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Zápis č. 27  

z veřejného zasedání zastupitelstva města Velešín konaného dne 14.04.2014 
Přítomen: Jaroslav Bartizal, Mgr. Danuše Grillová, Bořivoj Havlíček, Ing. Vladimír Jantač,                          
Mgr. Josef Klíma, Zuzana Levá,  Ing. Jana Německá, František Ondrášek,  Ing. Milan Prokeš, Jiří Růžička, 
Ing. Lenka Šípková, Jan Štindl 
Omluveni: Josef Foitl, Vladimír Mikeš, Ing. Petr Troják 
Host: Ing. Lipold (ČEVAK, a.s.) – bod č. 13 
Začátek: 18,00 hod 
Konec: 19,20 hod 
 
Program: 
1.     Zahájení 
2.     Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3.     Schválení programu jednání 
4.     Námitky k zápisu z 26. 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. 2/2014 
8.     Zápis ze schůze kontrolního výboru č. 1/2014 
9.     Finanční příspěvky klubům (OST Velešín, FC Velešín, Taekwon-do Velešín, LTC Velešín) na rok 2014  
10.   Majetkové narovnání (pozemek p.č. 2305/2, k.ú. Mojné – Skřidla) 
11.   Majetkové narovnání (bezúplatný převod pozemku p.č. 1821/14, k.ú. Velešín)  
12.   Úprava výše odměn neuvolněným zastupitelům (Nařízení vlády ze dne 18.12.2013) 
13.   Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2014 – 2023 
14.   Zakladatelská listina – U Zlaté podkovy, s.r.o. 
15.   Interpelace + informace 
 
1. Zahájení 
Jednání zahájil a dále řídil starosta Mgr. Josef Klíma.  
 
2. Určení ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele 
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Danuše Grillová, Bořivoj Havlí ček  
Zapisovatel: Radka Šímová  
 
3. Návrh programu jednání 
Mgr. Klíma  – celkově bylo navrženo 15 bodů. K bodu č. 13 byl pozván Ing. Lipold, technický ředitel spo-
lečnosti ČEVAK, kterého zde mezi námi vítám. Bod č. 13 projednáme před bodem č. 6. Dalším bodem, kte-
rý jsme probírali, ale musíme ho přesto nyní zařadit nově, je bod, který se týká směny pozemků v Chodči. 
Má někdo připomínky nebo doplňky k programu? 
Růžička – mám ještě bod k doplnění, týká se také majetkového narovnání, směna obecních pozemků s po-
zemky pana Rešetky – vlastník vjezdu do ČOV. 
Mgr. Klíma  – doplňujeme tedy body č. 15 (směna pozemků v Chodči) a č. 16 (směna obecních pozemků       
s pozemky pana Rešetky), přičemž interpelace + informace se přesouvají na bod č. 17. 
 
Hlasování o návrhu programu jednání 

Pro: 12 Proti: 0 Zdr.: 0 
 
4. Námitky k zápisu z 26. VZZM 
Bez námitek. 
 
5. Připomínky a dotazy k zápisům ze schůzí rady  
Ing. Německá – rada č. 76, bod č. 27 – v programu je oprava laviček a informační tabule v parku u cukrár-
ny, v usnesení je již správně v horní části náměstí J.V.Kamarýta. 
Mgr. Klíma  – děkuji, opravíme. 
 
13. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2014 – 2023 – viz příloha č. 13/27 
Mgr. Klíma  – v příloze jste obdrželi navržený plán, který zpracovala společnost ČEVAK. Nyní prosím Ing. 
Lipolda o jednoduchý komentář. 
Ing. Lipold  – zákon o vodovodech a kanalizacích z roku 2001 stanovil, že si jednotliví vlastníci vodovodů     
a kanalizací mají zpracovat své plány financování obnovy. To byla platnost do konce roku 2008. Vy jste při-
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jali plán na rok 2009 – 2013 a plán platí. Proč se má plán dělat, je prosté. Stát různými cestami, různými le-
gislativními opatřeními říká, že zdroje na financování obnovy vodovodů a kanalizací se zejména mají hledat 
ve vodném a stočném tak, aby nájemné bylo v takové výši, aby odpovídalo potřebám obnovy. Pokud by se 
v roce 2023 mělo docílit stavu, kdy budete mít nájemné ve stejné výši jaké je potřeba pro plánovanou obno-
vu majetku, znamená to pozvolné postupné navyšování nájemného až na kýženou úroveň. Představuje to 
tedy postupné navyšování nájemného na úrovni cca 100 tis. Kč ročně, což představuje zhruba 0,5 Kč           
na 1 m³, vodné a stočné dohromady. Předmětem tohoto návrhu je postupné navyšování nájemného tak, abys-
te měli v desetiletém horizontu takový příjem z toho majetku, abyste mohli obnovovat jak vodovody tak ka-
nalizace. 
Mgr. Klíma  – děkuji. My jsme dostali plán předložený, aktualizace je v roce 2014 tak, aby celý proces ob-
novy byl naplánovaný na rok 2023. Zvolili jsme a doporučujeme variantu A, která je z těch třech variant nej-
kratší. Praktické navýšení pro občany bude zhruba 50 haléřů na 1 m³, takže by to nemělo nikoho zatížit. Zá-
kon hovoří o tom, že stejně musíme rezervy tvořit. Doporučení tedy zní zvolit variantu A. K tomu prosím 
diskuzi. 
Růžička – my jsme dvojrodina a bude nás to zatěžovat 150,- Kč za rok, takže bych to asi neřešil. Město jako 
vlastník infrastruktury musí mít ze zákona Plán obnovy. 
Mgr. Grillová  – jak je varianta B? 
Mgr. Klíma  – varianty B a C jsou na delší dobu. Myslím si, že těch 10 let je optimální. Ještě dotazy? 
Nejsou. Pane Lipolde děkuji. Končím diskuzi a dávám hlasovat o návrhu na usnesení, které máme pod bo-
dem č. 13. 
 
Usnesení č. 13/27 
Zastupitelstvo města schvaluje Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2014           
až 2023 ve variantě A.  
Bod se nesleduje  Z. starosta, ved. EO 
Hlasování o usnesení  

Pro: 11 Proti: 0 Zdr.: 1 (Mgr. Grillová) 
 
6. Kontrola usnesení  
 
12/08/14/24 - Částečná úhrada nákladů souvisejících s ochranou povrchové vody VD Římov  
Bod trvá Z. starosta, místostarosta       
 
12/25 -  Žádost o koupi pozemku – Jakub Ruml  
Mgr. Klíma  – manželé Rumlovi předložili žádost o koupi části pozemku, která je již geometrickým plánem 
oddělena, je to pozemek p.č. 72/5, k.ú. Mojné – Skřidla. Nechali jsme připravit smlouvu na prodej. Zastupi-
telstvo prodej akceptovalo, záměr byl zveřejněn. Finanční výbor navrhl cenu 50,- Kč/m². Smlouva byla před-
ložena právníkem. Má někdo ke smlouvě připomínky? Nebo jiný návrh? Není tomu tak. Přečtu návrh          
na usnesení. Úhradu geometrických plánů a dalších nákladů provedou žadatelé, město připravilo smlouvu. 
Ing. Německá – ještě se zeptám, ve smlouvě je: náklady uhradí kupující společně a nerozdílně vyjma daně 
z nabytí nemovitosti, kterou uhradí prodávající, takže my budeme hradit daň. Ale chtěli to oni, tak si myslím, 
že by daň mohli hradit oni. Ale musí to být uvedeno ve smlouvě.  
Mgr. Klíma  – dobře, takže upravíme odst. 3., čl. VII   ve smlouvě tak, že náklady uhradí kupující společně    
a nerozdílně včetně daně z nabytí nemovitosti. Připomínky? Nejsou, takže souhlasíme se změnou tohoto 
usnesení. 
 
Usnesení č. 12/25/27 
Zastupitelstvo města schvaluje kupní smlouvu, kterou pan Jakub a Věra Rumlovi, trvale bytem Pra-
ha, od Města kupují pozemek p.č. 72/5 , k.ú. Mojné – Skřidla, o velikosti  91  m² za cenu 50 Kč/m², 
s úpravou čl. VII, odst. 3 tak, že žadatelé jsou také poplatníky daně z nabytí nemovitých věcí. 
Bod se vypouští   Z. starosta, ved. EO 
Hlasování o usnesení  

Pro: 12 Proti: 0 Zdr.: 0 
 
12/26/27 - Bezpečnostní situace ve Velešíně 
Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu Policie ČR o výskytu drog na teritoriu města.  
Bod se vypouští   Z. starosta 
 
9/26 - Majetkové narovnání – koupě pozemku – p. Duchoň – viz přílohy č. 9/26/27 
Mgr. Klíma  – pan Duchoň nám nabídl koupi části pozemku v komunikaci, ale vzhledem k tomu, že jsme se 
informovali na úřadu územního plánování a ve spolupráci s pořizovatelem územního plánu jsme zjistili, že 
takto není možné ten kousek prodat, protože je ve změně a v zastavovací studii, která ukazuje na možnosti 
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výstavby ve Velešíně - Nádraží, je komunikace plánována tak, aby splňovala všechny normy, to znamená      
6 m široká, 2 m chodník, takže není možné akceptovat to, co požadoval pan Duchoň. Měli jsme s ním jedná-
ní, pozvali jsme ho i s jeho projektantem, protože žadatel chce, aby na jeho pozemku byly odděleny tři parce-
ly. Pan Duchoň souhlasil s tím, že nám nabídne k prodeji příslušné m² pozemku na komunikaci a zároveň, že 
my mu naopak umožníme napojení na parcely – vodu, kanalizaci, případně další sítě. Myslím si, že to je 
schůdné řešení a k oboustranné spokojenosti. Město tím získá další plochy již připravené k možné zástavbě 
lokality Velešín - Nádraží. Tolik komentář. Nejdříve musíme revokovat minulé usnesení č. 9/26 a za druhé 
bychom uložili radě připravit pořízení studie. 
Havlíček – studie se bude teprve zpracovávat, bude se tam zohledňovat celá lokalita? Počítá se s tím? 
Růžička – pan Duchoň si nechal zaměřit parcely, jak jsou v katastru, a až následně se zjistilo, jaký pozemek 
vychází pro komunikaci. 
Havlíček – jde mi o to, aby se v této přípravné fázi něco nezanedbalo a pak se to pracně nevykupovalo. 
Růžička – ne, proto se vše pozastavilo. 
Mgr. Klíma  – ta chyba byla právě na straně pana Duchoně, protože si to nechal zaměřit sám, aniž by to kon-
zultoval s úřadem územního plánování. Z toho vznikl ten rozdíl, který my musíme srovnat.  
Havlíček – geodetická kancelář ho mohla upozornit. 
Mgr. Klíma  – mohla, ale neupozornila. 
Růžička – on chtěl vytyčit svoji hranici. Tak ji vytyčili, jen ho upozornili, že část parcely má silnici, tak za-
čal vyjednávat, že nám ji prodá, pak vylezlo, že tam chce tři parcely a SP Studio zjistilo, že tam jsou tyto 
problémy. 
Mgr. Klíma  – vše tedy bude řešit nová koncepce. K tomuto bodu ještě diskuze? Není. Budeme hlasovat. 
 
Usnesení č. 9/26/27 
A. Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 9/26, 
B. Zastupitelstvo města schvaluje pořízení územní studie Velešín – Nádraží, lokalita B1 – III. etapa. 
Jako pořizovatele schvaluje odbor životního prostředí a úřad územního plánování MěÚ Kaplice, jako 
zpracovatele určuje SP Studio, s.r.o., Český Krumlov.  
T: ihned 
Bod trvá    Z. rada 
Hlasování o usnesení  

Pro: 12 Proti: 0 Zdr.: 0 
 
14/26 - Majetkové narovnání (Velešín – sever – komunikace) 
Růžička – jde o lokalitu Velešín - sever u čapího hnízda, kde pozemek patří p. Daoudimu a zahrádky nemají 
přístupovou komunikaci. Proběhlo jednání, p. Daoudi se nebrání tomu, že i kdyby se náhodou našel rychle 
kupec, tak že na tuto věc upozorní, dohodli jsme se i na tom, že my jako soused jsme účastníkem jakéhokoliv 
řízení, které tam bude probíhat. Projednali jsme s investorem stavby Penny Market možnost vybudování pří-
pojného místa pro kanalizaci z lokality Velešín - sever. Předpokládám, že za tuto pomoc by mohl zohlednit 
výkupní cenu. 
Zastupitelstvo města bere informaci na vědomí. 
Bod trvá   Z. místostarosta  
 
7. Zápis ze schůze finančního výboru č. 2/2014 – viz příloha č. 7/27 A, B 
Mgr. Klíma  – finanční výbor předložil zápis č. 2/2014. Tady bych se zastavil u akce navrhované na letošní 
rok, kde bychom chtěli upravit prostranství před kostelem. Měli jsme na to vyhrazeno 300 tis. Kč. Nechali 
jsme návrh zpracovat ještě jedním architektem a ten nám doporučil trochu jinou koncepci. Tu máte v příloze. 
Rada se k tomuto novému návrhu přiklonila, rozpočet je tedy vyšší než jsme původně předpokládali - plocha 
by byla řešena komplexně. Náklad by byl zhruba 700 tis. Kč. Hledali jsme prostředky, počítáme s tím, že 
vyhrazených 300 tis. Kč pro tuto akci ponecháme a navíc jsme dostali dotaci 400 tis. Kč za upravený chod-
ník  na náměstí. 
Ing. Hanzalíková – v rozpočtové změně je navýšení 300 tis. Kč. 
Mgr. Klíma  – 700 tis. Kč je v té koncepci. Takže to musíme v rozpočtové změně opravit na 400 tis. Kč. 
Ing. Prokeš – můj názor je takový, že dát ke kostelu ze 13. stol. zámkovou dlažbu, to vypadá docela strašně. 
Bartizal  – zámková dlažba byla i v první variantě.  
Ing. Prokeš – asi jsem to nesledoval pořádně, ale z mého pohledu, i co jsem dával pár lidem, to vypadá 
hrozně. Já bych si představoval třeba kamennou dlažbu. 
Ing. Jantač – je to tam dělené bránou, ten prostor víceméně spadá do náměstí. 
Mgr. Klíma  -  každý návrh vzbuzuje různé názory, je třeba vznést argumenty. Proč třeba není navržen ten 
kamen. S kamenem jsme původně počítali, ale o cenách je to někde jinde. Museli bychom počítat 2 – 3 mil. 
Kč. Architekt řekl: pojměte to duchovně, podívejte se na celkovou plochu, na návaznost na náměstí, které 
budete chtít také rekonstruovat, udělejte to s pohledem funkčnosti, ale i duchovní náplně. Vstup ke kostelu 
není chráněn památkově. Řekl, zkusme tam dát církevní symboliku, je to i charakter toho místa. Mně osobně 
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se to líbí, říkám svůj názor, je to koncepce napůl historická, napůl moderní, já bych to tam viděl pozitivně. 
Omezí se tam nutnost údržby, nebudou tam stát auta a bude tam bezbariérový přístup. Názory jsou různé, 
jsme tu od toho, abychom se o tom pobavili. Je třeba zvažovat finance, náhled, estetiku, ideu, funkčnost. 
Bartizal  – musíme se na to dívat jako na propojování prostor, ten vstup se musí spojit s náměstím. To je prá-
vě ta estetika, udělat to tak, aby to šlo do sebe. Mně to připadá slušný. 
Štindl – já si myslím, že to je jen otázka nezvyku modernosti, že se to nakonec bude líbit.  
Ondrášek – jde o to, že to není prostranství jen před kostelem, je to i před Kantůrkovcem, před špitálem. 
Mně se to zdá být dobré řešení. 
Ing. Jantač – já si myslím, že v nákresu to vypadá strohé, ale v reálu to bude úplně něco jiného. 
Havlíček – je to také tragédie těch architektonických programů, které to malují částečně z ptačí perspektivy. 
Bartizal – architektonické styly se vždy prolínaly a dá se to vždy nějakým způsobem udělat tak, aby to bylo 
dobře.  
Havlíček – kamenná dlažba není nic ke 13. stol. 
Mgr. Klíma  – to se na sebe nezlobíme, každý má nějaký názor…. Po zveřejnění v tisku jsem slyšel jen 
kladné ohlasy. 
Růžička – asi se shodneme všichni na tom, že je třeba s tím něco dělat. Stav komunikace je neutěšený.  
Havlíček – dotaci na to by asi nikdo nedal, že? 
Mgr. Klíma  – v současné době ne, další dotace přijdou až v roce 2015, a to není v tuto chvíli jisté.  
Diskuzi k tomuto bodu končím, rozpočtová změna obsahuje navýšení na úpravu plochy před kostelem. 
 
Usnesení č. 7/27 
A. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis ze schůze finančního výboru č. 2/2014, 
B. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2014 s úpravou: navýšení o částku ve výši 
100.000 Kč (úprava prostranství před kostelem sv. Václava)  - § 3639, položka 5171. 
Bod se nesleduje   Z. starosta, ved. EO 
Hlasování o usnesení  

Pro: 11 Proti: 1 (Ing. Prokeš) Zdr.: 0 
 
8. Zápis ze schůze kontrolního výboru č. 1/2014 – viz příloha č. 8/27 
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis ze schůze kontrolního výboru č. 1/2014.  
 
9. Finanční příspěvky klubům na rok 2014 (OST, FC, Taekwon-do, LTC) 
Mgr. Klíma  – do částky 50.000 Kč může finanční příspěvky schvalovat rada, což také udělala, a přidělila 
klubům, spolkům peníze v určitých výších, což máte pro vaši informaci v příloze. Vzhledem k tomu, že jsou 
tam příspěvky přes 50.000 Kč, ze zákona o obcích musí tyto příspěvky schvalovat zastupitelstvo. Předklá-
dáme tedy příspěvky pro OST Velešín (184.000 Kč), FC Velešín (155.000 Kč), Taekwon-do Velešín (56.000 
Kč), LTC Velešín (64.000 Kč). 
Usnesení č. 9/27 
Zastupitelstvo města schvaluje přidělení finančního příspěvku ve výši 184.000 Kč na úhradu nájmu     
a služeb ve sportovní hale Jihostroj klubu OST Velešín, finanční příspěvek ve výši 155.000 Kč spor-
tovnímu klubu FC Velešín, finanční příspěvek ve výši 56.000 Kč sportovnímu oddílu Taekwon-do Ve-
lešín a finanční příspěvek ve výši 64.000 Kč sportovnímu oddílu LTC Velešín. 
Bod se nesleduje   Z. starosta, ved. EO 
Hlasování o usnesení  

Pro: 11 Proti: 0 Zdr.: 1 (Mgr. Grillová) 
 
10. Majetkové narovnání (pozemek p.č. 2305/2, k.ú. Mojné – Skřidla) – viz příloha č. 10/27 
Mgr. Klíma  – když jsme dělali nový vodovod ve Skřidlech, museli jsme zasáhnout do pozemků ve vlastnic-
tví státu. S Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových jsme se vyrovnali, ale Pozemkový fond 
nám ještě pozemek p.č. 2305/2, k.ú. Mojné- Skřidla, nepřevedl. Změnily se podmínky, předají nám to         
po určité době a zároveň s určitými podmínkami – komunikace musí být uvedena v pasportu komunikací 
města, to je, ale chtějí usnesení zastupitelstva. Takže musíme dnes víceméně formálně znovu schválit, že 
žádáme o bezúplatný převod tohoto pozemku a zároveň, že povrch komunikace je ve vlastnictví Města a že 
máme komunikaci zařazenou v pasportu místních komunikací. 
Usnesení č. 10/27 
Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti  na Státní pozemkový úřad o bezúplatný převod pozem-
ku p.č. 2305/2, k.ú. Mojné – Skřidla, o výměře 690 m², když povrch komunikace, vedené v pasportu 
pod označením 39c,  je ve vlastnictví města Velešín. 
Bod se nesleduje   Z. starosta 
Hlasování o usnesení  

Pro: 12 Proti: 0 Zdr.: 0 
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11. Majetkové narovnání (pozemek p.č. 1821/14, k.ú. Velešín) – viz příloha č. 11/27 
Mgr. Klíma  – opět majetkové narovnání, tentokrát bezúplatný převod. Požádali jsme společnost Taconova 
při projednávání „vyčištění“ pozemků v ulici Nová o převod pozemku. Švýcarští majitelé společnosti k tomu 
přistoupili pozitivně a řekli, že nám pozemky bezúplatně převedou. Oslovili jsme našeho právníka, společ-
nost Taconova souhlasila, s tím, aby vypracoval smlouvu.  
Ing. Německá – v komentáři je uvedeno, že pozemek je zatížen věcnými břemeny uložení sítí, které zůstáva-
jí v majetku společnosti.  
Růžička – to jsou jejich přípojky. 
Ing. Německá – ale ve smlouvě je, že neváznou žádná věcná břemena.  
Růžička – když je majitel ten, co prodává, tak se tam věcné břemeno neuvádí. My jsme vlastník hlavních 
sítí, oni mají přípojky, tak mám dojem, že se to tam neuvádí. 
Ing. Německá – jenom aby si to neodporovalo. Oni nám to podle smlouvy převádí bez věcných břemen. 
Prověřit věcná břemena ve smlouvě.  
Mgr. Klíma  - společnost Taconova  souhlasila se smlouvou tak, jak je daná, přesto smlouvu dáme prověřit. 
Bude-li problém, smlouvu upravíme.  
 
Usnesení č. 11/27 
Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu, kterou společnost Taconova Production, s.r..o bezúplatně 
převádí pozemek p.č. 1821/14, k.ú. Velešín, o výměře 135 m² do vlastnictví města Velešín.  
Bod se nesleduje   Z. starosta 
Hlasování o usnesení  

Pro: 12 Proti: 0 Zdr.: 0 
 
12. Úprava výše odměn neuvolněným zastupitelům (Nařízení vlády ze dne 18.12.2013) 
Mgr. Klíma   - když jsme schvalovali odměny pro zastupitele, tak jsme opomenuli i předsedkyně dvou komi-
sí, které nejsou zastupitelkami. Vzhledem k tomu, že auditoři chtějí vyjmenovat přesně funkcionáře, musíme 
přijmout usnesení takové, v kterém bude přesně určeno, že předsedkyně komise životního prostředí a občan-
ské komise dostávají  odměnu ve stejné výši, jako všichni ostatní předsedové komisí - zastupitelé. 
 
Usnesení č. 12/27 
Zastupitelstvo města stanovuje počínaje dnem 1.5.2014 vyjmenovaným neuvolněným předsedům ko-
misí měsíční odměny v souladu s ustanovením § 77 odst. 3 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
v platném znění, ve znění Nařízení vlády ze dne 18.12.2013, kterým se upravuje Nařízení vlády             
č. 37/2013 Sb., o odměnách členů zastupitelstev obcí, v platném znění, takto: 
Ing. Hana Pešková, předsedkyně komise životního prostředí – 1.560,- Kč, 
Zdeňka Kleinová, předsedkyně občanské komise – 1.560,- Kč. 
Bod se nesleduje   Z. starosta, ved. EO 
Hlasování o usnesení  

Pro: 12 Proti: 0 Zdr.: 0 
 
14. Zakladatelská listina – U Zlaté podkovy, s.r.o.  – viz příloha č. 14/27 
Mgr. Klíma  – udělali jsme všechny kroky, které jsme měli uloženy zastupitelstvem na převod společnosti. 
Byli jsme u paní notářky, která sepsala všechny podklady nutné k převodu. Paní Jantačová i pan Mulač do-
poručili, abychom přijali novou zakladatelskou listinu, která je v souladu s novým občanským zákoníkem. 
Mění se tam pouze jméno jednatele a některá ujednání, která jsou nutná v souvislosti se změnou občanského 
zákoníku. Nová zakladatelská listina je v příloze. Máte k tomu někdo doplněk, změnu? 
Ing. Jantač – jenom bych upřesnil, že toto je třeba vzhledem k zákonu o obchodních korporacích.  
Mgr. Klíma  – zakladatelská listina se musí opět vložit do obchodního rejstříku. 
Ing. Německá –  jestli by se mohl vysvětlit název, firma společnosti je U Zlaté podkovy, pronajímá se a bu-
dou mít jiný název, tomu nerozumím. 
Mgr. Klíma  – U Zlaté podkovy je společnost, firma, restaurace se pronajímá, tu pronajímá rada, pronajímá 
se nemovitost, ale může se nazvat jakkoliv. Je to v podstatě záležitost pachtýře. Přesto s ním budeme jednat. 
 
Usnesení č. 14/27 
Zastupitelstvo města schvaluje zakladatelskou listinu společnosti U Zlaté podkovy v předloženém zně-
ní. 
Bod se nesleduje   Z. starosta 
Hlasování o usnesení  

Pro: 12 Proti: 0 Zdr.: 0 
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15. Směna pozemků u zemědělského areálu Chodeč 
Růžička – obdrželi jste materiál, kde je vyznačena směna se Zemědělským družstvem Netřebice. Po několi-
ka místních projednáních se to zaměřilo tak, že měníme 1168 m² našich pozemků za 1168 m² pozemků Ze-
mědělského družstva Netřebice. Dohoda byla několikrát projednávána, prošlo to radou, místními šetřeními, 
jednáními, a nemělo by nám nic bránit směnu udělat. Ověřoval jsem, jak je to s budováním, jedná se o lesní 
pozemek, takže my tu cestu budeme budovat jako zpevněnou lesní cestu s povrchem. Nedojde ke změně po-
zemku. 
Ondrášek – bude tam cesta kolem lesa, uděláme ji my, a kam půjde ta cesta potom? Myslím směrem 
k Jůdovi. 
Růžička –  ta je družstva. S tím jako město nic neuděláme.  
 
Usnesení č. 15/27 
Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků p.č. 3273/5 o výměře 355 m², p.č. 3270/12 o výměře 527 
m², p.č. 3280/5 o výměře 276 m², p.č. 3270/13 o výměře 10 m², vše k.ú. Chodeč (vlastník ZD Netřebice), 
a pozemků p.č. 3511/15 o výměře 455 m², p.č. 3511/2 o výměře 390 m², p.č. 3511/4 o výměře 323 m², vše 
k.ú. Chodeč (vlastník Město Velešín), mezi Zemědělským družstvem Netřebice a Městem Velešín, 
ukládá zveřejnit záměr směny pozemků  a předložit smlouvu o směně pozemků. 
Bod se sleduje   Z. starosta 
Hlasování o usnesení  

Pro: 12 Proti: 0 Zdr.: 0 
 
16. Směna obecních pozemků s pozemky p. Rešetky 
Růžička – pan Rešetka je majitelem pozemku - vjezdu do ČOV Velešín. Navrhuji směnu pozemků o celko-
vých výměrách 154 m². 
 
Usnesení č. 16/27 
Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků p.č. 806/11 o výměře 105 m², p.č. 718/23 o výměře 49 
m², vše k.ú. Velešín (vlastník Richard Rešetka), a části pozemku p.č. 718/17 o výměře 154 m², k.ú. Ve-
lešín (vlastník Město Velešín), mezi Richardem Rešetkou a Městem Velešín, ukládá zveřejnit záměr 
směny pozemků a předložit smlouvu o směně pozemků. 
Bod se sleduje   Z. starosta 
Hlasování o usnesení  

Pro: 12 Proti: 0 Zdr.: 0 
 
17. Informace, interpelace 
Mgr. Klíma  – další jednání zastupitelstva bude 23.6.2014. 
Bartizal – chtěl bych vás pozvat na Festival dne 14.6.2014 na náměstí, pan starosta ještě doplní. 
Mgr. Klíma  – takže další důležité události a akce: 23., 24.5. jsou volby do Evropského parlamentu, 
31.5.2014 Dětský den, 7.6.2014 otevření koupaliště, 14.6. 2014 Den řemesel. 
 
 
Ve Velešíně 15.04.2014 
 
 
 
Zapsal: Radka Šímová                 Ověřil: Mgr. Danuše Grillová 
                              
 
                             Bořivoj Havlíček 
                                                                                    
 
                                                                                        Starosta města: Mgr. Josef Klíma 


