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Zápis č. 3  

z veřejného zasedání zastupitelstva města Velešín konaného dne 15.12.2014 
Přítomen: Jaroslav Bartizal, Marie Bůžková, Mgr. Hana Císařová, Tomáš Čulík, Bořivoj Havlíček,          
Karel Klein, Mgr. Josef Klíma, Pavel Kohoutek, Ing. Jana Německá,  Ing. Milan Prokeš, Jiří Růžička,       
Ing. Milan Šimánek, Ing. Lenka Šípková, Jan Štindl, Ing. Petr Troják 
Začátek: 18,00 hod 
Konec: 19,10 hod 
 
Program 
1.     Zahájení 
2.     Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3.     Schválení programu jednání 
4.     Námitky k zápisu z 2. VZZM  
5.     Připomínky a dotazy k zápisům ze schůzí rady  
6.     Kontrola usnesení z minulých zasedání zastupitelstva  
7.     Zápis z jednání finančního výboru č. 2/2014 
8.     Rozpočtová změna č. 5/2014  
9.     Zápis z jednání kontrolního výboru č. 1/2014 
10.   Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o poplatku za komunální odpad 
11.   Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o systému  shromažďování, sběru, přepravy,   třídění,   využívání          
        a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města a o systému nakládání se stavebním  
        odpadem 
12.   Stanovení ceny vodného a stočného na rok 2015 
13.   Návrh rozpočtu města na rok 2015 
14.   Žádost manželů Pechočových na odkoupení pozemku p.č. 1854/12, k.ú. Velešín 
15.   Interpelace + informace 
 
1. Zahájení 
Jednání zahájil a dále řídil starosta Mgr. Josef Klíma.  
 
2. Určení ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele 
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Hana Císařová, Tomáš Čulík  
Zapisovatelka: Radka Šímová  
 
3. Návrh programu jednání 
Mgr. Klíma  – navrhuji za bod 14 doplnit body: 15. Majetkové narovnání: Jiří Kouba - Město Velešín            
a 16. Darovací smlouva - A+R s.r.o. - Město Velešín, kterou nám společnost daruje vybudovaný vodovod. 
Bod 17 by byl interpelace, informace. Má někdo připomínku, doplněk? Dávám hlasovat, kdo je pro tento 
program? 
 
Hlasování o návrhu programu jednání 

Pro: 15 (Bartizal, Bůžková,    
Císařová, Čulík, Havlíček, 
Klein, Klíma, Kohoutek,       
Německá, Prokeš, Růžička, 
Šimánek,   Šípková, Štindl, Tro-
ják) 

Proti: 0 Zdr.: 0 

Návrh programu jednání byl schválen 
 
4. Námitky k zápisu z 2. VZZM 
Bez námitek. 
 
5. Připomínky a dotazy k zápisům ze schůzí rady 
Havlíček – jak to bude s kanalizací v Holkově, když byla zamítnuta dotace (RM č. 3, usn. 45/03)? 
Růžička – podali jsme žádost o dotaci na Ministerstvo zemědělství, ale Holkov nesplnil podmínky pro přidě-
lení dotačního titulu. Je tam limit 2000 obyvatel. Nedokážeme to podat jako samostatnou obec - Holkov.     
Na jaře budeme podávat novou žádost o dotaci, zřejmě na Ministerstvo životního prostředí, měl by vyjít ne- 
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omezený dotační titul, který nebude vázán počtem obyvatel ani velikostí obce. Bod pokračuje dále, máme 
také smlouvu s JVS o bezúročné půjčce na tuto akci. 
Havlíček – dobře, děkuji. 
Mgr. Klíma  – jenom připomenu, že tato akce byla schválena již před několika lety, pořád ji evidujeme           
a „oprašujeme“, bohužel doposud jsou vypisovány dotační tituly zejména pro malé obce. Vybudování ČOV 
a kanalizace na Holkově neustále vedeme v patrnosti a budeme žádost předkládat do dalších možných titulů, 
které se budou vypisovat. 
 
6. Kontrola usnesení  
12/08/14/24/29 - Částečná úhrada nákladů souvisejících s ochranou povrchové vody VD Římov  
Bod trvá  Z. starosta, místostarosta 
 
14/26 - Majetkové narovnání (Velešín – sever – komunikace) 
Bod trvá   Z. místostarosta  
 
15/27 - Směna pozemků u zemědělského areálu Chodeč 
Bod trvá   Z. starosta 
 
12/29/2/3 - Žádost manželů Turkových o koupi části pozemku p.č. 1854/5, k.ú. Velešín – viz příloha                
č. 12/29/2/3 
Mgr. Klíma  – dostali jsme za úkol připravit smlouvu pro manžele Turkovi, kteří měli zájem koupit část po-
zemku o výměře 29 m². S právníkem jsme připravili kupní smlouvu, byla dohodnuta cena, ale dnes přišla 
paní Turková s tím, že se jim zdá cena vysoká a že zatím od smlouvy odstupují. To znamená, že dnes tuto 
smlouvu podepisovat nebudeme a stáhneme ji z jednání.  
Kohoutek – jaký je to pozemek? Je pod komunikací? 
Mgr. Klíma  – je to ostatní plocha, plocha komunikace s věcnými břemeny E.ON. 
Bod trvá   Z. starosta 
 
10/2 – Besedy s vedoucími organizací zřizovaných městem a ředitelkou Charity Kaplice a občany 
Mgr. Klíma  – první beseda zastupitelů s občany, kterou máme připravenou, se uskuteční 12. ledna 2015      
od 18.00 hodin v kině a počítáme s tím, že přizveme k projednávání ředitelky MŠ a ZŠ. 
Bod trvá   Z. starosta, rada 
 
7. Zápis z jednání finančního výboru č. 2/2014 – viz příloha č. 7/03  
Mgr. Klíma  – podklady z jednání finančního výboru jste obdrželi. 
Ing. Německá – jestli mohu ještě doplnit, máme zde uveden úvěr města ve výši 35,5 mil. Kč, ale to není vše, 
ještě jsem si uvědomila, že dlužíme 3,5 mil. Kč panu Havlíčkovi za „Podkovu“.  
Mgr. Klíma  – u těch úvěrů je potřeba se dívat na to, jak jsou splatné, likvidní. V rozpočtu se musí objevit      
i to, že splácení úvěru není městem, ale nájemníky – bytové domy, nástavby. „Provozní“ úvěr máme malý. 
Musí se počítat  i úvěr za koupaliště, úroky, dotace na kluby…To vše je navrženo v rámci rozpočtu. O tom 
budeme ještě diskutovat. 
Ing. Troják  – ještě navážu na paní Německou, mám zde poznámku, že letos budeme na úvěru platit, když 
nepočítám ty byty, 10,1 mil. Kč – koupaliště, základní školu a splátku „Podkovy“. 
Mgr. Klíma  –  u koupě firmy U Zlaté podkovy se jedná o poslední splátku, nejedná se o úvěr, jinak dluhová 
služba je zhruba 10% a naše hospodaření je označeno jako „zdravé“. 
 
Usnesení č. 7/3 
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z  jednání finančního výboru č. 2/2014 a schvaluje plán 
práce finančního výboru na rok 2015. 
Bod se nesleduje   Z. starosta, ved. EO 
Hlasování o usnesení  

Pro: 15 (Bartizal, Bůžková,     
Císařová, Čulík, Havlíček, 
Klein, Klíma, Kohoutek,      
Německá, Prokeš, Růžička, 
Šimánek, Šípková, Štindl, Tro-
ják) 

Proti: 0 Zdr.: 0 

Usnesení bylo schváleno 
 
 



VZZM 03 (15.12.2014) 3

 
8. Rozpočtová změna č. 5/2014 – viz příloha č. 8/03  
Mgr. Klíma  – další otázka týkající se hospodaření města, jedná se o vyrovnávací čísla, příjmy oproti výda-
jům jsou v nule.  
 
Usnesení č. 8/3 
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2014 ve znění přílohy č. 8/03. 
Bod se nesleduje    Z. starosta, ved. EO 
Hlasování o usnesení  

Pro: 15 (Bartizal, Bůžková,     
Císařová, Čulík, Havlíček, 
Klein, Klíma, Kohoutek,      
Německá, Prokeš, Růžička, 
Šimánek, Šípková, Štindl, Tro-
ják) 

Proti: 0 Zdr.: 0 

Usnesení bylo schváleno 
 
9. Zápis z jednání kontrolního výboru č. 1/2014 – viz příloha č. 9/03 
Mgr. Klíma  – v příloze jste obdrželi podklady z jednání kontrolního výboru. Chce pan Štindl dát nějaký 
komentář?  
Štindl – není třeba. Jsou tam vyjádřeny hlavní úkoly, pokud by zastupitelstvo usoudilo, že je potřeba něco 
dalšího, zařadilo by se to. 
Mgr. Klíma  – připomínám, že finanční i kontrolní výbor plní úkoly, které jsou schváleny zastupitelstvem. 
 
Usnesení č. 9/3 
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis ze schůze kontrolního výboru č. 1/2014 a schvaluje plán 
práce kontrolního výboru na rok 2015. 
Bod se nesleduje    Z. starosta 
Hlasování o usnesení  

Pro: 15 (Bartizal, Bůžková,     
Císařová, Čulík, Havlíček, 
Klein, Klíma, Kohoutek,      
Německá, Prokeš, Růžička, 
Šimánek, Šípková, Štindl, Tro-
ják) 

Proti: 0 Zdr.: 0 

Usnesení bylo schváleno 
 
10. Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o poplatku za komunální odpad – viz příloha č. 10/03 
Mgr. Klíma  – v příloze jste obdrželi návrh vyhlášky, která stanovuje výši poplatku na obyvatele na rok. Do-
poručujeme ponechat částku 600,- Kč. Návrh obecně závazné vyhlášky byl zkontrolován Ministerstvem vnit-
ra, odborem dozoru a kontroly, který zkonstatoval, že vyhláška je v souladu se zákony. 
Bartizal – zajímalo by mne, o kolik se zvedl objem odpadu oproti roku, kdy nebyl sběrný dvůr. 
Růžička – máme výkazy o množství odpadů ze sběrného dvora, nesmí se směšovat s tím, co se vyveze 
z obce. Vše se váží zvlášť. Za říjen a listopad ubyl směsný komunální odpad, takže je vidět, že lidé se zbavu-
jí bioodpadu, protože popelnice na BIO po Velešíně vyvážíme 3 x za týden, a objemný odpad, který dříve 
ležel různě u popelnic apod., dnes většinou končí na sběrném dvoře.  
Bartizal – jde o to, jestli nabyl odpad objemově, za to se platí. Jestli sem nevozí odpad lidé odjinud. 
Růžička – je to na občanky. 
Bartizal – zajímá mne, jestli to narostlo, aby se dala udržet ta cena. 
Růžička – klesají objemy nádob ve městě, tak si myslím, že se malinko zúročí svoz bioodpadu, který nás 
stojí čas a naftu. Je to služba, která prostě něco stojí. 
Mgr. Klíma  – chystáme interní audit chodu sběrného hospodářství ve městě. 
Růžička – v pololetí bude předložena zpráva o chodu sběrného hospodářství. 
Mgr. Klíma  – dnes řešíme poplatek, takže konkrétně k němu.  
 
Usnesení č. 10/3 
Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 o poplatku za komunální odpad     
v předloženém znění. 
Bod se nesleduje   Z. starosta 
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Hlasování o usnesení  
Pro: 15 (Bartizal, Bůžková,     
Císařová, Čulík, Havlíček, 
Klein, Klíma, Kohoutek,      
Německá, Prokeš, Růžička, 
Šimánek, Šípková, Štindl, Tro-
ják) 

Proti: 0 Zdr.: 0 

Usnesení bylo schváleno 
 
11. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města a o systému nakládání se stavebním 
odpadem – viz příloha č. 13/03 
Mgr. Klíma  – dostali jste k vyjádření návrh, který byl doplněn pouze o složku bioodpadu. Opět jsme nechali 
návrh zkontrolovat Ministerstvem vnitra, odborem dozoru a kontroly, které však konstatovalo, že Minister-
stvo životního prostředí ještě nevydalo prováděcí vyhlášku k tomuto zákonu, a nedoporučuje zatím obecně 
závaznou vyhlášku přijímat. Doporučuji vzít tento návrh pouze na vědomí.  
 
Usnesení č. 11/3 
Zastupitelstvo města bere na vědomí návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2014 o systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území 
města a o systému nakládání se stavebním odpadem v předloženém znění. 
Bod se nesleduje   Z. starosta 
Hlasování o usnesení  

Pro: 15 (Bartizal, Bůžková,     
Císařová, Čulík, Havlíček, 
Klein, Klíma, Kohoutek,      
Německá, Prokeš, Růžička, 
Šimánek, Šípková, Štindl, Tro-
ják) 

Proti: 0 Zdr.: 0 

Usnesení bylo schváleno 
 
12. Stanovení ceny vodného a stočného na rok 2015 – viz příloha č. 11/03 
Mgr. Klíma  – návrh, který máte předložen, vychází ze zkušeností minulých let. Dostali jsme se na úroveň, 
kde jednak tvoříme odpisy, můžeme opravovat náš vodohospodářský majetek, a jednak máme možnost zby-
tečně nezvyšovat cenu vodného a stočného. Návrh vychází z několika podkladů. Cena surové vody byla spo-
lečností JVS zdražena a my přibližně pouze o toto zdražení navrhujeme zvýšení ceny vodného a stočného     
na příští rok. Do kalkulace vstupuje řada dalších atributů, ale to máte v podkladech. Požádal bych pana Ing. 
Anderleho, který je zástupcem ČEVAKu, aby nám okomentoval návrh, který jsme dostali po určité úpravě 
k dispozici a ke schvalování. 
Ing. Anderle – děkuji. Myslím, že pan starosta to nejdůležitější řekl. Co do toho negativně vstupuje a co 
nemůžeme ovlivnit ani my, jako provozovatel, ani vy, jako město, je voda převzatá z vodárenské soustavy. 
Došlo k nárůstu o 1,17 Kč/m³. Tato částka však byla kompenzována. Na vodném je nárůst 0,22 Kč/m³          
a na stočném 0,59 Kč/m³. Trošku výraznější nárůst na stočném je způsoben tím, že tam máte zhruba              
o 100 tis. Kč vyšší nájemné. Je to důvod toho, že jste zhruba před rokem nebo 2 lety schválili dokument – 
Plán obnov vodohospodářského zařízení – ten vypočítává a přepočítává míru finančních prostředků, které 
byste měli tvořit ve vodném a stočném na obnovy a opravy vodohospodářského zařízení. Peníze jsou vám 
pravidelně měsíčně odváděny. Zjednodušeně řečeno, dva základní důvody nárůstu ceny vodného a stočného 
– nákup vody z vodárenské soustavy a zvýšení příjmů pro město. Vzhledem k tomu, že zde veškerá odpadní 
a dešťová  voda musí být přečerpávána do povodí Vltavy, musí být i v té položce energie stočné. Ta částka je 
značná. Nicméně je potřeba kumulovat prostředky na obnovu, zařízení stárne.  
Mgr. Klíma  – děkuji. Myslím si, že volba zastupitelstva v minulém období byla správnou cestou, přece je-
nom musíme provádět tvorbu rezerv především k obnově majetku. Je dobře, že tvoříme peníze a připravuje-
me se na budoucnost. Domnívám se, že i částka  100 tis. Kč v navýšení nájmu hraje roli a může nám pomoci 
při obnově vodohospodářského majetku.  
Tolik k návrhu. Jsou ještě dotazy? 
Havlíček – měl bych drobný administrativní doplněk. Byl by problém přidat do rozpisů řádek, kde by bylo 
sečteno vodné a stočné? 
Ing. Anderle – to není problém. 
Ing. Troják  – kde je přesně těch 100 tis. Kč, kde jsme zvedli ten fix, jaký je to řádek? 
Ing. Anderle – nájemné 4.3 – kalkulace. 
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Ing. Troják  – děkuji. 
Mgr. Klíma  – další dotaz? Není. 
Usnesení č. 12/3 
Zastupitelstvo města schvaluje kalkulaci ceny vodného a stočného pro rok 2015, předloženou společ-
ností ČEVAK, a.s., jako dvousložkovou, a to paušální platbu dle přílohy a u pohyblivé složky stanovu-
je cenu vodného ve výši 43,22 Kč/m³ a stočného ve výši 33,70 Kč/m³, u obou položek včetně DPH. 
Bod se nesleduje   Z. starosta, ved. EO    
Hlasování o usnesení  

Pro: 14 (Bartizal, Bůžková,     
Císařová, Čulík, Havlíček, 
Klein, Klíma, Kohoutek,      
Německá, Prokeš, Růžička, 
Šimánek, Šípková, Štindl) 

Proti: 0 Zdr.: 1 (Troják) 

Usnesení bylo schváleno 
13. Návrh rozpočtu města na rok 2015 – viz příloha č. 12/03 a,b 
Mgr. Klíma  – jako každým rokem předkládáme v prosinci návrh pouze rozpočtového provizoria, neznáme 
přesnou částku příjmové části. Máme osvědčený model, kdy předpokládáme, že je možno hospodařit, řídit 
město s částkou do výše 30% skutečného stavu výdajové části rozpočtu letošního roku. V další části máme 
navrženy věci, u kterých předpokládáme, že budeme žádat o dotace jiné organizace, respektive Ministerstvo 
pro místní rozvoj, případně Regionální operační program nebo Integrovaný operační program. Veškerá mi-
nisterstva od nás žádají usnesení zastupitelstva, že zastupitelé schvalují podání žádosti o dotace. Jedná se       
o dotace, které navazují na minulá léta – regenerace panelových sídlišť, autobusové nádraží, komunitní byd-
lení pro seniory – Krumlovská 144, místní komunikace. V usnesení musí být stanovena maximální hranice 
financování. Proto na základě doporučení musíme připravit i financování do  této výše. Za další bych chtěl 
připomenout, že tabulka, kterou jste obdrželi k návrhu rozpočtu na rok 2015, je pouze orientační, aby bylo 
vidět, v jakých částkách se pohybujeme. Rezerva  u bank je poměrně vysoká a znamená to pro nás, že mů-
žeme udělat i více akcí a spravit např. více komunikací. Počítám s tím, že tabulku v rozpočtových výdajích 
doplníte vašimi návrhy. Konkretizované návrhy pošlete mailem, abychom mohli tabulku doplnit a jednat o ní 
na pracovním zasedání zastupitelstva, které se uskuteční 12.1.2015 v 16,30 hodin v sále kina.  
Mgr. Císařová – měla bych dva návrhy, uvažuje se o nových webových stránkách, tak aby bylo s touto po-
ložkou počítáno v rozpočtu, a druhý návrh, chodník k novému dětskému hřišti na velešínském nádraží. 
Mgr. Klíma  – s obojím je počítáno. 
Havlíček – v rozpočtových výdajích je provoz koupaliště, to je mi jasné, a pak je tam příspěvek SM na pro-
voz koupaliště, co to znamená? 
Mgr. Klíma  – to je nájem. 
Bartizal  – zároveň ta samá částka je v příjmech.  
Ing. Troják  – ještě jednu věc, chtěl bych rozklad ve výdajové části na položky – příspěvky ZŠ, MŠ, KIC. 
Mgr. Klíma  – Ing. Hanzalíková  je má k dispozici od všech ředitelů organizací, jsou tam přesně rozpočítané 
položky. 
Ing. Troják  – ale já bych chtěl u KICu rozdělit náklady na provoz restaurace a na provoz kina.  
Mgr. Klíma  – to není problém. 
Usnesení č. 13/3 
A) Zastupitelstvo města Velešín schvaluje rozpočtové provizorium a stanovuje postup, podle něhož 
město hradí výdaje na činnosti spojené s výkonem státní správy, příspěvky na provoz příspěvkových 
organizací, výdaje na zabezpečení běžného provozu městského úřadu a samotného chodu města, a to 
do výše 30 % skutečného stavu výdajové části rozpočtu roku 2014, a dále hradí závazky vyplývající 
z uzavřených smluv s účinností před a po 1.1.2014 do přijetí rozpočtu na rok 2015. 
B) Zastupitelstvo města Velešín souhlasí s podáním žádosti o dotaci na akce: 
    I.      regenerace sídlišť – sídliště Nad Cihelnou – Na Vrších (III. etapa), Sídliště (IV. etapa) do pod- 
             programu Regenerace panelových sídlišť – MMR ČR, 
    II.    „Autobusové nádraží a okolí“ v rámci IROP, 
    III.   „Komunitní bydlení pro seniory, Krumlovs ká 144“ v rámci SFRB 
a schvaluje jejich předfinancování, resp. financování za použití vlastních finančních prostředků a ci-
zích zdrojů. 
C) Zastupitelstvo města Velešín schvaluje předložení žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce místní 
komunikace Kaplická, Školní“ do Regionálního operačního programu, prioritní osy 1 Dostupnost cen-
ter, oblasti podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací. Město Velešín souhlasí s realizací projektu, jeho 
předfinancováním a spolufinancováním v případě schválení dotace. V rámci rozpočtu města je zajiště-
no financování tohoto projektu až do výše 7 mil. Kč vč. platné DPH. 
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D) Zastupitelstvo města Velešín schvaluje předložení žádosti o dotaci na projekt „Místní komunikace 
Velešín“ do Regionálního operačního programu, prioritní osy 1 Dostupnost center, oblasti podpory 1.5 
Rozvoj místních komunikací. Město Velešín souhlasí s realizací projektu, jeho předfinancováním         
a spolufinancováním v případě schválení dotace. V rámci rozpočtu města je  zajištěno financování to-
hoto projektu až do výše 3,7 mil., Kč vč. platné DPH. 
E) Zastupitelstvo města Velešín bere na vědomí návrh rozpočtu SMO Pomalší. 
Bod se nesleduje   Z. starosta, ved. EO 
Hlasování o usnesení  

Pro: 15 (Bartizal, Bůžková,     
Císařová, Čulík, Havlíček, 
Klein, Klíma, Kohoutek,      
Německá, Prokeš, Růžička, 
Šimánek, Šípková, Štindl, Tro-
ják) 

Proti: 0 Zdr.: 0 

Usnesení bylo schváleno 
 
14. Žádost manželů Pechočových o koupi pozemku p.č. 1854/12, k.ú Velešín – viz příloha č. 14/03 
Mgr. Klíma  – v příloze jste obdrželi žádost o koupi pozemku, která se týká de facto majetkového narovnání, 
protože manželé Pechočovi tam již mají postavenou opěrnou zeď. Nechali jsme zpracovat geometrický plán, 
který je předložen. Jedná se o 8 m². Pokud prodej odsouhlasíme, zveřejníme záměr prodeje. Finanční výbor 
doporučuje cenu 300,- Kč/m². 
 
Usnesení č. 14/3 
Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1854/12, k.ú. Velešín, ostatní plocha,          
o výměře  8 m² a ukládá záměr zveřejnit na úřední desce. 
Bod se sleduje   Z. starosta, ved. EO 
Hlasování o usnesení  

Pro: 15 (Bartizal, Bůžková,     
Císařová, Čulík, Havlíček, 
Klein, Klíma, Kohoutek,      
Německá, Prokeš, Růžička, 
Šimánek, Šípková, Štindl, Tro-
ják) 

Proti: 0 Zdr.: 0 

Usnesení bylo schváleno 
 
 
15. Majetkové narovnání – Kupní smlouva J. Kouba – Město Velešín – viz příloha č. 15/03 
Mgr. Klíma – v rámci III. etapy majetkového narovnání je předložena smlouva, kterou nám pan Jiří Kouba 
prodává pozemky pod p.č.  806/9, o výměře 27 m², a 1853/12, o výměře 75 m², oba v k.ú. Velešín - pod ve-
řejnými komunikacemi. Cena je stanovena soudním znalcem, smlouva zpracována právníkem. Má někdo 
připomínky, dotaz? 
 
Usnesení č. 15/3 
Zastupitelstvo města schvaluje předloženou kupní smlouvu uzavřenou mezi Jiřím Koubou, bytem Ve-
lešín, jako prodávajícím, a Městem Velešín, jako kupujícím, kterou město kupuje od prodávajícího 
pozemky p.č.  (KN) 806/9, o výměře 27 m², a p.č.  (KN) 1853/12, o výměře 75 m², oba v k.ú. Velešín,     
za cenu stanovenou soudním znalcem v celkové výši 6 960,- Kč a ukládá starostovi města smlouvu po-
depsat. 
Bod se nesleduje   Z. starosta, ved. EO 
Hlasování o usnesení  

Pro: 15 (Bartizal, Bůžková,     
Císařová, Čulík, Havlíček, 
Klein, Klíma, Kohoutek,      
Německá, Prokeš, Růžička, 
Šimánek, Šípková, Štindl, Tro-
ják) 

Proti: 0 Zdr.: 0 

Usnesení bylo schváleno 
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16. Darovací smlouva – vlastnické právo k vodovodu (OC Budějovická ul.) –viz příloha č. 16/03 
Mgr. Klíma  – společnost A+R, která vystavěla Penny Market, nám daruje vodovodní řad, který je oceněn 
částkou 136.098,95 Kč bez DPH, a dává nám ho do užívání. Pak se uzavře nájemní smlouva mezi Městem 
Velešín a společností ČEVAK.  Podle nového občanského zákoníku jsou vodovod i kanalizace nemovitosti, 
takže musí být schvalovány zastupitelstvem. 
 
Usnesení č. 16/3 
Zastupitelstvo města schvaluje předloženou darovací smlouvu uzavřenou mezi společností A+R s.r.o., 
jako dárcem, a Městem Velešín, jako obdarovaným, kterou dárce bezplatně převádí vlastnické právo 
k vodovodu s hodnotou daru ve výši 136.098,95 Kč bez DPH a ukládá starostovi města smlouvu pode-
psat. 
Bod se nesleduje   Z. starosta, ved. EO 
Hlasování o usnesení  

Pro: 15 (Bartizal, Bůžková,     
Císařová, Čulík, Havlíček, 
Klein, Klíma, Kohoutek,      
Německá, Prokeš, Růžička, 
Šimánek, Šípková, Štindl, Tro-
ják) 

Proti: 0 Zdr.: 0 

Usnesení bylo schváleno 
 
17. Informace, interpelace 
Havlíček – nedalo by se natočit zrcadlo, které je proti ulici Krumlovská, více na cukrárnu?  
Růžička – asi ano, domluvíme se na SÚS. 
Havlíček – a potom u benzinky, při přejezdu přes E55, do ulice Nová, chybí dodatková tabulka s tvarem kři-
žovatky. 
Růžička – dáme podnět k prověření na SÚS. 
Ing. Troják  – mám dotaz k dotacím. Autobusové nádraží a okolí. Původně se uvažovalo, že se to bude dělat 
po etapách, teď jsme to scukli do žádosti, že by se to udělalo najednou?  
Mgr. Klíma  – byl to vždy jeden projekt. 
Ing. Troják  – a cena toho díla kompletně? 
Mgr. Klíma  – ještě není stanovena, odhadem 29 – 30 mil. Kč. 
Růžička – co je v zemi, budou se dělat dešťové kanalizace, a povrchy bez staveb, vychází zhruba na 16 mil. 
Kč. To je ale pouze nástřel podle plochy.  
Ing. Troják – tam se upravoval projekt kvůli výjezdům. 
Růžička – tím, že se projekt musel upravit, tak se stavby trošku zmenšily, a jenom na  stavbách je úspora 
přibližně 4 mil. Kč. 
Ing. Troják  – šlo by na příští zastupitelstvo přinést upravený projekt? 
Růžička – dnes dodělávali vizualizaci ve 3D, příští týden to budou dávat do fotek a pak to bude k dispozici.  
Mgr. Klíma  – ještě dopovím, navazovali jsme na to, že jsme chtěli udělat autobusové nádraží, okolí zname-
ná plochy v bezprostřední vzdálenosti – parkoviště apod. Právě tou žádostí o dotaci na ulici Školní, jak jsme 
schvalovali před chvilkou, navazujeme na autobusové nádraží. 
Čulík  – mám dotaz, když zadáváme zpracování projektů, na základě čeho vybíráme projektovou kancelář? 
Růžička – na každý projekt probíhá výběrové řízení.  
Ing. Prokeš – nebylo by možné objednat příručku pro zastupitele 2014 - 2018? 
Mgr. Klíma –  bude vydána 
Ing. Prokeš - ještě bych chtěl informovat zastupitele, ve středu bude vyhlášení sportovců a funkcionářů 
Českokrumlovska. Velešín tam bude také vidět. 
Růžička – pro informaci, od 14.12.2014 platí nový jízdní řád na vlakové spoje, v zastávkách jich staví pod-
statně více. 
Občan (p. Franěk) – bylo by možné zřídit parkovací místo pro invalidy ve Velešíně? 
Růžička – kde chcete to místo? 
Občan (p. Franěk) – mně je to jedno, prostě někde na náměstí. 
Mgr. Klíma  – počítáme s tím, že na autobusovém nádraží, které se teď bude modernizovat, budou minimál-
ně tři vyhrazená místa pro invalidy, jinak vyhrazená místa jsou u obchodních domů – Penny Market, Trefa. 
Pokud myslíte udělat vyhrazené místo přímo někde u radnice, tak jste to myslel? 
Občan (p. Franěk) – slibovali jste, že až bude nový chodník kolem Foitla, že tam bude vyhrazené místo. 
Mgr. Klíma  – kolem Foitla to není náš pozemek, ten je SÚS JčK, tam my nic vyznačovat nemůžeme, my to 
můžeme provést jedině na našich pozemcích. Takže by se dalo udělat v místě před vánočním stromem. Be-
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reme to jako námět, projednáme to na radě, pak se musí dát do Kaplice žádost na odbor dopravy a pokud 
nám to schválí, tak ho zřídíme.  
Občan (p. Franěk) – mám vodícího pejska, kluk stál před Vietnamcem, byl předvolán na Městskou policii, 
šel jsem s ním a dočkal jsem se výstupu, který vadil mému pejskovi. 
Mgr. Klíma  – co se stalo? 
Občan (p. Franěk) – podívejte se na kamerový záznam. Já to tady nahlas říkat nebudu. 
Mgr. Klíma  – máte špatnou zkušenost s naším strážníkem? 
Občan (p. Franěk) – no ne, šel jsem dovnitř a dveře mi tam přiskříply psa. Mám ho zraněného. 
Mgr. Klíma  – zeptáme se strážníků. Bereme to jako podnět, záležitost prošetříme.  
Občan (p. Franěk) – děkuju. 
Mgr. Klíma  – takže to byly dva náměty. Další náměty? Nejsou, takže všem děkuji za součinnost v letošním 
roce, přeji pěkné Vánoce, všem hodně zdraví a úspěchů v novém roce.  
Další zastupitelstvo bude 16.2.2015. 
 
Termíny schůzí rady a jednání zastupitelstva na první pololetí 2015: 
RM: 5.1., 19.1., 2.2., 2.3., 16.3., 30.3., 27.4., 11.5., 25.5., 8.6., 29.6. 
ZM: 16.2., 13.4., 15.6. 
 
 
 
Ve Velešíně 17.12.2014 
 
 
 
Zapsala: Radka Šímová                 Ověřil: Mgr. Hana Císařová 
                              
 
                             Tomáš Čulík 
                                                                                    
 
                                                                                         Starosta města: Mgr. Josef Klíma 

 


