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Zápis č. 8  
z veřejného zasedání zastupitelstva města Velešín konaného dne 09.11.2015 

Přítomen: Jaroslav Bartizal, Mgr. Hana Císařová (17,40), Tomáš Čulík, Bořivoj Havlíček, Karel Klein,                    
Mgr. Josef Klíma, Pavel Kohoutek, Ing. Jana Německá, František Ondrášek,  Ing. Milan Prokeš,                 
Jiří Růžička, Ing. Milan Šimánek,  Ing. Lenka Šípková, Jan Štindl 
Omluven:  Ing. Petr Troják 
Začátek: 17,30 hod 
Konec: 18,15 hod 
 
 
Program 
1.     Zahájení  
2.     Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3.     Schválení programu jednání 
4.     Námitky k zápisu z 7. VZZM  
5.     Připomínky a dotazy k zápisům ze schůzí rady  
6.     Kontrola usnesení z minulých zasedání zastupitelstva  
7.     Zápis z jednání finančního výboru č. 7/2015 
8.     Rozpočtová změna č. 5/2015  
9.     Zápis z jednání kontrolního výboru č. 5/2015 
10.   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: Jan Štindl, Jaroslav Bartizal 
 
3. Návrh programu jednání 
Mgr. Klíma  – navrhuji doplnit program o body a následně upravit: 
č. 10 – Úprava usnesení ZM č. 8/04 ze dne 23.2.2015 
č. 11 – Vyřazení majetku z účetní evidence města Velešín – nerealizovaný projekt „Víceúčelové sportovní  
            zařízení (krytý bazén)“ 
č. 12 – Interpelace + informace 
 
Má ještě někdo doplnění programu? Není tomu tak, dávám hlasovat. 
 
Hlasování o návrhu programu jednání 

Pro: 13 (Bartizal, Čulík, Havlí-
ček, Klein, Klíma, Kohoutek, 
Německá, Ondrášek, Prokeš, 
Růžička, Šimánek, Šípková, 
Štindl) 

Proti: 0 Zdr.: 0 

Návrh programu jednání byl schválen 
 
4. Námitky k zápisu z 7. VZZM 
Bez námitek. 
 
5. Připomínky a dotazy k zápisům ze schůzí rady 
Ing. Německá – rada č. 22, usnesení 204/12/-/22 – návrh na přestavbu hřbitova – rada bere na vědomí pod-
nět na vyhledání vhodného místa pro urnový háj. Už se něco objevilo? 
Mgr. Klíma  – je to v podstatě úkol pro strategický plán. Rádi bychom zapojili i občany, aby ti, kteří se stara-
jí o dění ve městě, mohli navrhnout, kde by mohl být hřbitov nebo rozptylová loučka. 
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Ing. Německá - rada č. 22, usnesení 357/22 – žádost Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje          
o poskytnutí finančního příspěvku – rada doporučuje zařadit příspěvek ve výši 5000,- Kč do rozpočtu na rok 
2016. Čeho se to bude týkat? 
Mgr. Klíma  – jde o akci, která se připravuje v rámci našeho okresu. Soutěže se budou účastnit jednotlivé 
obce, tak všechny HZS požádal o příspěvek. Je to příspěvek na příští rok. 
Ing. Německá – rada č. 22, usnesení 361/22 – Mgr. Císařová měla podnět ohledně MP Velešín – rada dopo-
ručuje zařadit nákup technologií do rozpočtu na rok 2016. Bude se jednat o kamery? 
Mgr. Klíma  – návrhy byly směřovány do hardwaru, nejen kamery, ale i technologie PC apod. Rádi bychom 
udělali i opatření, abychom věděli, kde se strážník pohybuje. 
Ing. Německá – rada č. 22, usnesení 372/22 – nutné opravy některých vnitřních i vnějších omítek budovy 
bývalého kostela sv. Filipa a Jakuba. Tam už jsou nějaké vady? 
Bartizal  – část, co je infocentrum, ten sklep, jsme nechávali již jednou opravovat, padala omítka. Do metru 
je sanační omítka, to je v pořádku, a nad tím to prostě padá. Už to jednou udělali a děje se to znovu. Podle 
projektu je to prý v pořádku. Protože pod tím štukem, co tam je, je stará původní omítka, která drží, navrhuji 
to oškrábat, přebrousit přechody a nabílit. Pokud se na to dá zase štuk, odrolí se to. Jedná se o jediné místo 
vevnitř plus některá venkovní. Je to prostě problém kamenného baráku, je tam vlhko.  
Mgr. Klíma  – u těch historických budov to tak bohužel bude, je to běžný provoz, běžné opotřebení. Tohle 
jsou původní stavby, jenom se sanují. 
Bartizal  – pořád se větrá, pomalu to vysychá. Je to lepší, než to bylo, už to nešlo tak daleko, ale opakuje se 
to. 
17,40 – příchod Mgr. Hana Císařová 
Havlíček – rada č. 22, usnesení 233/14/19/21 – přechod pro pěší, Budějovická ulice. To je k Penny Marketu? 
Růžička – vychází se ze Strahovské ulice, asi metr a půl pod křižovatkou bude přechod na chodník 
k Leyrerům, včetně osvětlení. 
Havlíček – rada č. 22, usnesení 28/02/-/20 – podchod pod E 55. V jakém je to stavu? 
Mgr. Klíma  - v současné době je připravován projekt pro územní rozhodnutí a máme připravenou žádost        
o dotaci. 
Havlíček – je návaznost na komunikaci? 
Růžička – do cesty mezi zahrádkami. 
 
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) 
Mgr. Klíma  – máme přislíbenou pomoc dotace na rekonstrukci ČOV. 
Růžička – pro rozvoj průmyslové zóny za firmou J+K by bylo potřeba přeložit výtlak do biokoridoru, který 
tudy vede v územním plánu, protože v současné době výtlak dělí parcely určené pro výstavbu průmyslové 
zóny. Na výtlačném potrubí nikdo nepovolí stavět. Na ČOV se dodělává provzdušňování dosazovacích nádr-
ží. A k Šindeláři – odbahnění (odstranění ekologické zátěže) je odhadováno na 35 mil. Kč.  
Bod trvá    Z. starosta, rada 
 
13/06 – Kupní smlouva na pozemek p.č. 1473/21, k.ú Velešín (p. Duchoň) 
Mgr. Klíma  – pan Duchoň ještě nepředložil podklady. 
Bod trvá   Z. starosta 
 
15/06 – Žádost o prodej části pozemku p.č. 418/14, k.ú. Velešín – E.ON Česká republika 
Bod trvá    Z. starosta, rada 
 
7. Zápis z jednání finančního výboru č. 7/2015 – viz příloha č. 7/08  
Mgr. Klíma  – dotazy nebo připomínky k zápisu? Nejsou. 
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z  jednání finančního výboru č. 7/2015. 
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8. Rozpočtová změna č. 5/2015 – viz příloha č. 8/08 
Mgr. Klíma – má někdo dotaz k rozpočtové změně? Nemá.  
 
Usnesení č. 8/08 
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2015 v předloženém znění. 
Bod se nesleduje   Z. starosta, ved. EO MěÚ 
Hlasování o usnesení 

Pro: 14 (Bartizal, Císařová, Ču-
lík, Havlíček, Klein, Klíma, 
Kohoutek, Německá, Ondrášek, 
Prokeš, Růžička, Šimánek, Šíp-
ková, Štindl) 

Proti: 0 Zdr.: 0 

Usnesení bylo schváleno 
 
9. Zápis z jednání kontrolního výboru č. 3/2015 – viz příloha č. 9/08 
Mgr. Klíma  – kontrolní výbor se zabýval některými provozními věcmi na Městě. Ptám se pana Štindla, jestli 
chce něco k tomu doplnit. 
Štindl – ve zprávě je vše ve zkratce řečeno. Kontroloval jsem spotřeby PHM, neprojevují se žádné velké 
výkyvy. Díval jsem se i na knihy jízd, jsou vedeny, pouze by mohly být čitelnější zápisy. Na příští rok při-
pravujeme plán kontrol, pokračovali bychom v kontrole toho, jestli nevypadla nějaká usnesení rady, jestli 
přešlo to, co má dělat zastupitelstvo, k projednání zastupitelstvu, jak probíhá plnění usnesení z rady a zastu-
pitelstva. Ještě jednou bych udělal kontrolu spotřeby PHM pro porovnání s předchozím obdobím. 
Mgr. Klíma  – plán práce kontrolního výboru byl předložen, má někdo dotaz k panu Štindlovi? Námět? Ne-
má. 
 
Usnesení č. 9/08 
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru č. 3/2015 a schvaluje plán 
práce kontrolního výboru na rok 2016. 
Bod se nesleduje   Z. starosta 
Hlasování o usnesení 

Pro: 14 (Bartizal, Císařová, Ču-
lík, Havlíček, Klein, Klíma, 
Kohoutek, Německá, Ondrášek, 
Prokeš, Růžička, Šimánek, Šíp-
ková, Štindl) 

Proti: 0 Zdr.: 0 

Usnesení bylo schváleno 
 
10. Úprava usnesení ZM č. 8/04 ze dne 23.2.2015 
Mgr. Klíma  – doplněným bodem je úprava usnesení č. 8/04 na základě doporučení auditu. Jedná se o schvá-
lení rozpočtu na rok 2015. Úprava se týká bodů a) a c). 
 
Usnesení č. 10/08 
Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 8/04 ze dne 23.2.2015 v bodu a) a v bodu c) a schvaluje nové 
znění: 
Zastupitelstvo města: 
a) schvaluje rozpočet města na rok 2015 jako schodkový, a to v příjmové části ve výši 58.476.000 Kč    
a ve výdajové části ve výši 68.716.000 Kč. Schodek ve výši 10.240.000 Kč a splátky půjček ve výši 
7.251.000 Kč budou kryty finančními prostředky z minulých let, 
c) schvaluje příspěvky příspěvkovým organizacím ve výši: ZŠ 6.185.000 Kč, MŠ 3.191.000 Kč, KIC 
4.640.000 Kč, členské příspěvky organizacím, kde město je členem (SMO, SMO Pomalší, Nadace Jiho-
české cyklostezky) a dotace fyzickým a právnickým osobám, spolkům a sdružením. 
Ostatní text zůstává nezměněn. 
Bod se nesleduje   Z. starosta, ved. EO MěÚ 
Hlasování o usnesení 

Pro: 14 (Bartizal, Císařová, Ču-
lík, Havlíček, Klein, Klíma, 
Kohoutek, Německá, Ondrášek, 
Prokeš, Růžička, Šimánek, Šíp-
ková, Štindl) 

Proti: 0 Zdr.: 0 
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Usnesení bylo schváleno 
 
 
11. Vyřazení majetku z účetní evidence města Velešín – nerealizovaný projekt „Víceúčelové sportovní  
zařízení (krytý bazén)“ 
Mgr. Klíma  – tento bod se týká částky, kterou jsme vynaložili na přípravu projektu krytého bazénu za ben-
zinovým čerpadlem. Ekonomický odbor musí tuto částku vést pořád účetně a požádal nás, abychom provedli 
odpis této položky. 
 
Usnesení č. 11/08 
Zastupitelstvo města schvaluje účetní odpis akce: „Víceúčelové sportovní zařízení (krytý bazén)“ 
v částce ve výši 1.661.634,60 Kč jako zmařenou investici z důvodu nerealizování akce. 
Bod se nesleduje   Z. ved. EO MěÚ 
Hlasování o usnesení 

Pro: 14 (Bartizal, Císařová, Ču-
lík, Havlíček, Klein, Klíma, 
Kohoutek, Německá, Ondrášek, 
Prokeš, Růžička, Šimánek, Šíp-
ková, Štindl) 

Proti: 0 Zdr.: 0 

Usnesení bylo schváleno 
 
12. Interpelace + informace 
Růžička – dnes jsem obdržel poslední souhlas od vlastníků pozemků, které bychom chtěli vykoupit            
pro chodník ve Velešíně Nádraží. Máme udělaný geometrický plán, teď by měl následovat znalecký posu-
dek, odhady, pak domlouvání s majiteli o prodeji. Na začátku příštího roku bychom mohli zadat projektovou 
dokumentaci, udělat projekt, a pokud by byla akce zařazena do rozpočtu na rok 2016, můžeme zahájit reali-
zaci chodníku i s veřejným osvětlením. Když máme písemné souhlasy všech vlastníků, mám začít 
s přípravnými pracemi? 
Mgr. Klíma  – myslím, že není potřeba formální souhlas. Pokračujeme v práci, která byla nastavena, to zna-
mená výkup pozemků a připravení projektu pro chodníky. 
Růžička – plánuje se tam chodník, veřejné osvětlení a celá lokalita od křižovatky na ČK až k odchovně selat  
zóna „30“. 
Mgr. Klíma  – v návaznosti s tím se vyvolává další aktivita, a to je silnice. Bude součástí rozhodování o no-
vém rozpočtu. 
Štindl – jak to bude s přípravou rozpočtu na příští rok? 
Mgr. Klíma  – do přípravy zapojíme všechny zastupitele. Základní kameny položí ekonomický odbor,         
ve spolupráci s místostarostou připravíme „nástřel“ akcí, o kterých jsme v průběhu roku mluvili, a pak by-
chom udělali sezení u mne, kde se poradíme co a jak. Přijmeme rozpočtové provizorium a v únoru 2016 
schválíme rozpočet. Bylo by třeba, abychom stanovili priority. Pro nás jsou dlouhodobou prioritou autobu-
sové nádraží a komunitní dům. S besedou počítám začátkem ledna 2016. 
Ing. Německá – jak budou vypadat přechody pro chodce u Moků, jak budou osvícené? 
Růžička – budou nasvícené shora podle normy pro osvětlení přechodů 
Mgr. Klíma  – vše? Děkuji za účast, další zastupitelstvo bude 14.12.2015. Pokud byste ještě měli náměty      
do rady, bude 16.11.2015, 7.12.2015 a 17.12.2015. Ještě vás zveme na vánoční strom, rozsvícení bude 
29.11.2015. 
 
 
 
Ve Velešíně 10.11.2015 
 
 
 
Zapsala: Radka Šímová                 Ověřil: Jan Štindl 
                              
 
                             Jaroslav Bartizal 
                                                                                    
 
                                                                                         Starosta města: Mgr. Josef Klíma 


