
VZZM 05 (20.04.2015) 1

 
 

Zápis č. 5  
z veřejného zasedání zastupitelstva města Velešín konaného dne 20.04.2015 

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,  Jan Štindl, Ing. Petr Troják 
Omluven: Ing. Lenka Šípková 
Začátek: 18,00 hod 
Konec: 20,00 hod 
 
 
Program 
1.     Zahájení  
2.     Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3.     Schválení programu jednání 
4.     Námitky k zápisu z 4. VZZM  
5.     Připomínky a dotazy k zápisům ze schůzí rady  
6.     Kontrola usnesení z minulých zasedání zastupitelstva  
7.     Zápis z jednání finančního výboru č. 2/2015 
8.     Rozpočtová změna č. 2/2015  
9.     Schválení dotací pro kluby, spolky, organizace podle individuálních žádostí 
10.   Závěrečný účet SMO Pomalší 
11.   Informace o činnosti sdružení Hrady na Malši 
12.   Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva a předsedům komisí rady podle nařízení vlády     
        č. 37/2003 Sb., v platném znění 
13.   Kupní smlouva na pozemek p.č. 1853/11, k.ú. Velešín (111 m²) 
14.   Interpelace + informace 
 
 
1. Zahájení 
Jednání zahájil a dále řídil starosta Mgr. Josef Klíma.  
 
 
2. Jmenování zapisovatele a určení ověřovatelů zápisu  
Zapisovatelka: Radka Šímová  
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jana Německá, Pavel Kohoutek 
 
 
3. Návrh programu jednání 
Mgr. Klíma -  navrhuji doplnit do programu bod č. 14 – Nabídka společnosti Realsant na odkup pozemku 
p.č. 109/29, k.ú. Velešín. Pozemek leží pod novým parkovištěm u Penny Marketu. 
Růžička – navrhuji doplnit do programu bod č. 15 – Výhled, jak postupovat v rekonstrukci, intenzifikaci        
a výstavbě naší vodohospodářské infrastruktury, tzn. kanalizace a ČOV Holkov, obnova ČOV Velešín              
a odbahnění rybníka Šindelář. 
Mgr. Klíma  – bodem č. 16 budou interpelace, informace. 
 
Hlasování o návrhu programu jednání 

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

Proti: 0 Zdr.: 0 

Návrh programu jednání byl schválen 
 
 
4. Námitky k zápisu z 4. VZZM 
Bez námitek. 
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5. Připomínky a dotazy k zápisům ze schůzí rady 
Havlíček – rada č. 8, usnesení 124/08 – plánovaná oprava komunikace Velešín - Velešín Nádraží, jednání     
s odborem dopravy Jihočeského kraje. O co konkrétně jde? 
Mgr. Klíma  – podle informací, které jsem dostal od ředitele Správy a údržby silnic, by měla oprava této 
komunikace probíhat tak, že by se začalo od Žaltic. 
Havlíček – nemohla by se s tím udělat rovnou krajnice pro chodce? 
Mgr. Klíma  – takže se neptáš jen na tu silnici, ale záměrně i kvůli chodníku. Připomínám, že toto je předmě-
tem mnoha jednání, proběhla jednání kolem cyklostezky, zjistilo se, že pozemky jsou mnoha majitelů,       
přes ně se musí udělat celý projekt, zároveň by museli dát všichni souhlas, že můžeme vstoupit na jejich po-
zemky. Oprava silnice je vázána dotací z evropských fondů. 
Růžička – silnici dodělají do normových rozměrů. 
Mgr. Klíma  – pokusíme se ještě jednat alespoň o rozšíření komunikace o půl metru. 
Bartizal  – pokud to nemají v projektu a jde to z evropských peněz, tak to neudělají. 
Mgr. Klíma  – komunikace bude pokračovat i přes Velešín a končit na křižovatce u Moků. Slibovali, že by to 
mělo být hotové do června 2015. Další?  
Ing. Německá – rada 10, usnesení 162/10 – rada souhlasí s výjimkou navýšení počtu dětí zapsaných do MŠ. 
Na kolik? 
Mgr. Klíma  – je to každým rokem na 28 dětí ve třídě.  
Mgr. Císařová – ponechává se rezerva např. pro přistěhované děti, které jsou předškolního věku. 
 
 
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 
 
10/2 – Besedy s vedoucími organizací zřizovaných městem  
Mgr. Klíma  – proběhly již dvě besedy, dalším tématem bude práce Správy majetku města Velešín, s.r.o., 
besedu připravujeme na 4.5.2015 od 18.00 hodin v kině. Pozvánku zveřejníme ve zpravodaji a na webu 
města.  
Bod trvá   Z. starosta, rada 
 
 
7. Zápis z jednání finančního výboru č. 2/2015 – viz příloha č. 7/05  
Zastupitelstvo města bere zápis z  jednání finančního výboru č. 2/2015 na vědomí. 
 
 
8. Rozpočtová změna č. 2/ 2015 – viz příloha č. 8/05  
Mgr. Klíma – finanční výbor projednal rozpočtovou změnu a doporučuje ji schválit. Má někdo dotaz, při-
pomínku? Není tomu tak, hlasujeme o usnesení. 
 
Usnesení č. 8/05 
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2015. 
Bod se nesleduje   Z. starosta 
Hlasování o usnesení 

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

Proti: 0 Zdr.: 0 

Usnesení bylo schváleno 
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9. Schválení dotací pro kluby, spolky, organizace podle individuálních žádostí – viz příloha č. 9/05 
Mgr. Klíma  – záměrně jsem uvedl „individuálních“ žádostí, reaguji na změnu zákona č. 250/2000 Sb.,          
o rozpočtových pravidlech. Do smlouvy jsme zapracovali některé novinky, které reagují na novelu zákona. 
Individuální žádosti  o dotace se budou schvalovat podle pravidel platných do 2/2015, protože jsme žádosti 
obdrželi ještě v loňském roce. Zastupitelstvo bude schvalovat smlouvu pro kluby nad 50 tisíc Kč,               
pod 50 tisíc Kč schvaluje rada. Vzor smlouvy budeme nyní schvalovat zde na zastupitelstvu. Dostali jsme 
žádosti, které celkově přesahují možnosti rozpočtu. Sportovní komise doporučila určité částky pro kluby, 
rada zasedla a dala k dispozici některé návrhy. Protože ale zastupitelstvo musí schválit vzor smlouvy, ne-
mohla rada dříve přidělit peníze. Budou se tedy přidělovat až po dnešním zasedání. Dnes máme předloženy 
čtyři částky, které jsou vyšší než 50 tisíc Kč, ještě máme navíc  pátou  žádost –  Charitu Kaplice,  která  byla  
schvalována vždy v rámci rozpočtu, ale tentokrát to musíme také udělat touto cestou, novou smlouvou. Vzo-
ry smluv jsme použili podle doporučení Jihočeského kraje, byly konzultovány s právníky a s MěÚ Kaplice. 
Nyní otevírám diskuzi. 
Havlíček – chtěl bych se zeptat k těm nižším částkám, zákon umožňoval i formu daru. 
Mgr. Klíma  – zvolili jsme variantu individuální žádosti, peníze můžeme dát i fyzickým osobám a nemusí 
odvést daň. Dar se musí danit. 
Bartizal – některé spolky nemají právní subjektivitu, mohou také žádat? 
Mgr. Klíma  – spolky většinou mají právní subjektivitu, podle stejného vzoru může ale čerpat i fyzická oso-
ba. 
Ing. Prokeš – ve vzoru smlouvy odstavec 7 článek 4 – poskytovatel je oprávněn požadovat úhradu penále  
za porušení rozpočtové kázně ve výši 1 ‰ denně z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, nej-
výše však do výše této částky. Dostaneme např. 65.000 Kč, porušíme za 5.000,- Kč. Bude se platit       
z 65.000 Kč nebo z těch 5.000,- Kč, co jsme neoprávněně zaúčtovali? 
Mgr. Klíma  – z celkové sumy. V předmětu smlouvy je uvedeno, na co bude dotace použita. Účel je uveden 
v žádosti.  
Ing. Prokeš – odstavec 5 článek 3 – o užití dotace vede příjemce samostatnou průkaznou účetní evidenci. Co 
to znamená samostatnou? 
Mgr. Klíma  – dokládá se, že částka byla použita na určité účely. Pouze se vyčlení z účetnictví. 
Všechny smlouvy, které dnes schválíme, musíme zavěsit na webové stránky, zveřejnit je, a musí tam viset     
po dobu pěti let. 
Kohoutek – ty sankce jsou u veřejnoprávních smluv nad 50.000 Kč? 
Mgr. Klíma  – ne, sankce jsou u všech smluv. 
 
Usnesení č. 9/05 
Zastupitelstvo města schvaluje: 
A) návrh smlouvy na poskytnutí dotace pro rok 2015 na základě individuálních žádostí, 
B) smlouvy pro poskytnutí dotace ve výši 167.500 Kč FC Velešín, ve výši 65.000 Kč Taekwon-do,         
ve výši 80.000 Kč LTC Velešín, ve výši 164.000 Kč OST Velešín a ve výši 550.000 Kč Charit ě Kaplice, 
C) ukládá ekonomickému odboru a radě města připravit, resp. realizovat smlouvy o dotaci pro indivi-
duální žadatele z řad klubů, spolků, organizací, popř. jednotlivců na rok 2015, a to na základě zákona 
č. 128/2000 Sb., v platném znění, a zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění. 
T. průběžně    
Bod se nesleduje  Z. rada města, ved. EO MěÚ 
Hlasování o usnesení 

Pro: 13 (Bůžková, Císařová, Ču-
lík, Havlíček, Klein, Klíma, 
Kohoutek, Německá, Prokeš, 
Růžička, Šimánek, Štindl, Tro-
ják) 

Proti: 0 Zdr.: 1 (Bartizal) 

Usnesení bylo schváleno 
 
 
10. Závěrečný účet SMO Pomalší – viz příloha č. 10/05 
Mgr. Klíma  – závěrečný účet SMO Pomalší byl po řádnou dobu zveřejněn na úřední desce.  
 
Zastupitelstvo města bere na vědomí závěrečný účet Svazku měst a obcí Pomalší za rok 2014. 
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11. Informace o činnosti sdružení Hrady na Malši  – Ing. Radek Kocanda 
Mgr. Klíma  – vítám Ing. Kocandu a předávám mu slovo. 
Ing. Kocanda – přišel jsem, abych vás informoval o tom, jaký je aktuální stav s hradem Velešín. Zhruba    
před 1,5 měsícem jsem byl na jednání zastupitelstva ve Sv. Jánu nad Malší. Obec zvažuje, zda nekoupit par-
celu, jejíž součástí je i hrad, přičemž obec Svatý Ján by si ponechala dolní část s lesním pozemkem a sdruže-
ní Hrady na Malši by převedla samotnou část parcely, kde leží hrad, a sdružení by dál hrad opravovalo. Před 
týdnem se odehrálo další jednání na ředitelství Lesů České republiky, kde se mimo jiné jednalo i o prodejní 
ceně parcely, dlouhodobě je stanovena zhruba asi na 200 tis. Kč. Ze strany Lesů ČR padla nabídka na prodej 
této parcely, nicméně částečně to zkomplikovala existence mostu, který byl postaven před dvěma roky a je-
hož účetní hodnota je ještě kolem 900 tis. Kč. Lesy ČR projevily vstřícnost s manipulací ohledně této ceny, 
uvidíme, kam se nám podaří cenu snížit nebo vyjednat. Nicméně mne ředitel Lesů ČR oslovil, abych zpraco-
val nabídku na kompletní stavební práce na hradě. Další tah je na Lesích, buď se rozhodnou a  budou  pokra- 
čovat se stavebními pracemi, nebo nabídnou pozemek hradu a lesa k prodeji. Za peníze města Velešín jsme 
pořídili kompletní projektovou dokumentaci stavebních prací včetně geofyzikálního průzkumu a dalších prů-
zkumů, které jsou nezbytné pro památkáře. Všechny materiály jsou kompletně připraveny k nasazení do ja-
kékoliv dotace. Již jsme chtěli žádat, ale ztroskotalo to na tom, že jsme chtěli plnou moc k jednání od Lesů 
ČR, ale oni ji nedávají.  
Růžička – já to jenom malinko doplním. Došlo k situaci, že při změně podmínek přidělování dotací na tyto 
projekty se zjistilo, že po novu je příjemcem dotace pouze majitel pozemku. Takže Hrady na Malši mohly 
peníze sehnat, ale nemohly je dostat. Teď je to tedy ve fázi, že buď Lesy řeknou, že se začnou o hrad starat   
a začnou shánět peníze, nebo jestli se povede Sv. Ján, pak by mohlo Sdružení Hrady na Malši čerpat dotaci. 
Ing. Prokeš – takže, teď jsou majitelem Lesy ČR, kdyby to koupil Svatý Ján, bude majitel obec Svatý Ján? 
Růžička – ale jenom lesa, parcela hradu by byla vyjmuta a šla by do společného  majetku Sdružení Hrady    
na Malši. My i Svatý Ján jsme členy Sdružení. 
Ing. Prokeš – jsem zklamán, jak hrad vypadá. 
Ing. Kocanda – vnímám to, rád bych konal, ale Sdružení absolutně nic konat nemůže, nemůžeme dělat zá-
sahy na cizím majetku. Lesy jsou ze zákona povinny se o majetek starat, snažíme se je do oprav nastrkat. 
Naše šance je, že se začnou majetku zbavovat.  
Růžička – ještě malinko k Velešínu. Málokdo tuší, že parcela hrad vlastně neexistovala. Existovala parcela 
lesní pozemek. Pak se udělalo geodetické zaměření hradu. Myšlenka je taková, pokud se to povede, tak par-
cela hrad se vyjme a bude samostatná. Dokud je to les, tak se na to vztahuje zákon o lesním hospodaření, a to 
znamená, že když jsme tam chtěli vyčistit příkop, vykáceli jsme 10 stromů, tím pádem vznikla holina            
a do dvou let bychom to museli znovu zalesnit. Vymysleli jsme projekt „Návrat tisu červeného do lesů ČR“, 
takže nyní v hradním příkopu rostou tisy červené. Nemůžeme vykácet stromy na hradě, protože je to les. 
Ing. Prokeš – já to beru, ale pro lidi není vidět, že by tam Sdružení Hrady na Malši něco dělalo. Všechny 
spolky se snažíme prezentovat. Vy se snažíte, to je jasné, ale všude čtu jen Pořešín, Velešín není nikde.  
Ing. Kocanda – řeknu ještě jednu věc, právě proto jsem i přišel, aby bylo jasné, že se to začíná ubírat dobrou 
cestou. Je to šance, jak tuto záležitost prolomit. Je to odpověď i na  otázku, že se tam jakoby nic neděje. My 
zatím připravujeme papíry, abychom byli připraveni, až s tím budeme moci manipulovat. Je to na dobré ces-
tě, je vidět, že Lesy se nějakým způsobem pohnuly a že to směřuje ke „světlým zítřkům“, že to má řešení. 
Rádi bychom káceli, opravovali, ale nyní nemůžeme.  
Mgr. Klíma  – já bych to nyní shrnul. Bylo by dobré, aby Sdružení Hrady na Malši na hradě občas posekalo  
nálety a křoviny, trošku to zkulturnili, aby se návštěvníci cítili lépe. Na druhou stranu oceňujeme snahu 
zkvalitnit přístup k hradu jako takovému s tím, že se tu naskýtá možnost, jak vyřešit dlouholetý problém 
hospodaření na hradě. Jsem rád, že jsme slyšeli pozadí problému a ukázalo se, že snahy hrad zviditelnit se 
ukazují jako dobré. Takže pokud se podaří to, co řekl Ing. Kocanda, zastupitelé to jistě přivítají a finanční 
prostředky, které Sdružení dáme, padnou na úrodnou půdu.  
 
 
Zastupitelstvo města bere informace o činnosti sdružení Hrady na Malši podané Ing. Radkem Kocandou      
na vědomí. 
 
 
12. Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva a předsedům komisí rady podle nařízení vlá-
dy č. 37/2003 Sb., v platném znění – viz příloha č. 12/05 
Mgr. Klíma  – byla upravena výše odměn nejen pro neuvolněné zastupitele, ale i pro uvolněné za-
stupitele. Pro uvolněné zastupitele je výše ze zákona, pro neuvolněné zastupitele musí zastupitelstvo 
výši odměn schválit. Navrhuji, abychom schválili výše odměn dle předloženého návrhu. 
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Usnesení č. 12/05 
A. Zastupitelstvo města stanovuje počínaje dnem 1.5.2015 neuvolněným členům zastupitelstva 
měsíční odměny v souladu s ustanoveními § 72 a § 77 odst. 3 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,   
o obcích, ve znění Nařízení vlády ze dne 16.3.2015, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 
Sb., o odměnách členů zastupitelstev obcí, v maximální výši za funkci s nejvyšší odměnou, 
takto: 
- zastupitel (bez funkce) -   683,- Kč; 
- člen rady - 1977,- Kč; 
- předseda výboru - 1615,- Kč; 
- předseda komise - 1615,- Kč. 
B. Zastupitelstvo stanovuje, že měsíční odměna ve výši 1615,- Kč náleží i těm předsedům ko-
misí rady, kteří nejsou zastupiteli. 
C. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát zastupitele, bude mu odměna nále-
žet ode dne složení slibu. 
Bod se nesleduje   Z. EO MěÚ 
Hlasování o usnesení 

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

Proti: 0 Zdr.: 0 

Usnesení bylo schváleno 
 
 
13. Kupní smlouva na pozemek p.č. 1853/11, k.ú. Velešín (111 m²) – viz příloha č. 13/05 
Mgr. Klíma  – jedná se o pozemek pod komunikací k učilišti (výměra 111 m²). Pozemky vykupujeme v rám-
ci majetkového narovnání. 
Ing. Německá – je jedno, ze kdy je znalecký posudek? Že není aktuální? 
Růžička – když pozemek kupuje Město a prodávající s cenou souhlasí, nevadí to. Kdyby to bylo obráceně, 
musel by být vypracován nový znalecký posudek. 
Mgr. Klíma  – znalecký posudek v tomto případě je důležitý pro nás. My, jako zastupitelé, jsme rozhodli,     
že pozemek vykoupíme za cenu stanovenou soudním znalcem. 
 
Usnesení č. 13/05 
Zastupitelstvo města schvaluje předloženou kupní smlouvu uzavřenou mezi MVDr. Zdeňkem Hinter-
müllerem, bytem Velešín, jako prodávajícím, a Městem Velešín, jako kupujícím, kterou město kupuje 
od prodávajícího pozemky p.č. (KN) 1853/11, o výměře 111 m², označ. jako ostatní plocha, ostatní ko-
munikace, v ceně 7.580,- Kč, která je stanovena znaleckým posudkem č. 50/5829/2014 ze dne 
13.4.2014, vyhotoveného soudním znalcem Josefem Janem a ukládá starostovi města smlouvu pode-
psat. 
Bod se nesleduje   Z. starosta, ved. EO MěÚ 
Hlasování o usnesení 

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

Proti: 0 Zdr.: 0 

Usnesení bylo schváleno 
 
 
14. Nabídka společnosti Realsant na odkup pozemku p.č. 109/29, k.ú. Velešín – viz příloha č. 14/05 
Mgr. Klíma  – společnost Realsant, která vystavěla Penny Market, koupila od jednoho soukromníka poze-
mek o ploše 92 m². Nyní nám pozemek, který v současnosti užíváme jako městské parkoviště, nabízí 
k prodeji za cenu 550,- Kč/m². My jsme v radě řekli, že tento postup vítáme, ale navrhujeme stejnou cenu,   
za kterou jsme prodávali Realsantu okolní pozemky, což je 360,- Kč/m². 
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Usnesení č. 14/05 
Zastupitelstvo města schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 109/29, k.ú. Velešín, v ceně 
360,- Kč/m², mezi Realsant, s.r.o., Žďár nad Sázavou (jako prodávajícím), a Městem Velešín (jako ku-
pujícím) a ukládá starostovi města smlouvu podepsat. 
Bod se sleduje   Z. starosta, ved. EO MěÚ 
Hlasování o usnesení 

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

Proti: 0 Zdr.: 0 

Usnesení bylo schváleno 
 
15. Rekonstrukce, intenzifikace a výstavba vodohospodářské infrastruktury – viz příloha č. 15/05 
Mgr. Klíma  – předkládáme vám výhled možného postupu řešení dlouholetých problémů s ČOV od roku 
1976 a zároveň v návaznosti na to celého odpadního systému ve městě a v souvislosti s tím i nové ČOV       
na Holkově.  
Růžička – v radě stále vedeme bod odbahnění rybníka Šindelář, čekalo se na vypsání dotačních titulů, připa-
daly v úvahu dvě možnosti, Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí. Ministerstvo země-
dělství je na takovéto projekty bez šance, takže se půjde směrem MŽP. Bavíme se o realizaci v roce 2017, 
2018. Ještě zhruba rok, rok a půl se bude pracovat jenom na přípravě dokumentace, podkladů pro dotaci, 
monitorovacích zpráv apod. Je na nás, na zastupitelích, abychom rozhodli o tom, jestli se do toho pustíme. 
Ta cesta přes MŽP se ukazuje jako správná, protože můžeme navléct ČOV a kanalizaci Holkov k akci inten-
zifikace ČOV Velešín. Pokud se to takto spojí, je reálná šance, že bychom ty prostředky sehnali. Když se 
budeme bavit o rybníku Šindelář, bavíme se přibližně o 30 tis. tunách kalu. Nebude to jednoduchá ani levná 
záležitost. Odbahnění je kolem 30 mil. Kč. Výběrové řízení může cenu srazit, ale také nemusí. Teď jde o to, 
abyste mi řekli, jestli na tom dělat dál nebo ne.  
Havlíček – obec je správce? Je povinna? 
Růžička – je to náš majetek. 
Havlíček – kdyby se to neudělalo, co by hrozilo? 
Růžička – už teď máme stížnosti z obce Zubčice, že jim zakalujeme „Markvartické jezero“. Je tam tak málo 
vody, že když přijdou větší deště, kal přetéká přes stavidlo. 
Bartizal  – tohle je jakoby nejhavarijnější stav, ne? 
Růžička – takhle, Šindelku potřebujeme odbahnit, chceme postavit kanalizaci a ČOV na Holkově, a ta se 
nepovede jinak, než že rozjedeme projekt intenzifikace ČOV Velešín.  
Mgr. Klíma  – já to zrekapituluji, tohle, co říká pan Růžička, je několikaletá snaha města o zlepšení systému 
odpadních vod. Jednalo se o zkvalitnění a regeneraci ČOV + výtlačné zařízení do Šindeláře, odbahnění Šin-
deláře, ČOV a kanalizace Holkov, celkově je to přibližně 100 mil. Kč. My peníze samozřejmě nemáme. Teď 
je šance, že bychom prostředky získali z OPŽP. Osobně bych volil cestu to udělat, pokračovat v práci. 
Růžička – jenom ještě doplním, my máme studii na ČOV Velešín, máme projekt na kanalizaci a ČOV Hol-
kov. Bude se to muset aktualizovat a pak připravit pro stavební povolení. Tohle je jenom začátek, malá do-
kumentace. Bude se na vše muset udělat projektová dokumentace. 
Havlíček – je nějaká rámcová představa ceny té dokumentace? 
Růžička – záleží, jaká bude dohoda. Jestli na procenta z ceny díla nebo smluvní. Musí se vypsat výběrové 
řízení na administrátora, administrátoři budou muset najít zpracovatele dokumentace a pak realizátora.        
Ze zákona jsme povinni dávat určitá procenta rozpočtu do technické infrastruktury a Šindelář je součástí ka-
nalizačního systému města. 
Mgr. Klíma  – musíme si uvědomit, že vnitřní dluhy na infrastruktuře, zejména vodohospodářské, ale i sta-
vební, ve Velešíně jsou obrovské. Když se podíváte na havarijní stav kanalizace v sídlišti, komunikace spo-
jené s tím, voda v ulici Budějovická, v Latránu…Celý Velešín je na tom takto špatně. To vše valíme         
před sebou. Postupně se snažíme to odbourat, ale jednoduše to nejde. Někdo do toho musí „říznout“. Tak 
proč to neudělat teď, když tu nějaká šance je.  
Růžička – samozřejmě to bude rozdělené na etapy. 
Ing. Německá – na kolik let by etapy vyšly? 
Růžička – v roce 2016 by se měly podávat žádosti o dotaci, pokud by bylo vše zajištěno administrativně, 
začalo by se na jaře 2017. Bude to jedna žádost, ale etapovaná. V roce 2017, 2018 by mohla probíhat realiza-
ce. 
Ing. Německá – jak velká by byla dotace? 
Růžička – to ještě nevíme, ještě nejsou podmínky. Nemůžeme podat žádost o dotaci dříve, dokud nebudou 
vypsány podmínky.  
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Mgr. Klíma  – když se dělá projekt, realizace je možná po etapách. Pokud by nepřišla dotace, můžeme jed-
notlivé akce rozdělit. Pokud bude dotace, udělá se vše. Uvažuje se o tom, že by to mělo být kolem 80 %.  
Růžička – teď se musí připravit žádost na celé, vybrat administrátora, zpracovatele a až vypíšou podmínky, 
zaktualizovat stav dokumentů a podat žádost. 
 
Usnesení č. 15/05 
Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o možnostech dotace na tři akce: intenzifikace ČOV 
Velešín, výstavba kanalizace a ČOV Holkov, odbahnění rybníka Šindelář a rozhodlo o zahájení proce-
su přípravy na realizaci akce. 
Bod se sleduje    Z. starosta, rada 
Hlasování o usnesení 

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

Proti: 0 Zdr.: 0 

Usnesení bylo schváleno 
 
16. Interpelace + informace 
Růžička – pro informaci, dne 6.5. 2015 kladení věnců Prokopu Brázdovi v 9.00 hodin, 8.5.2015 v 15.00 ho-
din oslava 70. výročí konce války ve Velešíně. 
Na minulém zastupitelstvu se Ing. Německá ptala na možnost vytvoření nových míst pro urnové hroby        
na našem hřbitově. Po konzultaci s pomníkářem, panem Novákem, se nabízí pouze možnost posunutí stáva-
jících urnových hrobů, tím by se získalo přibližně 25 míst. Posouvalo by se 12 nebo 13 míst, přesun jednoho 
místa by vyšel na 3 – 4 tisíce Kč. Všichni nájemci stávajících hrobů by s posunutím museli souhlasit. Jde       
o to, jestli udělat rozpočet a zkusit nájemce oslovit. Situaci probereme v radě. 
Mgr. Klíma – dostali jsme 320.000 Kč dotaci na přístavbu hasičárny, Kulturní informační centrum dostalo 
dotaci 20.000 Kč na akci Festival Pomalší 2015, FC Velešín dotaci na sprchy neobdržel. 
Kluby, které dnes dostaly příslib dotace, mohou přijít podepisovat smlouvy. Menší dotace, které jsou         
pod 50.000 Kč, budou schvalovány v radě. Příští rada bude 27.4.2015, další 11.5.2015. 
Bartizal  – do 24.4.2015 probíhá v Galerii Jakub výstava „Třetí odboj na Českokrumlovsku“. 
Ing. Troják  – dobrá zpráva je, že Základní škola dostala dotaci a má na hřišti nový tartan, ale špatná zpráva 
je, že plot, který jsme tam vytvořili, aby se oddělil prostor, kde jsou nějaké překážky, skatepark, je v havarij-
ním stavu. Teď základní škola vypovídá nájemní smlouvu, kterou jsme sepsali před rokem. Připadá mi zby-
tečné, aby se sportoviště rušilo jen kvůli tomu, že je tam poničený plot. Je to neřešitelná situace, čtyřikrát 
jsme ho narovnávali. Kamery jsou tam, ale mají špatné rozlišení. 
Bartizal – nedalo by se sportoviště přestěhovat jinam? Mělo by to být na betonové ploše, otevřené. Popře-
mýšlejte o tom. 
Ing. Prokeš – tady už prostor máme. 
Bartizal  – já vím, ale problémy budou pořád, když je to zavřené. Pořád tam někdo poleze přes plot. Tohle 
má být nerozbitné a na otevřeném místě.  
Ing. Prokeš – škola to chce úplně zlikvidovat? 
Ing. Troják  – co jsem pochopil,chce to dát do šrotu. 
Paní Hrdá (ZŠ) – my jsme skateboardistům poslali výpověď, protože kdokoliv přijde na skatepark, nechodí 
zadem od silnice, ale přelezou plot u školy, přejdou přes školní hřiště, včetně tartanu, a vlezou si přes shoze-
ný plot na skatepark. Každý den je vyhazujeme. 
Ing. Troják  – mám návrh, jestli by město zafinancovalo bytelný plot jako je okolo. 
Růžička – to ale neřeší problém, o který jde škole.  
Mgr. Klíma  – narážíme zde na několik problémů, které se ale teď nevyřeší. Navrhuji: není možné, aby lidé 
chodili přes tartan na hřiště, chápu školu. Škola ale musí také udělat zabezpečení, aby se tak nedělo. To zna-
mená vylepšit hlídací službu - „kamery“. Skateboardisti mají ze smlouvy povinnost udržovat plot a prostran-
ství v bezvadném stavu, neudržují, je třeba udělat schůzku. Rušit hřiště je až krajní mez, materiál na hřiště 
není školy, je skateboardistů, to nemůže škola dát do sběru, ale teď nastává okamžik, kdy se musí řešit spor-
toviště komplexně. Je třeba vybrat takové místo, kde se udělá hřiště pro skateboardisty. To je úkol rady, po-
dívat se, kde by takové sportoviště mohlo vzniknout, aby nikoho nerušilo, a zároveň to udělat tak,  aby bylo 
nerozbitné. Svoláme kluby, kterých se to týká, a pokusíme se to vyřešit.  
Ing. Troják  – ve Velešíně není nikde volný povrch s dostatečně hladkým asfaltem, musel by se vytvořit, a to 
bude nákladnějši než spravit jednu stranu plotu. 
Růžička – když to poslouchám, nejde až tak o zničený plot, ale o to, že tam lezou jinudy. 
Mgr. Císařová – řešíme tedy opět to, že školní hřiště je odpoledne zavřené. Nevyřešil by to nějaký správce? 
Paní Hrdá (ZŠ) – my správce nemůžeme zaměstnávat, na to nemáme peníze.  
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Mgr. Klíma  – hřišť tady teď bude více, správce bude nutný. 
Růžička – teď mají přivézt na hřiště Nad Cihelnou branky a sítě, takže tam bude muset také někdo fungovat. 
Mgr. Klíma  – na takovouto sílu budeme muset sehnat prostředky. 
Ing. Troják  – než se najde nějaké řešení, tak bych neřešil unáhlené závěry, že budeme vyvážet překážky. 
Paní ředitelka teď končí, třeba najdeme s novým ředitelem nějakou společnou cestu na využívání prostor, 
které byly vždy pro lidi. Rozhodně bych to teď nehrotil. 
Mgr. Klíma  – škola vám pohrozila, je třeba to tam občas hlídat, zajít tam. Nemůže tam pořád chodit MP, ta 
má jiné úkoly. 
Mgr. Císařová (k paní Hrdé) – vy teď uvažujete o lepších kamerách, s rozlišením? 
Paní Hrdá (ZŠ) – měli bychom dělat výběrové řízení. 
Paní Růžičková (KIC)  – přimlouvala bych se za to, aby naši městští strážníci dostali na pojmutí kapacity 
kamer lepší vybavení. 
Mgr. Klíma  – to je další námět pro řešení, do budoucna budeme muset vyhradit nějaké finanční prostředky    
na zkvalitnění této techniky. 
Ing. Německá – teď opustila Česká spořitelna budovu…. Ta byla jejich? 
Mgr. Klíma  – ano, prodávají ji. 
Ing. Německá – proto jsem se ptala na ty děti ve školce. Mámy budou chtít chodit dříve do práce.  
Bartizal  – školka má prázdný celý pavilon. 
Ing. Německá - školka má dost míst? Mohla by vzít i menší děti? Já, že se tomu brání. Myslím jako jeslovou 
třídu. Byly tady jesle, proto mne to napadlo. 
Růžička – menší nevím, ale říkají, že mají ve školce místa dost. 
Ing. Německá – takže o tom neuvažujete? Ani nevíme, co tam bude? 
Mgr. Klíma  – byl tu zástupce společnosti, že to budou prodávat, víc nevíme. 
Ing. Prokeš – hokejbalisté mi říkali, že jim padly stromy na plot. 
Růžička – je poškozen kus pletiva, hřišti se nic nestalo. Odřezali jsme to, co leželo, zbytek dodělá pan Re-
šetka. 
Mgr. Klíma  – děkuji všem za účast, příští zasedání zastupitelstva bude 15.6.2015. 
 
 
 
 
 
Ve Velešíně 23.4.2015 
 
 
Zapsala: Radka Šímová                 Ověřil: Ing. Jana Německá 
                              
 
                             Pavel Kohoutek 
                                                                                    
 
                                                                                         Starosta města: Mgr. Josef Klíma 

 


