj postoj vysvětlit. Situace se neřeší. Kam mají rodiče jít? 
Mgr. Klíma  – kompetence jsou dány, připomínky bereme, situaci však nelze řešit na zastupitelstvu města, je 
třeba to řešit na místě, kde problém vznikl. 
Mgr. Kop řiva – poprvé po 33 letech není kurz z bezpečnostních důvodů. Je to výjimka. 
Mgr. Štěpánková – nejde o potrestání, jde o bezpečnost a zdraví žáků. 
Následovala diskuze veřejnosti (rodičů žáků) s vedením školy (hlasový záznam). 
Mgr. Klíma  – situaci budeme řešit v součinnosti s radou školy, vedením školy a radou města. 
Ing. Šípková – školní vzdělávací program je pro školu závazný, je tam i lyžování, nikde však není dáno, že 
pojedou na týden. Pokud je lyžování v osnově, nemůžu vyloučit ani problémového žáka. V kompetenci školy 
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je rozhodnout, jakým způsobem problém vyřešit. Nabízí se jednodenní zájezd. Apeluji  na rodiče, respektujte 
školu, ačkoliv máte připomínky.  
Mgr. Klíma  – vyslyšeli jsme petici rodičů, projednali jsme to na radě města, na jednání s vedením školy 
jsme vyslechli stanoviska k této problematice, rada města uznala jejich důvody za odůvodněné, vše vychází 
ze školského zákona, v kompetencích ředitelky školy je zcela jasně dáno, že zodpovídá za chod školy nejen 
přímo při vyučování, ale i mimo vyučování. Rada respektovala rozhodnutí ředitelky školy. Přesto, protože 
tady vznikla řada námětů, připomínek, možností k řešení, navrhuji zastupitelstvu města vzít na vědomí při-
pomínky, které byly vzneseny na dnešním jednání, a náměty vzniklé z této diskuze řešit v součinnosti s ra-
dou školy, vedením školy, rodiči a radou města.  T. do 28.2.2013. 
 
18,25 hodin – z jednání se omlouvají: p. Bartizal, Ing. Jantač, p. Levá, Ing. Troják, jednání zastupitelstva 
pokračuje za přítomnosti 10 zastupitelů 
 
8. Zápis ze schůze finančního výboru č. 6/2012 – viz příloha č. 7/18  
Usnesení č. 8/18 
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis ze schůze finančního výboru č. 6/2012 a schvaluje plán prá-
ce finančního výboru na rok 2013. 
Bod se nesleduje  Z. starosta 
Hlasování o usnesení  

Pro: 10 Proti: 0 Zdr. 0 
 
9. Rozpočtové opatření č. 5/2012 – viz příloha č. 8/18 
Usnesení č. 9/18 
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2012 v předloženém znění s úpravou                
v položce 4213 v částce 8.819.219,06,- Kč.  
Bod se nesleduje  Z. starosta 
Hlasování o usnesení  

Pro: 10 Proti: 0 Zdr. 0 
 
10. Zápis ze schůze kontrolního výboru č. 4/2012 – viz příloha č. 9/18 
Usnesení č. 10/18 
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis ze schůze kontrolního výboru č. 4/2012 a schvaluje plán 
práce kontrolního výboru na rok 2013.  
Bod se nesleduje  Z. starosta 
Hlasování o usnesení  

Pro: 10 Proti: 0 Zdr. 0 
 
11. OZV č. 3/2012 o poplatku za komunální odpad – viz příloha č. 11/18  
Mgr. Klíma – vyhláška č. 3/2012 byla konzultována s oddělením dozoru MV ČR, odráží ekonomickou situ-
aci ve městě, tento návrh předpokládá zvýšení poplatku za komunální odpad na 600,- Kč. 
Usnesení č. 11/18 
Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012 o poplatku za komunální  odpad    
v předloženém znění. 
Bod se nesleduje  Z. starosta 
Hlasování o usnesení  

Pro: 10 Proti: 0 Zdr. 0 
 
12. OZV č. 4/2012 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů – viz příloha č. 12/18  
Mgr. Klíma  – vyhláška č. 4/2012 byla též konzultována s oddělením dozoru MV ČR. 
Růžička – vyhlášku jsme upravili z důvodu otevření sběrného dvora. Byl jsem upozorněn Ing. Německou, 
že v Borech je kravín, ne teletník. Termín ve vyhlášce opravíme.  
Usnesení č. 12/18 
Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 4/2012 o systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města a o sys-
tému nakládání se stavebním odpadem v předloženém znění s opravou. 
Bod se nesleduje  Z. starosta 
Hlasování o usnesení  

Pro: 10 Proti: 0 Zdr. 0 
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13. Návrh rozpočtu města na rok 2013 – viz příloha č. 13/18 
Mgr. Klíma – tento návrh rozpočtu je orientační, pro nás je důležité schválit rozpočtové provizorium do při-
jetí řádného rozpočtu na rok 2013. 7. ledna 2013 bychom udělali pracovní schůzku k rozpočtu. Protože nám 
ubíhají termíny pro podání dotací, navrhuji ještě podat do 31.3.2013 žádost o dotaci na regeneraci sídlišť – 
IV. etapa (Sídliště + sídliště Nad Cihelnou), je doporučeno i  podání žádosti o  dotaci na Nadaci ČEZ         
pro „oranžové hřiště“ u školy. Součástí dnešního usnesení musí být zároveň i naše vyjádření k rozpočtu 
Svazku měst a obcí a zároveň k výši členských příspěvků do tohoto svazku. 
 
Usnesení č. 13/18 
Zastupitelstvo města: 
a) schvaluje rozpočtové provizorium a stanovuje pravidla, podle nichž město hradí výdaje na činnosti 
spojené s výkonem státní správy, příspěvky na provoz příspěvkových organizací, výdaje na zabezpe-
čení běžného provozu městského úřadu a samotného chodu města, a to do výše 30 % skutečného stavu 
výdajové části rozpočtu roku 2012, a dále hradí závazky vyplývající z uzavřených smluv  s účinností 
před a po 1.1.2013 do přijetí rozpočtu na rok 2013, 
b) souhlasí s pracovní schůzkou k přípravě rozpočtu, která se uskuteční 7.1.2013 od 18,00 hodin, 
c) souhlasí s podáním žádosti o dotaci na regeneraci sídlišť – IV. etapa, 
d) souhlasí s výší členských příspěvků do Svazku měst a obcí (SMO) Pomalší v předložené výši, 
e) bere na vědomí návrh rozpočtu SMO Pomalší, 
f) schvaluje podání dotace na Nadaci ČEZ „Oranžové hřiště“ na projekt sportovního hřiště  při ZŠ 
Velešín. 
Bod se sleduje Z. starosta 
Hlasování o usnesení  

Pro: 10 Proti: 0 Zdr. 0 
 
14. Opatření k závěrům dílčího přezkumu hospodaření města – viz příloha č. 14/18 
Mgr. Klíma  – v příloze jste obdrželi připomínky auditora, ve kterých jednak reagoval na  usnesení rady, ná-
pravu  provedla rada města, a na straně druhé na usnesení zastupitelstva města. Jsme nuceni upravit bod, kdy 
jsme schvalovali rozpočet v loňském roce, jedná se o formální schválení nového textu. 
Usnesení č. 14/18 
Zastupitelstvo města schvaluje úpravu usnesení zastupitelstva města č. 12/11 v bodě a) takto: 
„Zastupitelstvo města: 
a) schvaluje rozpočtové provizorium dle přílohy č. 12/11 a stanovuje, že město hradí výdaje  na činnos-
ti spojené s výkonem státní správy, příspěvky na provoz příspěvkových organizací, výdaje na zabezpe-
čení běžného provozu městského úřadu a samotného chodu města, a to ve výši 1/12 za každý měsíc       
z navržené výdajové části rozpočtového provizoria 2012, a dále hradí závazky vyplývající z uzavře-
ných smluv s účinností před a od 1.1.2012 do přijetí rozpočtu.“ 
Bod se nesleduje Z. starosta 
Hlasování o usnesení  

Pro: 10 Proti: 0 Zdr. 0 
 
15. Název nové ulice  - viz příloha č. 15/18 
Mgr. Klíma  – v průmyslové zóně, která je ve směru na Velešín - Nádraží, vznikla nová ulice. Nachází se 
zde nová provozovna společnosti Precitool, která bude otevřena v roce 2013, a bylo by vhodné tuto novou 
ulici pojmenovat. Vzhledem k tomu, že se jedná o průmyslovou zónu, vzešly dva návrhy. Jeden návrh byl  
předložen na radě - ulice Průmyslová, další návrh dal pan Bartizal - ulice Antonína Železného.  
 
Hlasování o návrhu názvu ulice Antonína Železného: 

Pro: 4 Proti: 6 Zdr. 0 
Návrh nebyl přijat 
 
Hlasování o návrhu názvu ulice Průmyslová: 

Pro: 9 Proti: 1 Zdr. 0 
Návrh byl přijat 
 
Usnesení č. 15/18 
Zastupitelstvo města schvaluje název ulice Průmyslová pro lokalitu H1. 
Bod se nesleduje           Z. starosta 
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16. Žádost o bezúplatný převod pozemku p.č. 822/70 a pozemku p.č. 3003, oba v k.ú. Velešín (ulice 
směrem na sběrný dvůr)  
Mgr. Klíma – měli bychom žádost urychlit, protože od března příštího roku již převody nebudou. Jedná se   
o majetkové narovnání, je to i logické vyústění našich snah po vyčištění všech pozemků, které jsou umístěny 
v lokalitách komunikací na území města. 
 
Usnesení č. 16/18 
Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových    
o bezúplatný převod pozemku p.č. 822/70, k.ú. Velešín, a pozemku p.č. 3003, k.ú. Velešín,  na město 
Velešín. 
Bod se nesleduje Z. starosta 
Hlasování o usnesení  

Pro: 10 Proti: 0 Zdr. 0 
 
17. Návrh na privatizaci bytového fondu domů čp. 597 (Nad Cihelnou) a čp. 19 (náměstí J. V. Kamarý-
ta) 
Mgr. Klíma – tento návrh vyplynul ze snah vedení města připravit finanční prostředky na výstavbu nového 
domu seniorů v ulici Krumlovská. Prostředky, které bychom získali z privatizace bytového fondu, bychom 
vrátili zpátky do „města“ a využili je. Jsou tady dva objekty, které by byly vhodné      k privatizaci, a to:    
Nad Cihelnou čp. 597 a náměstí J. V. Kamarýta čp. 19. Promyslete prosím právě tu návaznost na prodej 
těchto majetků, a to v souvislosti s výstavbou nového bytového domu ve Velešíně.  
Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o možnosti privatizace bytového fondu domů čp. 597 a čp. 19. 
Námět bude znovu předložen na příštím zasedání zastupitelstva města.                        
              Z. starosta 
 
18. Interpelace + informace 
Růžička – pro informaci, dal jsem vám materiál od ČEVAKU, co by nás nemělo během pár let minout      
při rekonstrukci ČOV, měli bychom na to myslet při schvalování rozpočtu. Další informace: kaly z ČOV 
vozíme na pěstování kalifornských žížal, tím se snížily náklady na likvidaci kalů. 
Ing. Prokeš – mám dotaz k radě č. 46, bod 9, usnesení č. 781/46 – proč nesouhlas s nákupem kamer? Mys-
lím si, že by to nebyl takový zásah do rozpočtu. Proč jste se rozhodli, jak jste se rozhodli? 
Růžička – když si vezmu zápisy, co se kde stalo, na Ján se nestalo nikdy nic, do Budějovické ulice kamera 
vidí, směr na Benzinu není sledovaný,  protože sledujeme směr od Benziny k nám. 
Štindl – já osobně budu navrhovat do rozpočtu, aby se tam položka na kamery dala. Bude se stavět koupališ-
tě, bude to alespoň pod dozorem.  
Růžička – s touto lokalitou se do budoucna počítá. 
Ing. Prokeš – někdy i ty kamery přispěly k objasnění. 
Růžička – lokality se tipovaly, nejproblematičtější byla zóna autobusového nádraží. 
Mgr. Klíma – myšlenka rozšíření kamerového systému nebyla zavržena, šlo o momentální situaci, kdy        
se říkalo, aby strážníci byli více viděni v ulicích. Myšlenka rozšíření celého systému není zastavena,                 
ba  naopak. 
Ing. Prokeš – rada č. 47, bod 6, usnesení č. 810/47 – proč se zamítla nabídka Jihočeské televize „Okénko     
z měst a obcí“? 
Mgr. Klíma  – nabídka nebyla zatím akceptována, neboť tato televize není ještě tolik rozšířena a kvalitou 
nedosahuje takové úrovně. Opět to není uzavřeno. Dejte to klidně jako námět do rozpočtu města na příští 
rok. 
Štindl – chtěl bych připomenout, protože se bude rušit katastrální úřad v Kaplici, bylo by dobře ještě na to 
upozornit ve zpravodaji. 
 
 
19. Ocenění osobnosti roku 2012 
Mgr. Klíma  – mám milou povinnost, než uzavřu letošní rok, předat ocenění osobnosti roku 2012 ve Veleší-
ně, a to člověku, který reprezentuje město na mezinárodní úrovni, docílil několika medailí, dokonce zlatých, 
stal se mistrem Evropy, mistrem světa. Rád bych, aby tento rok byl nultým ročníkem, zkušebním, pro oceně-
ní osobnosti města z kterékoliv sféry života ve Velešíně a abychom mohli ocenit jeho přínos pro město a zá-
roveň ocenit význam práce a činnosti osobnosti. První osobností je Milan Prokeš. 
Starosta města předal Ing. Milanu Prokešovi ocenění (diplom za vzornou reprezentaci města a za osobní 
přínos pro rozvoj tělovýchovy a sportu ve Velešíně) a věcný dar (hodinky se znakem města). 
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Mgr. Klíma – na závěr roku 2012 bych chtěl zastupitelům poděkovat za aktivní účast a občanům za podporu 
a za otevřené vyjadřování svých názorů.  
 
 
Ve Velešíně 18.12.2012 
 
 
Zapsal: Radka Šímová                 Ověřil: Ing. Milan Prokeš  
                              
 
                             Ing. Petr Troják 
                                                                                    
 
                                                                                        Starosta města: Mgr. Josef Klíma 


