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Zápis č. 7  
z veřejného zasedání zastupitelstva města Velešín konaného dne 14.09.2015 

Přítomen: Jaroslav Bartizal, 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  
Omluveni: Ing. Petr Troják 
Nepřítomni:  Marie Bůžková (podána rezignace ke dni 14.9.2015 v 8,30 hodin) 
Začátek: 17,30 hod 
Konec: 19,00 hod 
 
 
Program 
1.     Zahájení  
2.     Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3.     Schválení programu jednání 
4.     Námitky k zápisu z 6. VZZM  
5.     Připomínky a dotazy k zápisům ze schůzí rady  
6.     Kontrola usnesení z minulých zasedání zastupitelstva  
7.     Zápis z jednání finančního výboru č. 6/2015 
8.     Rozpočtová změna č. 4/2015  
9.     Majetkové narovnání – kupní smlouva na převod staveb u „OC na ulici Budějovická ve Velešíně“ 
10.   Žádost o dotaci na akci „Komunitní dům pro seniory, Krumlovská 144, Velešín“ 
11.   Žádost spol. Bydlení Na Vrších s.r.o. o vydání souhlasného stanoviska k výstavbě a provozování         
        „Komunitního domu seniorů“ v lokalitě Na Vrších 
12.   Stanovy spolku Hrady na Malši, z.s. 
13.   Interpelace + informace 
 
 
1. Zahájení 
Jednání zahájil a dále řídil starosta Mgr. Josef Klíma.  
 
2. Určení jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu  
Zapisovatelka: Radka Šímová  
Ověřovatelé zápisu: Ing. Milan Prokeš, Ing. Lenka Šípková 
 
3. Návrh programu jednání 
Mgr. Klíma  – navrhuji doplnit program o body a následně upravit: 
č. 13 – Darovací smlouva Město Velešín x Hrady na Malši – finanční dar 50.000 Kč 
č. 14 – Návrh jednotného členského příspěvku SMO Pomalší 
č. 15 – Návrh výkupu pozemků pro chodník v lokalitě Velešín Nádraží, k.ú. Velešín 
č. 16 – Kupní smlouva na pozemky v k.ú. Velešín, oblast Na Vrších – v rámci III. etapy revitalizace sídliště 
č. 17 – Rezignace na místo zastupitelky – Marie Bůžková 
č. 18 – Interpelace + informace 
 
Má ještě někdo doplněk? Není tomu tak, dávám hlasovat, kdo je pro program, který byl navržen, 
s doplněním z dnešního dne? 
 
Hlasování o návrhu programu jednání 

Pro: 13 (Bartizal, Císařová, Ču-
lík, Havlíček, Klein, Klíma, 
Kohoutek, Německá, Prokeš, 
Růžička, Šimánek, Šípková, 
Štindl) 

Proti: 0 Zdr.: 0 

Návrh programu jednání byl schválen 
 
4. Námitky k zápisu z 6. VZZM 
Bez námitek. 
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5. Připomínky a dotazy k zápisům ze schůzí rady 
Ing. Německá – rada č. 17 – usnesení č. 242/14/17 – doplnění vybavení koupaliště, tady je psáno, že je 
možnost vstupu brankou na pozemek pana Zikmunda. Nejsem proti brance, ale spíš si myslím, jestli by ne-
bylo lepší zvýšit plot? 
Mgr. Klíma  – pan Zikmund nás zatím toleruje. Počítáme s tím, že by se měla zvýšit ochranná síť.  
Ing. Německá – rada č. 18 – usnesení č. 204/12/17 – návrh na přestavbu hřbitova – nemám nic proti přelo-
žení pomníků, ale jestli to bude stačit? 
Růžička – když jsme přestavbu připravovali ve spolupráci s pomníkářstvím JATVAR, nikomu nedošlo, že 
ty malé hroby jsou hroby dětské. Jak jsme to zjistili, upustili jsme od přeložení. Takže teď budeme hledat 
jinou variantu. Snad se nám alespoň pár míst podaří najít, protože místo tam není. 
Ing. Německá – pořád to hledáte v rámci stávajícího hřbitova. Myslím si, že budeme muset hledat místo     
pro nový hřbitov.  
Růžička – urnový háj by nebyl problém z hlediska přehrady, hygieny, jde o to vytipovat vhodnou lokalitu, 
aby to bylo dostupné. 
Mgr. Klíma  – ještě poznámku – hledání místa pro nový hřbitov bylo nastoleno již v roce 1997, kdy se dělal 
územní plán. Situace nebyla ještě tak vážná, nyní to budeme muset řešit. V této souvislosti připomínám, že 
se připravuje Strategický plán rozvoje města a tam se můžeme zabývat i touto připomínkou. 
 
6. Kontrola usnesení  
 
14/26 - Majetkové narovnání (Velešín – sever – komunikace) 
Bod trvá   Z. místostarosta  
 
15/27 - Směna pozemků u zemědělského areálu Chodeč 
Bod trvá   Z. starosta 
 
 
15/05 – Příprava akcí ČOV, Holkov, Šindelář (rekonstrukce, intenzifikace a výstavba VHI) 
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 procesu přípravy     
na realizaci akce.  
Bod trvá    Z. starosta, rada 
 
10/06 – Žádost FC Velešín o půjčku na zakoupení techniky na údržbu hřiště – viz příloha č. 10/06/07  
Mgr. Klíma  – FC Velešín nás požádal o půjčku na zakoupení techniky na údržbu hřiště. Dostali jsme          
za úkol připravit návrh smlouvy, která by zohledňovala jednak potřebu fotbalového klubu a zároveň odrážela 
možnosti města. Návrh smlouvy máte v příloze. Fotbalisté i radní souhlasili s tím, že se bude jednat o ná-
vratnou finanční výpomoc bezúročnou, se splatností do 3 let a s možností dřívějšího splacení. Diskuze, při-
pomínky, náměty? Nejsou. 
 
Usnesení č. 10/06/07 
Zastupitelstvo města schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci Fotba-
lovému klubu FC Velešín na pořízení zahradní techniky včetně příslušenství pro údržbu fotbalového 
hřiště. 
Bod se vypouští    Z. starosta, ved. EO MěÚ 
Hlasování o usnesení 

Pro: 13 (Bartizal, Císařová, Ču-
lík, Havlíček, Klein, Klíma, 
Kohoutek, Německá, Prokeš, 
Růžička, Šimánek, Šípková, 
Štindl) 

Proti: 0 Zdr.: 0 

Usnesení bylo schváleno 
 
13/06 – Kupní smlouva na pozemek p.č. 1473/21, k.ú Velešín (p. Duchoň) 
Mgr. Klíma  - zájemce prozatím nedoložil všechny potřebné doklady. 
Bod trvá   Z. starosta 
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15/06 – Žádost o prodej části pozemku p.č. 418/14, k.ú. Velešín – E.ON Česká republika 
Mgr. Klíma  – společnost E.ON požádala o možnost odkoupení části pozemku na vybudování trafostanice. 
Podle dotazu na E.ON trvá zhruba rok než se připraví projekt, geometrické plány atp. 
Bod trvá    Z. starosta, rada 
 
 
7. Zápis z jednání finančního výboru č. 6/2015 – viz příloha č. 7/07  
Mgr. Klíma  – dotazy nebo připomínky k zápisu? Nejsou. 
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z  jednání finančního výboru č. 6/2015. 
 
8. Rozpočtová změna č. 4/2015 – viz příloha č. 8/07 
Mgr. Klíma – má někdo doplněk? Dotazy, připomínky? Nejsou. 
 
Usnesení č. 8/07 
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 4/2015 v předloženém znění. 
Bod se nesleduje   Z. starosta, ved. EO MěÚ 
Hlasování o usnesení 

Pro: 13 (Bartizal, Císařová, Ču-
lík, Havlíček, Klein, Klíma, 
Kohoutek, Německá, Prokeš, 
Růžička, Šimánek, Šípková, 
Štindl) 

Proti: 0 Zdr.: 0 

Usnesení bylo schváleno 
 
9. Majetkové narovnání – kupní smlouva na převod staveb u „OC na ulici Budějovická ve Velešíně“ – 
viz příloha č. 9/07 
Mgr. Klíma  – vzhledem k účetnictví není možné převádět zdarma vybudované parkoviště, plochy pro spor-
tování, chodník. Společnost A + R navrhuje částku 10.000 Kč + DPH. Hodnota staveb je okolo        
1.200.000 Kč. 
Ing. Německá – v kupní smlouvě chybí, kdo bude platit daň z převodu. Mělo by tam být, kdo bude platit. 
Mgr. Klíma – ověříme ještě na finančním úřadu, ale daň se v tomto případě neplatí.   
 
Usnesení č. 9/07 
Zastupitelstvo města schvaluje předloženou kupní smlouvu mezi A + R s.r.o. (prodávající) a Městem 
Velešín (kupující), kterou se převádí stavby víceúčelového hřiště, zpevněné plochy – parkoviště             
a chodník podél silnice III/15610, provedené v rámci stavby „Obchodní středisko na ulici Budějovická 
ve Velešíně“, za cenu 10.000 Kč + platné DPH. 
Bod se nesleduje    Z. starosta, ved. EO MěÚ 
Hlasování o usnesení 

Pro: 13 (Bartizal, Císařová, Ču-
lík, Havlíček, Klein, Klíma, 
Kohoutek, Německá, Prokeš, 
Růžička, Šimánek, Šípková, 
Štindl) 

Proti: 0 Zdr.: 0 

Usnesení bylo schváleno 
 
10. Žádost o dotaci na akci „Komunitní dům pro seniory, Krumlovská 144, Velešín“ 
Mgr. Klíma  – již několik let opakujeme žádosti o dotaci. Nyní bychom mohli dotaci získat ze Státního fon-
du rozvoje bydlení, popř. z ministerstva pro místní rozvoj. Podali jsme žádost o dotaci na Jihočeský kraj      
na zpracování projektu. Jedná se o malometrážní byty. Zároveň to bude stavěno jako komunitní dům, to 
znamená s možností vyžití celé komunity, budou zde prostory pro lékaře, pro docházející pracovníky charitní 
služby. Podmínky jsou splněny. 
Bartizal  – mám představu, že by tam mohl být stacionář, denní místnost, kde by mohli být lidé jen na něko-
lik hodin denně, lidé nebydlící přímo v domě. 
Mgr. Klíma  – to je jiný charakter domu, jiný druh služby. To nemohlo být v projektu, nesplnily by se pod-
mínky dotace. Tyto typy domů většinou budují kraje. Může to být také jeden z námětů pro Strategický plán 
rozvoje města. 
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Usnesení č. 10/07 
Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti na Státní fond rozvoje bydlení o dotaci na akci „Komu-
nitní  dům pro seniory, Krumlovská 144, Velešín“ včetně prohlášení o zajištění kofinancování 
z vlastních prostředků, popř. zajištěním úvěru na dofinancování. 
T. ihned    
Bod se nesleduje    Z. rada 
Hlasování o usnesení 

Pro: 13 (Bartizal, Císařová, Ču-
lík, Havlíček, Klein, Klíma, 
Kohoutek, Německá, Prokeš, 
Růžička, Šimánek, Šípková, 
Štindl) 

Proti: 0 Zdr.: 0 

Usnesení bylo schváleno 
 
11. Žádost spol. Bydlení Na Vrších s.r.o. o vydání souhlasného stanoviska k výstavbě a provozování 
„Komunitního domu seniorů“ v lokalit ě Na Vrších  
Mgr. Klíma  – společnost Bydlení Na Vrších nás požádala o stanovisko, zda souhlasíme s výstavbou dalšího 
komunitního domu na jejich pozemcích. Nemuseli bychom bránit privátnímu sektoru, který musí dodržet 
stejné podmínky jako my, aby dům postavil. Dům by měl být ve stejném duchu tak, jak jsme měli představe-
ní obytných domů na tomto území, neměl by vybočovat, měl by zapadat do kontextu. Rada města tuto žádost 
podporuje. 
Růžička – nemůže tam být kolize, že ve Velešíně se bude žádat dvakrát na stejnou věc? 
Bartizal  – záleží, kdo to rychleji vyřídí. Chci se zeptat, zda v udržitelnosti projektu je podmínka, kdo tam 
bydlí. Jestli to kontrolují. 
Mgr. Klíma  – podmínka, kdo tam bydlí, tam v podstatě není. Je tam podmínka, že dům se nesmí prodat, 
musí zůstat pro účel, na který byla poskytnuta dotace. Musí být splněna věková podmínka. 
Kohoutek – s kolika bytovými jednotkami se počítá? 
Mgr. Klíma  – dvacet jedna bytových jednotek. Od tohoto počtu se odvíjí výše dotace. 
 
Usnesení č. 11/07 
Zastupitelstvo města nemá námitek k záměru výstavby a provozování podporovaných bytů „Komu-
nitního domu seniorů (KoDuS)“ v lokalit ě Na Vrších ve městě Velešín, který předložila společnost 
Bydlení Na Vrších s.r.o. 
Bod se nesleduje   Z. starosta 
Hlasování o usnesení 

Pro: 12 (Bartizal, Císařová, Ču-
lík, Havlíček, Klein, Klíma, 
Kohoutek, Prokeš, Růžička, 
Šimánek, Šípková, Štindl) 

Proti: 0 Zdr.: 1 (Německá) 

Usnesení bylo schváleno 
 
12. Stanovy spolku Hrady na Malši – viz příloha č. 12/07 
Mgr. Klíma  – společnost se musí podle nového Občanského zákoníku změnit, už to nemůže být občanské 
sdružení, ale musí to být zapsaný spolek. Jednatel společnosti předkládá stanovy všem obcím, které jsou       
ve sdružení Hrady na Malši, k prodiskutování a ke stanovisku. Stanovy byly zpracovány právníkem a kontro-
lovány i našim právníkem.  
 
Usnesení č. 12/07 
Zastupitelstvo města bere na vědomí Stanovy spolku Hrady na Malši, z.s. 
Bod se nesleduje    Z. starosta 
Hlasování o usnesení 

Pro: 13 (Bartizal, Císařová, Ču-
lík, Havlíček, Klein, Klíma, 
Kohoutek, Německá, Prokeš, 
Růžička, Šimánek, Šípková, 
Štindl) 

Proti: 0 Zdr.: 0 

Usnesení bylo schváleno 
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13. Darovací smlouva Město Velešín x Hrady na Malši – finanční dar 50.000 Kč 
Mgr. Klíma  – společnost Hrady na Malši vloni požádala společnost E.ON o příspěvek 50.000 Kč na činnost, 
na zajištění akcí. Společnost E.ON darovala peníze s tím, že musí být darovány přeneseně, nejlépe přes spo-
lupracující město. Stejně jako vloni jsme přijali tuto možnost a Hradům na Malši opět takto pomůžeme. Tak-
že byla podepsána smlouva na 50.000 Kč mezi Městem Velešín a společností E.ON a nyní peníze dáme       
na stejný účel společnosti Hrady na Malši. Darovací smlouva je prodiskutována právníkem, je zcela 
v pořádku. Máte někdo jiný návrh, námět?  
Růžička –  akce se uskuteční 3.10.2015 na Pořešíně, kde proběhne dobývání hradu husitskými vojsky. 
 
Usnesení č. 13/07 
Zastupitelstvo města schvaluje Darovací smlouvu mezi Městem Velešín a společností Hrady na Malši, 
o.s., o poskytnutí finančního daru ve výši 50.000 Kč. 
Bod se nesleduje    Z. starosta, ved. EO MěÚ 
Hlasování o usnesení 

Pro: 13 (Bartizal, Císařová, Ču-
lík, Havlíček, Klein, Klíma, 
Kohoutek, Německá, Prokeš, 
Růžička, Šimánek, Šípková, 
Štindl) 

Proti: 0 Zdr.: 0 

Usnesení bylo schváleno 
 
14. Návrh jednotného členského příspěvku SMO Pomalší 
Mgr. Klíma  – společnost Pomalší je složena pouze z členských obcí. Členské příspěvky, které se poskytova-
ly v omezené míře, sloužily pouze na režijní náklady a scházely prostředky na větší projekty. SMO Pomalší 
navrhuje navýšení členských příspěvků. U nás vycházel příspěvek kolem 15.000 Kč ročně. Kdybychom dali        
30,- Kč na občana, znamenalo by to nárůst na zhruba 120.000 Kč. To je poměrně velká částka. V řadě obcí 
přijali myšlenku, že bychom měli zvolit variantu 20,- Kč na občana, což by bylo kolem 80.000 Kč. 
Růžička – městu se členství vyplácí. 
Bartizal  – propagují region. 
Mgr. Klíma  – praktickou stránkou je, že SMO Pomalší je jedno ze sdružení, kde jsme čerpali víc, než jsme 
vložili. Další praktickou stránkou je solidarita s menšími obcemi. Přečtu návrh na usnesení. Má někdo jiný 
návrh? Není tomu tak. Dávám hlasovat. 
 
Usnesení č. 14/07 
Zastupitelstvo města schvaluje členský příspěvek do Svazu města a obcí Pomalší  ve výši                   
20,- Kč/občana/rok. 
Bod se nesleduje    Z. starosta, ved. EO MěÚ 
Hlasování o usnesení 

Pro: 13 (Bartizal, Císařová, Ču-
lík, Havlíček, Klein, Klíma, 
Kohoutek, Německá, Prokeš, 
Růžička, Šimánek, Šípková, 
Štindl) 

Proti: 0 Zdr.: 0 

Usnesení bylo schváleno 
 
15. Návrh výkupu pozemků pro chodník v lokalitě Velešín Nádraží, k.ú,. Velešín 
Mgr. Klíma  – k dispozici jste dostali předpřipravený geometrický plán na budoucí výstavbu chodníku         
ve Velešíně Nádraží. Mělo by to být v souvislosti nejen s pokračováním akce, kterou letos děláme, což je 
obnova chodníků ve Velešíně Nádraží směrem k průmyslové zóně, ale zároveň i příprava pro budoucí byto-
vou výstavbu v této lokalitě.  
Růžička – je nutné vybudovat chodník v lokalitě Velešín Nádraží. Dochází již k oboustranné zástavbě okolo 
komunikace a je tam docela velký provoz. Teď jsme udělali první krok, víme, kolik pozemků, od kolika 
vlastníků, musíme vykoupit. Musí se vstoupit do jednání. Teď jde o to připravit do rozpočtu na rok 2016 fi-
nanční částku na výkup pozemků, a pokud by situace dovolila, tak rovnou i na projekt a stavbu.  
Ing. Německá – chodník bude oboustranný? 
Růžička – ne, jen po levé straně ve směru k městu, naváže na stávající chodník. 
Havlíček – stále ještě tlačíme na chodník kolem nově opravené silnice z Velešína Nádraží do Velešína.  
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Růžička – už jsme to jednou nakousli, vytiskli jsme do zastupitelstva majitele pozemků, kterých je spousta, 
a tím to skončilo, protože kus od silnice je ochranné pásmo komunikace, kde jsou vysázené stromy za dotač-
ní peníze, takže chodník musí být až za tím, a to znamená oddělení pozemků. To nespraví ani 2 miliony Kč. 
Havlíček – myslím si, že obyvatel ve Velešíně Nádraží je dost, aby měli právo na to mít bezpečnou komuni-
kaci do Velešína. 
Růžička – dá se jít okolo stavebnin. 
Havlíček – tam je to ještě horší. Co křižovatka? 
Růžička – to my nevyřešíme. 25 let, možná 27 let, se řeší překonání E55. Řešení není. Ostrůvek uprostřed 
silnice ŘSD nepovolí, protože ta silnice je určená pro nadměrné náklady. Nejdelší přechod může mít 7 me-
trů, silnice má asi 13 metrů. Zkouší se to ze všech stran, proběhla jednání s ŘSD…. 
Mgr. Klíma  – toto bylo trochu mimo dnešní jednání, ale stále to necháváme ve Strategickém plánu rozvoje 
města, budete se k tomu vyjadřovat. Je třeba to neustále připomínat. Vzniká bariéra ŘSD, Jihočeského kraje 
a PČR, která je těžko překonatelná.  
Růžička – zásadní chyba, která se stala, bylo, že při prvním územním plánu města, kdy se za E55 udělala 
průmyslová zóna, nikdo z dotčených orgánů neřešil, že tam budou muset chodit lidé. 
Mgr. Klíma  – domlouvali jsme se se společností Taconova a s budoucím majitelem další provozovny, že 
budeme společně tlačit na to, aby problém „neusnul“. 
 
Usnesení č. 15/07 
Zastupitelstvo města schvaluje záměr vybudování chodníku v lokalitě Velešín Nádraží a ukládá při-
pravit do rozpočtu financování a zároveň i přípravu projektu. 
Bod se nesleduje    Z.  místostarosta, ved. EO MěÚ 
Hlasování o usnesení 

Pro: 13 (Bartizal, Císařová, Ču-
lík, Havlíček, Klein, Klíma, 
Kohoutek, Německá, Prokeš, 
Růžička, Šimánek, Šípková, 
Štindl) 

Proti: 0 Zdr.: 0 

Usnesení bylo schváleno 
 
16. Kupní smlouva na pozemky v k.ú. Velešín, oblast Na Vrších – III. etapa revitalizace sídliště 
Mgr. Klíma  – jedná se o část pozemků v rámci regenerace sídliště Nad Cihelnou – Na Vrších. Budeme po-
třebovat pozemek pro nový chodník, vybuduje se opěrná zeď a přesunou se stromy, které jsou tam vysazené. 
Společnost Bydlení Na Vrších, která je vlastníkem těchto pozemků, akceptovala náš návrh na odkup pozem-
ku pro výstavbu chodníku o výměře 405 m² za cenu 1 Kč/m2, tedy celkem za 405,- Kč. Zápis do katastru je 
1000,- Kč. Návrh kupní smlouvy máte předložen, geometrický plán je připraven k odsouhlasení stavebnímu 
úřadu. Tímto krokem bychom splnili nejenom podmínky dotace, ale zároveň bychom zkvalitnili bydlení Na 
Vrších. 
 
Usnesení č. 16/07 
Zastupitelstvo města schvaluje předloženou Kupní smlouvu uzavřenou mezi společností Bydlení        
Na Vrších s.r.o. a Městem Velešín, kterou město kupuje pozemky o celkové výměře 405 m² za cenu       
1 Kč/m². 
Bod se nesleduje    Z. starosta, ved. EO MěÚ 
Hlasování o usnesení 

Pro: 13 (Bartizal, Císařová, Ču-
lík, Havlíček, Klein, Klíma, 
Kohoutek, Německá, Prokeš, 
Růžička, Šimánek, Šípková, 
Štindl) 

Proti: 0 Zdr.: 0 

Usnesení bylo schváleno 
 
17. Rezignace na místo zastupitelky – Marie Bůžková 
Mgr. Klíma  – paní Marie Bůžková, která byla zastupitelkou za KDU-ČSL, se vzdala dnešního dne mandátu. 
Rezignaci akceptujeme. Dle volebního zákona se rezignace předkládá starostovi města, který určí podle vý-
sledku ve volbách náhradníka. Pro informaci – prvním náhradníkem je pan František Ondrášek, který 
s mandátem souhlasí. Od rady města, která se koná dne 21.9.2015, dostane osvědčení. Ale již zítřejším dnem 
se podle volebního zákona stává zastupitelem. 
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Usnesení č. 17/07 
a) Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci zastupitelky paní Marie Bůžkové a rezignaci akcep-
tuje.  
b) Zastupitelstvo města bere na vědomí nástup pana Františka Ondráška do funkce neuvolněného čle-
na zastupitelstva s účinností od 15.9.2015 a ustanovuje měsíční odměnu 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. března 
2015, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon členů zastupitelstev obcí,     
ve znění pozdějších předpisů, ve výši 683,- Kč. 
Bod se nesleduje    Z. starosta, rada, EO 
Hlasování o usnesení 

Pro: 13 (Bartizal, Císařová, Ču-
lík, Havlíček, Klein, Klíma, 
Kohoutek, Německá, Prokeš, 
Růžička, Šimánek, Šípková, 
Štindl) 

Proti: 0 Zdr.: 0 

Usnesení bylo schváleno 
 
18. Interpelace + informace 
Růžička – ve středu budou zahájeny práce v ulici Kaplická, kde se budou kompletně měnit inženýrské sítě 
plus povrchy. Bude to dělat firma Ertl Kaplice. 
Občanka – do kdy je termín? Podle smlouvy 100 dní, nejdéle do 15.12.2015. 
Růžička – do 15.12.2015 měli předat stavbu, ale nepředpokládá se, že by se to zbytečně zdržovalo. Spíš jde 
o návaznost lidí kolem, jak rychle budou schopni reagovat s napojením přípojek. Lidé, kteří tam bydlí, budou 
mít na jejich hranice vyvedeny nové přípojky – vodu a kanalizaci. Na svém pozemku si to realizují sami. 
Bude to výměna včetně veřejného osvětlení. Jestli se nic nestane, tak by to mohlo být za dva měsíce hotové. 
Ještě bych informoval, že nás čeká parkoviště U Hřiště. Minulý týden přišel dopis, že budou pokládat          
do 3 týdnů optický kabel O2. 
To byly menší akce. A k jedné větší akci – dnes jsme obdrželi rozhodnutí ze stavebního úřadu, takže máme 
konečně povolení na rekonstrukci autobusového nádraží. Teď už jenom sehnat „pár“ korun. 
Mgr. Klíma  – budeme se snažit získat peníze. Velešín by si zasloužil lepší autobusové nádraží. Když peníze 
nezískáme, budeme se muset snažit nějak je naspořit. 
Kromě jiného přemýšlíme ještě o získání dotace na lesní cestu navazující na realizaci spojení vltavské a po-
malšské stezky. 
Ze společensko – sportovních akcí bych vás chtěl pozvat ve čtvrtek 17.9.2015 v odpoledních hodinách, kdy 
budou hrát starostové jižních Čech fotbal. Další akcí je 3.10.2015 vítání občánků. 
Občan – posledních několik nocí je ve Velešíně blackout. 
Růžička – dnes již doufám nebude. Došlo k výpadku jištění v transformátoru a k následnému ,,upálení“ ka-
belu. 
Občan – autobusové nádraží také nesvítí. 
Růžička – čekáme na dodávku sloupů VO v ulici Školní. Hned jak budou, propojí se kabely na autobusovém 
nádraží. 
Občan – pak ještě ke komunikacím. Parkoviště před Penny Marketem – před vchodem, když prší, se vytváří 
ohromná louže. Špatně to tam srovnali. 
Růžička – ta část parkoviště patří Penny Marketu. 
Občan – pak bych se chtěl zeptat, kdy se zlepší povrch ulice v „žabárně“. 
Mgr. Klíma  – takových ulic jsou ve Velešíně bohužel „mraky“, musíme postupně. Teď připravujeme studii     
na vyřešení dopravní situace v ulici U Přehrady, K Malši. Tam se to musí řešit komplexně, je to pozůstatek 
toho, jak se zde dělal plyn, někdy v roce 1997, silnice se překopaly napříč, vše se propadalo, rychle se to za-
asfaltovalo, ta zem pracuje. V Sídlišti, v Družstevní, také špatně, je toho opravdu moc. Musíme postupně. 
Občan – ještě bych chtěl podpořit pana Havlíčka. Když už se bude ve Velešíně Nádraží dělat ten chodník… 
Ten povrch komunikace ke křižovatce na Skřidla je hrozný. 
Havlíček – tam se dělala kanalizace a plyn, je to stejná příčina jako v té „žabárně“. 
Občan – pak se tu ještě mluvilo o té benzince. Není přece možné, aby tam nemohli dát tu „70“. Vždyť ji dá-
vají před každou křižovatkou. 
Růžička – podle policie není zájem narušovat plynulost dopravy na E55. 
Občan – prý nejde rozšířit ten odbočovací pruh, když se jede od Českých Budějovic do Velešína? 
Mgr. Klíma  – rozšíření bylo navrženo v roce 2003, byly rozkresleny všechny tři křižovatky do Velešína, 
bylo to smeteno ze stolu. Teď se to připravilo za předcházejícího ředitele, pak nám bylo řečeno, že by bylo 
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vhodnější udělat křižovatku v podobě písmene „T“ a zároveň bychom navazovali na ten podchod pro lidi, 
kteří jdou k železnici a k zahrádkám, ale změnil se ředitel a opět to jde od nuly. 
Občan – a ještě poslední dotaz, jak to bude s Podkovou, jak si to představujete dál? Zatím je to mizerné. Ne-
dodržuje se otevírací doba. 
Mgr. Klíma  – tady u toho nemohu dát odpověď. Nejsme nájemci restaurace. Neprovozujeme ji. To je věc 
nájemníka. V současnosti je vypsáno výběrové řízení na nového nájemníka. Počítáme i s inzerátem. Připo-
mínky k provozovně předám současnému nájemci, ale jednat za něj nemohu, je to jeho byznys. 
Bartizal – inzerát bude mít jaký záběr? 
Mgr. Klíma  – Českokrumlovsko a Českobudějovicko. 
Občan – kdo zpracovává Strategický plán rozvoje města? 
Růžička – nyní se vypisuje výběrové řízení na zpracovatele.  
Mgr. Klíma  – pokud se budete chtít zúčastnit, můžete. MAS bude určitě vyzvána ke spolupráci a budu rád, 
když se zúčastníte. Jinak samozřejmě občané všichni jsou vítáni, každé rozumné slovo je platné. Prosba       
na vás, na aktivní občany, kteří by se toho zúčastnili, je, abyste svým přičiněním pomohli na svět speciální-
mu plánu, který nezůstane jen na papíře, ale aby se také uvedl v život. 
Bartizal  -  výběrové řízení už je tedy vypsáno? A je to s tou naléhavostí na komunitní způsob projednávání 
toho strategického plánu? 
Mgr. Klíma  – ano. 
Bartizal - chce to, aby podněty, co ty skupiny občanů skutečně potřebují, třeba na sídlištích, přinesli sami 
občané.  
Ing. Německá – máte nějakou povědomost, jak to teď tady bude s lékaři? 
Mgr. Klíma  – to je záležitost dosavadních lékařů. Většinou za sebe mají náhradu. 
Občan – chtěl bych jménem petičního výboru poděkovat radě města a zastupitelstvu za rozhodnutí. Udělali 
jste nám tím radost, strávili jsme klidné léto v Družstevní. A jestli byste do budoucna mohli popřemýšlet        
o zpomalovacím retardéru kolem zahrádky u kina. 
Růžička – je tu obytná zóna, to znamená rychlost 20 km/hod. Řidiči to bohužel nerespektují. Ale tento ne-
švar dopravy je téměř všude. Nyní se doporučuje v celém Sídlišti zóna „30“. Jestli to budou lidé dodržo-
vat…… 
Občan – zmodernizování autobusového nádraží bude jistě příjemné, ale to abyste tam rovnou postavili slu-
žebnu MP. 
Bartizal  – mělo by to být v provedení antivandal. 
Štindl – probíhá modernizace kotelen. Bylo by možné se tam podívat? 
Mgr. Klíma  – po zkušebním provozu uděláme exkurzi, můžeme tuto možnost nabídnout i občanům. 
Občan – Jednota zavřela obchod Nad Cihelnou ze dne na den, počítá se tam do budoucna s nějakou provo-
zovnou? 
Růžička – na stránkách města je již inzerce, další výzvy se připravují. 
Mgr. Klíma  – inzerát na pronájem těchto prostor vyjde i v Českokrumlovském a Českobudějovickém dení-
ku. Počítáme s tím, že by tam měl být zase sortiment potravin. 
Občan – mluvili jste o komunitním centru Na Vrších, které bude stavět společnost Bydlení Na Vrších. Jak 
dlouho to musí udržet? 
Mgr. Klíma  – trvale, jinak musí vrátit dotaci. Zde je udržitelnost trvalá. Je jedno, jestli je investorem obec 
nebo soukromý investor. 
Občan – viděl jsem nakládat nádoby na bioodpad. Když vidím, jak to nakládají, je mi líto tam cpát něco těž-
šího. Říkám si, mám to tam hodit nebo ne, aby to tam zvedli? 
Růžička – nabídli nám hydraulického pomocníka na zvedání biopopelnic, našel jsem si technický list – nos-
nost 80 kg. Takže jsme poděkovali, protože máme váhu průměrné popelnice 150 – 210 kg. 
Občan – ne vše se do té popelnice vejde. Když je toho víc, je možnost to někam dovézt? 
Růžička – všechno bio se může dávat na hnojiště do Borů nebo do zeleného kontejneru  u sběrného dvoru. 
Mgr. Klíma  – ještě připomenu, že 26.9.2015 je 25. výročí Taekwondo na koupališti. 
Růžička – zastupitelé, začněte si připravovat návrhy investičních akcí do rozpočtu na další rok. Nebylo by 
špatné jedno pracovní zastupitelstvo. 
Mgr. Klíma  – příští veřejné zasedání zastupitelstva se uskuteční 9.11.2015 od 17,30 hodin. 
 
Ve Velešíně 15.09.2015 
 
Zapsala: Radka Šímová                 Ověřil: Ing. Milan Prokeš 
                              
 
                             Ing. Lenka Šípková 
                                                                                    
 
                                                                                         Starosta města: Mgr. Josef Klíma 


