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Zápis č. 9  
z veřejného zasedání zastupitelstva města Velešín konaného dne 14.12.2015 

Přítomen: Jaroslav Bartizal, Mgr. Hana Císařová, 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 (17,40), Jan Štindl, Ing. Petr Troják 
Omluven: Tomáš Čulík 
Začátek: 17,30 hod 
Konec: 19,45 hod 
 
 
Program 
1.     Zahájení  
2.     Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3.     Schválení programu jednání 
4.     Námitky k zápisu z 8. VZZM  
5.     Připomínky a dotazy k zápisům ze schůzí rady  
6.     Kontrola usnesení z minulých zasedání zastupitelstva  
7.     Zápis z jednání finančního výboru č. 8/2015 
8.     Rozpočtová změna č. 6/2015  
9.     Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o poplatku za komunální odpad 
10.   Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a od- 
        straňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem na území města 
11.   Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 o místních poplatcích 
12.   Stanovení ceny vodného a stočného na rok 2016 
13.   Návrh rozpočtu města na rok 2016 
14.   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: Mgr. Hana Císařová, Jiří Růžička 
 
3. Návrh programu jednání 
Mgr. Klíma  – obdrželi jsme ještě některé návrhy na prodiskutování otázek, které se týkají rozvoje města, 
činnosti města a budoucnosti. Jsou to zejména tři věci od Ing. Trojáka, který akceptoval, že body projednáme 
v rámci bodu „Interpelace“. Ještě navrhuji doplnit program o bod, který je pro město důležitý, a to: Návrh 
Zemědělského družstva Netřebice na odprodej pozemku pod sběrným dvorem. Máme k dispozici návrh 
smlouvy a zároveň i odhad dvou pozemků. Tento návrh bych zařadil na bod č. 13 před návrh rozpočtu. Dále 
jsme v průběhu dneška obdrželi žádost od pana Šrefla o změnu územního plánu č. 3, kterou bychom projed-
nali v bodu „Interpelace“.  
Tolik k návrhu programu, má někdo připomínku, doplněk? Návrh doplňujeme o bod č. 13 – Návrh Zeměděl-
ského družstva Netřebice na odprodej pozemku pod sběrným dvorem, bod č. 14 bude Návrh rozpočtu města 
na rok 2016 a bod č. 15 Interpelace + informace. 
Připomínky, doplňky nejsou, dávám hlasovat. Kdo je pro to, abychom se dnes řídili tímto programem. 
 
Hlasování o návrhu programu jednání 

Pro: 13 (Bartizal, Císařová, 
Havlíček, Klein, Klíma, Kohou-
tek, Německá, Ondrášek, Pro-
keš, Růžička, Šimánek, Štindl, 
Troják) 

Proti: 0 Zdr.: 0 

Návrh programu jednání byl schválen 
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4. Námitky k zápisu z 8. VZZM 
Bez námitek. 
 
5. Připomínky a dotazy k zápisům ze schůzí rady 
Bez připomínek. 
 
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  – pokračujeme v přípravě akcí na základě upřesňujících čísel na jednotlivé akce. (Obnova           
+ dostavba ČOV: 68.700.000,- Kč, rekonstrukce kanalizačních výtlaků: 19.500.000,- Kč, sanace usazovací 
nádrže: 46.200.000,- Kč, oprava a intenzifikace kanalizace v lokalitě „Na Vrších“: 8.500.000,- Kč, ostatní 
náklady – projektová příprava, TDI, VŘ: 4.500.000,- Kč.) 
Bod trvá    Z. starosta, rada 
 
13/06 – Kupní smlouva na pozemek p.č. 1473/21, k.ú Velešín (p. Duchoň) 
Bod trvá   Z. starosta 
 
15/06 – Žádost o prodej části pozemku p.č. 418/14, k.ú. Velešín – E.ON Česká republika 
Mgr. Klíma  – čeká se na geometrický plán a smlouvu. 
Bod trvá    Z. starosta, rada 
 
7. Zápis z jednání finančního výboru č. 8/2015 – viz příloha č. 7/09  
 
Usnesení č. 7/09 
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z  jednání finančního výboru č. 8/2015 a schvaluje plán 
práce finančního výboru na rok 2016. 
Bod se nesleduje    Z. starosta, ved. EO MěÚ 
Hlasování o usnesení 

Pro: 13 (Bartizal, Císařová, 
Havlíček, Klein, Klíma, Kohou-
tek, Německá, Ondrášek, Pro-
keš, Růžička, Šimánek, Štindl, 
Troják) 

Proti: 0 Zdr.: 0 

Usnesení bylo schváleno 
 
17,40 – příchod Ing. Lenka Šípková 
 
8. Rozpočtová změna č. 6/2015 – viz příloha č. 8/09  
Mgr. Klíma – má někdo dotaz k rozpočtové změně? Nemá.  
 
Usnesení č. 8/09 
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 6/2015 v předloženém znění. 
Bod se nesleduje   Z. starosta, ved. EO MěÚ 
Hlasování o usnesení 

Pro: 14 (Bartizal, Císařová, 
Havlíček, Klein, Klíma, Kohou-
tek, Německá, Ondrášek, Pro-
keš, Růžička, Šimánek, Šípko-
vá, Štindl, Troják) 

Proti: 0 Zdr.: 0 

Usnesení bylo schváleno 
 
 
 



VZZM 09 (14.12.2015) 3

 
9. OZV č. 2/2015 o poplatku za komunální odpad – viz příloha č. 9/09 
Mgr. Klíma  – částku poplatku chceme podržet ve výši 600,- Kč na osobu a rok, i když dotace města do od-
padového hospodářství je vysoká, ale nechceme zatěžovat občany. 
Růžička – město doplácí skoro 1.700.000,- Kč na odpady. Svoz biologicky rozložitelného odpadu nás bude 
stát 300.000,- Kč, jsme na doplatku 2.000.000,- Kč. Takže to je na zvážení. Chápu, že 600,- Kč je dost,       
ale jak dál? Lepší to nebude. 
Havlíček – dost velká položka je za sběrný dvůr. Nedá se tam dát symbolický poplatek? 
Růžička – to nelze. Sběrný dvůr je vybudovaný pro místní občany za dotaci státu. 
Bartizal  – moje představa byla, že se to bude limitovat. 
Mgr. Klíma  – musíme vzít v úvahu, že sběrný dvůr jsme vybudovali proto, abychom zamezili černým 
skládkám, abychom lidem umožnili odkládat odpad téměř kdykoliv. Je to služba našim občanům. Přikláním 
se k 600,- Kč, než to nějak navyšovat nebo naopak snižovat.  
 
Usnesení č. 9/09 
Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o poplatku za komunální odpad 
v předloženém znění. 
Bod se nesleduje   Z. starosta 
Hlasování o usnesení 

Pro: 13 (Bartizal, Císařová, 
Havlíček, Klein, Klíma, Kohou-
tek, Německá, Ondrášek, Pro-
keš, Šimánek, Šípková, Štindl, 
Troják) 

Proti: 0 Zdr.: 1 (Růžička) 

Usnesení bylo schváleno 
 
10. OZV č. 3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem na území města – viz příloha 
č. 10/09 
Mgr. Klíma  – touto vyhláškou reagujeme pouze na změnu legislativy, doplnění názvů atd. K návrhu této 
vyhlášky jsem nedostal žádné připomínky. 
  
Usnesení č. 10/09 
Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 o stanovení systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání     
se stavebním odpadem na území města. 
Bod se nesleduje    Z. starosta 
Hlasování o usnesení 

Pro: 14 (Bartizal, Císařová, 
Havlíček, Klein, Klíma, Kohou-
tek, Německá, Ondrášek, Pro-
keš, Růžička, Šimánek, Šípko-
vá, Štindl, Troják) 

Proti: 0 Zdr.: 0 

Usnesení bylo schváleno 
 
11. OZV č. 4/2015 o místních poplatcích – viz příloha č. 11/09 
Mgr. Klíma  – vyhlášku upravujeme z důvodu majetkových změn. Některé pozemky jsme koupili a některé 
prodali. Takže došlo ke změnám pouze v příloze. 
 
Usnesení č. 11/09 
Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 4/2015 o místních poplatcích. 
Bod se nesleduje   Z. starosta 
Hlasování o usnesení 

Pro: 14 (Bartizal, Císařová, 
Havlíček, Klein, Klíma, Kohou-
tek, Německá, Ondrášek, Pro-
keš, Růžička, Šimánek, Šípko-
vá, Štindl, Troják) 

Proti: 0 Zdr.: 0 

Usnesení bylo schváleno 
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12. Stanovení ceny vodného a stočného na rok 2016 – viz příloha č. 12/09 
Mgr. Klíma  – vycházeli jsme z kalkulace předložené společností ČEVAK, která u nás provozuje vodohos-
podářskou infrastrukturu. Společnost vycházela z našich zadání jednat v duchu šetření s  vodou a zároveň         
i s odpadní vodou. Zastupitelstvo schválilo do budoucna investice do vodohospodářské infrastruktury, která 
je hodně zanedbaná, investice jsou nejen povinné, ale zároveň i nutné. Ukázalo se, že tato cesta, kterou za-
stupitelstvo nastavilo, je správná. Nejsme tak nuceni zvyšovat enormně cenu vodného a stočného. Vychází-
me z drobných úprav, jedná se o haléřové položky. Cena vodného ve výši 43,31 Kč a stočného ve výši     
34,04 Kč, jedná se o nárůst zhruba o 50 haléřů. Tolik návrh na cenu vodného a stočného. 
Měli jsme o ceně několik jednání s ČEVAKEM, rada doporučuje tuto částku schválit. Navýšení                     
o 0,53 Kč/m³ není zatěžující. 
 
Usnesení č. 12/09 
Zastupitelstvo města schvaluje kalkulaci ceny vodného a stočného pro rok 2016, předloženou společ-
ností ČEVAK, a.s., jako dvousložkovou, a to paušální platbu podle jednotlivých kategorií dle trvalého 
průtoku vodoměrem ve znění přílohy a u pohyblivé složky stanovuje cenu vodného ve výši 43,31 Kč/m³ 
a stočného ve výši 34,04 Kč/m³, u obou položek včetně DPH. 
Bod se nesleduje   Z. starosta, ved. EO 
Hlasování o usnesení 

Pro: 13 (Císařová, Havlíček, 
Klein, Klíma, Kohoutek, Ně-
mecká, Ondrášek, Prokeš, Rů-
žička, Šimánek, Šípková, 
Štindl, Troják) 

Proti: 0 Zdr.: 1 (Bartizal) 

Usnesení bylo schváleno 
 
13. Návrh Zemědělského družstva Netřebice na odprodej pozemku pod sběrným dvorem – viz příloha 
č. 13/09 
Mgr. Klíma  – jedná se o pozemky KN st. 1570 a KN 822/77, oba v k.ú. Velešín. V současnosti tyto pozem-
ky máme pronajaté od ZD Netřebice. Zemědělské družstvo na několikeré naše oslovení přišlo s návrhem, že 
pozemek městu prodají. Tento návrh musí ještě předložit představenstvu. Zároveň připravili cenu, která je 
stanovena soudním znalcem.  
Růžička – levněji nám pozemek neprodají, prodávají ho za odhad. Jedná se o pozemek, který je v zóně pře-
stavby v územním plánu. 
Mgr. Klíma – návrh je pozemek koupit, chceme narovnat majetkové vztahy se ZD Netřebice. Zatím nezná-
me přesné stanovisko představenstva ZD, takže vydáme doporučení vedení družstva takto koncipovanou 
smlouvu schválit. Kdo je pro návrh oba dva pozemky koupit za cenu odhadní? 
 
Usnesení č. 13/09 
Zastupitelstvo města doporučuje představenstvu Zemědělského družstva Netřebice takto koncipova-
nou smlouvu schválit, souhlasí s koupí pozemků KN st. 1570 a KN 822/77, oba v k.ú. Velešín, za cenu 
stanovenou soudním znalcem a ukládá starostovi města kupní smlouvu v předloženém znění                 
a po schválení vedením Zemědělského družstva Netřebice podepsat. 
Bod se sleduje   Z. starosta 
Hlasování o usnesení 

Pro: 12 (Bartizal, Císařová, 
Havlíček, Klein, Klíma, Kohou-
tek, Německá, Prokeš, Růžička, 
Šimánek, Šípková, Štindl) 

Proti: 0 Zdr.: 2 (Ondrášek, Troják) 

Usnesení bylo schváleno 
 
14. Návrh rozpočtu města na rok 2016 – viz příloha č. 14/09 A, B, C 
Mgr. Klíma  – protože neznáme přesná čísla příjmů ani výdajů v našem městě, přijali bychom rozpočtové 
provizorium. Rádi bychom udělali rozpočet tak, abychom věděli konkrétní výši příjmů i výdajů. V hrubých 
rysech se pohybujeme v rozmezí: příjmová část – 58 mil. Kč, výdajová část – 62 mil. Kč. V rezervách máme 
zhruba 15 mil. Kč. Nechceme dávat zápornou hodnotu moc vysokou, protože bychom se měli spíše oriento-
vat na akce, které nás budou „tížit“ v příštím roce. Měli bychom se zaměřit na autobusové nádraží, na vý-
stavbu domu s pečovatelskou službou a v případě dalších akcí, na které budeme potřebovat své peníze, pou-
žít případně i úvěry. V návrhu, ve výdajové části, jste v tabulce našli různé akce, které vycházely z vašich 
podnětů, z toho, co navrhovali sami občané, potažmo vy. Je možné toto ještě upravovat. Navrhuji, abychom 
do 29.12.2015 dali dohromady návrhy od vás včetně odhadovaných nákladů, a 11.1.2016 bychom udělali 
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rozpravu k rozpočtu – pracovní zastupitelstvo. Konečný rozpočet by byl schválen na zasedání zastupitelstva 
města 15.2.2016. 
K bodu B) navrhuji podat žádost o dotaci i na akci „vodohospodářská infrastruktura“ – viz kontrola bodů. 
K bodu C): jedná se o návrh rozpočtu SMO Pomalší včetně výše členského příspěvku. Každoročně zveřej-
ňováno i na úředních deskách jednotlivých členských obcí a měst. Nyní otevírám diskuzi. 
Růžička – v roce 2016 oslaví Velešín 750 let, měli bychom se domluvit na částce, která se na oslavy uvolní. 
Popovídáme si o tom na pracovním zastupitelstvu. Popřemýšlejte prosím o směru oslav, o termínu….. 
Bartizal – hlavně jde o charakter akce, naše prostorové možnosti nejsou veliké. Vycházíme z data           
26.6. 1266, kdy je prokázána zmínka o Velešíně. 
Mgr. Klíma  – vrátíme se k návrhu rozpočtu, má ještě někdo doplněk? 
Havlíček – co to je budování vyhlídkových míst? 
Růžička – nápad vzešel od fotografů, turistů a dalších.  Jedná se o popis míst, umístění infopanelů s fotogra-
fiemi apod. Je to návrh.  
Ing. Troják  – bude na akce mimo navržený rozpočet? 
Mgr. Klíma  – v návrhu pod čarou jsou částky na rozhodování. Na besedě upřesníme, přidáme ještě to, co 
navrhnete do 29.12.2015, a budeme s konečnou platností rozhodovat. 
 
Usnesení č. 14/09 
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 2015, a dále hradí závazky vyplývající 
z uzavřených smluv s účinností před a po 1.1.2015 do přijetí rozpočtu na rok 2016. 
B) zastupitelstvo města Velešín souhlasí s podáním žádosti o dotaci na akce: 
    I.    „Regenerace sídlišť – sídliště Nad Cihelnou – Na Vrších (IV. etapa)“ do podprogramu Regene- 
             race panelových sídlišť, 
    II.   „Revitalizace přestupního terminálu – Autobusové nádraží a okolí“, 
    III.  „D ům s pečovatelskou službou, Krumlovská 144, Velešín“, 
    IV.  „Výstavba stezky a podchodu pod silnicí I/3 ve Velešíně“, 
    V.   „Velešín – obnova a dostavba ČOV + rekonstrukce kanalizačních výtlaků + sanace usazovací  
             nádrže“, 
    VI.  „Holkov – výstavba ČOV, kanalizace, vodovodu“, „Chodeč – výstavba vodovodu“ 
a schvaluje jejich předfinancování, resp. financování za použití vlastních finančních prostředků a ci-
zích zdrojů. 
C) Zastupitelstvo města Velešín bere na vědomí návrh rozpočtu SMO Pomalší včetně výše členského 
příspěvku města a jeho použití. 
Bod se nesleduje   Z. starosta, ved. EO 
Hlasování o usnesení 

Pro: 14 (Bartizal, Císařová, 
Havlíček, Klein, Klíma, Kohou-
tek, Německá, Ondrášek, Pro-
keš, Růžička, Šimánek, Šípko-
vá, Štindl, Troják) 

Proti: 0 Zdr.: 0 

Usnesení bylo schváleno 
 
15. Interpelace + informace – viz příloha č. 15/09 
Mgr. Klíma  - Ing. Troják přednesl tři interpelace. Prosím.  
Ing. Troják  – mám tři věci – 1) informace o developerském projektu Velešín – jih (Na Vrších). Vznikly 
pozemky, ale ustala komunikace. Mám dotazy na pana Kubáně. Jsou zde otazníky k počtu pozemků 
k individuální výstavbě, termíny prodeje těchto pozemků, skutečná prodejní cena pozemků, chybí informo-
vanost občanů na stránkách města. 
Ing. Kubáň (Tangenta) – převzali jsme developerský projekt. Je nastaven tak, že kolem paneláků bude po-
staveno šest vila domů, ve dvou dalších řadách budou rodinné domy a dvojdomy, v poslední partii bude in-
dividuální výstavba, která obnáší sedm pozemků. Veřejnost byla na prezentacích seznamována se záměry. 
Přihlásili se zájemci a pozemky jsou de-facto zadány, to je ta individuální výstavba. Co se týká výstavby ro-
dinných domů a dvojdomů, evidujeme zájemce. Situace vypadá tak, že na tyto domy je požádáno o stavební 
povolení, ale stále se čeká. Snad bude ještě letos. Rádi bychom začátkem roku, jak počasí dovolí, začali 
s touto etapou. Co se týká vila domů, jsou v současné době v projektu a jakmile se nám podaří získat to první 
stavební povolení, rádi bychom požádali o další. 
Ing. Troják  – děkuji. 
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Mgr. Klíma  – ještě jsem postřehl, že Ing. Troják navrhoval, abyste prezentovali vaše záměry nejen na we-
bových stránkách města, ale i na vašich stránkách, kde by se mohli lidé nejen podívat, ale třeba i přihlásit       
a informovat se na možnosti výstavby. 
Ing. Kubáň – než bude stavební povolení, nemůžeme prezentovat. Stránky jsou připraveny, ale potřebujeme 
mít něco v ruce. Parcely jsou zadány, ale neprodány. Ještě k té ceně, ta je jednotná a je 890,- Kč/m² + DPH. 
Cena je městem ošetřena smluvně. 
Ing. Troják  – jak se lidé k těm volným parcelám dostali, když to není nikde na internetu ani na stránkách 
města? 
Ing. Kubáň – proběhly dvě besedy, bylo to propagováno, lidé tady byli, takže se to nějak museli dozvědět.  
Ing. Troják  – já myslel vyjma besedy. 
Ing. Kubáň – vyjma besedy nebyl nikdo. Stránky budou „Bydlení na Vrších“. 
Mgr. Klíma  – to byla jedna z interpelací. Pokračujeme prosím dál. 
Ing. Troják  – 2) plán posílení městské policie (horšící se bezpečnostní situace). Před rokem, dvěma, jsme 
tady diskutovali o tom, jestli dva městští strážníci na Velešín stačí. Máme tady kamerový systém, u toho by 
měl někdo sedět a sledovat, co se ve městě děje. Nezamyslíme se nad tím, jak to udělat, aby ti strážníci cho-
dili po dvou, aby byli vidět? A aby to mělo váhu, když budou někde něco řešit. Nechceme posílit městskou 
policii o jednoho člověka, že by se točili u kamery, chodili ve dvou a měli rozepsané služby? Mají rozepsané 
pochůzky? V jaké je to fázi? 
Mgr. Klíma  (k Ing. Trojákovi) – psal jsi, že se zhoršuje bezpečnostní situace, já to tak nevidím, ale názor 
beru. V radě jsme se zaobírali lepším zázemím pro městskou policii, aby byla služba efektivnější – posílení 
kamerového systému, posílení jejich bezpečnosti, ale zároveň i naší povědomosti, kde se který strážník po-
hybuje. To jsou opatření, která jsou už zahrnuta v rozpočtu. Další věcí je, že na základě těchto posílení tech-
nických věcí, bude vydáno nařízení starosty, které bude směřovat k posílení služeb, a to vše se záměrem, že 
by strážníci byli nejenom kryti, ale zároveň i my budeme vědět, kdo se kde pohybuje. Pokud vydáme peníze 
na zvýšení počtu strážníků, musíme vědět, že to bude efektivní, jinak to nemá smysl. Dáme slovo strážní-
kům, jakou mají náplň práce, co dělají. 
MP Velešín – kamery kontrolujeme zpětně, 24 hodin jsme na telefonu. Když jsme na služebně, na kameru 
koukáme. K té bezpečnosti, to musíte posoudit vy, jestli je Velešín za tu dobu, co tady sloužíme, bezpečnější, 
stejný nebo nebezpečnější. Oznámení občanů řešíme neprodleně. Od května do září máme od pana starosty 
nařízené noční služby, děláme namátkové kontroly na alkohol. Bavili jste se o tom, jestli přibrat strážníka 
nebo ne. Služba přes jaro, podzim, zimu není tak upjatá jako v létě. V létě by nám třeba ti dva strážníci po-
mohli, ale přes zimu tady není pohyb. Že by byl Velešín nebezpečnější, to si myslím, že není. Ještě tedy něco 
ohledně ubytovny pana Šrefla. Je s ním dobrá domluva. Jakmile se objeví někdo, kdo páchá opakovaně pře-
stupky, okamžitě mu ukončí pobyt. Je nám jedno, jestli navýšíte počet strážníků nebo ne, my službu budeme 
vykonávat standardně dále.  
Ing. Troják (k MP) – původně navýšení počtu městských strážníků vzešlo od vás před dvěma lety. 
MP Velešín – to bylo díky napadení ze strany řidiče. Podle mého, spíše než strážníka, by pomohlo posílení 
kamerového systému. 
Štindl – nebylo by dobře suplovat státní policii. Pak se chci zeptat, nemohla by u monitoru sedět osoba, která 
nebude policista?  
Mgr. Klíma  – to asi nelze.  
Růžička – k tomu posilování počtu strážníků. Podle statistiky policie ze září 2015, středisko Kaplice, má 
kriminalita sestupný charakter. Musím souhlasit s panem Štindlem, že bezpečnost je věcí státu, ne města. MP 
by si měla vytipovat místa, kde se „výtečníci“ scházejí, a odtud je vytlačovat a postupovat důsledně. 
Mgr. Klíma  (k Ing. Trojákovi) – návrh můžeš doplnit do rozpočtu. 
Ing. Troják  – padlo zde, že nebudeme investovat do dalšího strážníka, i kluci z MP to sami říkali….. 
Mgr. Císařová – v plánu je rozšíření technického vybavení. 
Bartizal  (k MP) – mne by zajímalo, jestli u těch kamer musí sedět strážník. Tam je největší rezerva. Jestli to 
můžete zjistit. 
Mgr. Klíma  (k Ing. Trojákovi) – ještě třetí bod? 
Ing. Troják  – 3) zpřístupnění dětského hřiště za základní školou. Vzhledem k tomu, že se změnilo vedení 
na základní škole, tak bychom chtěli vyvolat diskuzi, projednat možnosti, jak zpřístupnit hřiště pro velešín-
ské mimo dobu, kdy má základní škola výuku. 
Mgr. Klíma  – takže návrh, aby mohli lidé využívat běžeckou dráhu? 
Ing. Troják  – no, jestli se dá vůbec školní hřiště využívat pod dozorem, byly by otevírací hodiny a to školní 
hřiště by se dalo nějak využívat. Jsou tam basketbalové koše, zpevněné plochy. 
Mgr. Klíma  – připomenu, že máme dvě úplně nová víceúčelová hřiště. 
Mgr. Kop řiva (ZŠ Velešín) – škola má k dispozici běžecký okruh a asfaltovou plochu, kde máme basketba-
lové koše. O veřejném provozu zatím neuvažujeme a to z několika důvodů. Jedním z důvodů je zabezpečení 
bezpečnosti návštěvníků. Škola nemůže nést odpovědnost za ty, kteří tam jdou sportovat. Zlepšili jsme tam 
kamerový systém, který je napojen na městskou policii. Abychom ale veřejnosti vyhověli, chtěli bychom 
zavést stejný systém jako se školní tělocvičnou. Pokud budou mít oddíly, spolky zájem o atletickou dráhu, 
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není problém podepsat smlouvu a pod dohledem zodpovědné osoby starší 18 let prostory využívat. Rozhodli 
jsme se, že venkovní plocha by se nevyužívala v zimě. Toto je tedy stanovisko školy. 
Mgr. Klíma  – nové vedení školy se tedy nebrání využití venkovních ploch s tím, že budou dána přesná pra-
vidla. 
Ing. Troják  – je to opačný přístup než za předchozího vedení školy. 
Mgr. Klíma  – možnost sportování budeme ještě řešit v rámci strategického plánu města. Ještě se zeptám 
pana ředitele – pokud by tam chtěl někdo bruslit na in-linech, poškodí dráhu? 
Mgr. Kop řiva – v provozním řádu máme napsáno, že in-line, skateboardy, kola nedovolíme na tartanové 
dráze. 
Mgr. Klíma  – nyní budeme pokračovat čtvrtou záležitostí, kterou nám dnes předložil pan Šrefl, a to je jeho 
žádost o změnu územního plánu č. 3, o přeměnu plochy, která je vedena v územním plánu jako ostatní 
plocha, na plochu pro bydlení. Je to ta část, kde je ubytovna. Otevírám diskuzi ke změně územního plánu    
č. 3. 
Havlíček – nemáme třeba těch změn více? 
Mgr. Klíma  – ne. Jsou nějaké návrhy? Změnu hradí žadatel, žádné jiné návrhy nemáme, takže to zůstane     
na něm. Dávám hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení č. 15/09 
Zastupitelstvo města schvaluje pořízení změny č. 3 územního plánu města Velešín. Jako pořizovatele 
schvaluje Městský úřad Kaplice, odbor životního prostředí a územního plánování, jako zpracovatele 
SP Studio Český Krumlov a jako garanta starostu města. Dále určuje, že veškeré náklady spojené 
s pořízením změny územního plánu  č. 3 a s vyhotovením územního plánu zachycujících nový právní 
vztah, hradí žadatel – Party Comp., s.r.o., Velešín. Zastupitelstvo města ukládá radě města připravit 
příslušnou smlouvu. 
Bod se sleduje   Z. starosta 
Hlasování o usnesení 

Pro: 13 (Bartizal, Císařová, 
Havlíček, Klein, Klíma, Kohou-
tek, Německá, Ondrášek, Pro-
keš, Růžička, Šimánek, Šípko-
vá, Štindl) 

Proti: 0 Zdr.: 1 (Troják) 

Usnesení bylo schváleno 
 
Občanka – mluvím konkrétně za Širák a chci se zeptat, jestli by se nenašel finanční prostor, aby se snížilo 
nájemné pro zájmovou činnost. Bude 10. výročí Širáku, plánuje se velkolepý bál. Je to finančně náročné. 
Bartizal – máme dotace pro spolky, v rezervě necháváme určitou část prostředků právě na tyto výjimečné 
věci. Když si napíšou rozpočet a napíšou, jakou částku chtějí na tuto akci, dostanou určitou částku. Podají 
žádost do rady a rada rozhodne. 
Mgr. Klíma  – já bych ještě chtěl připomenout, že dnes je poslední den na zaslání dotazníku ke strategické-
mu plánu města. 
Havlíček – v návrhu rozpočtu je položka – bývalá spořitelna. 
Mgr. Klíma  – navštívili mne dva radní z Jihočeského kraje, JUDr. Vytiska a Mgr. Novák, že bychom se 
mohli spolupodílet na koupi objektu bývalé spořitelny, která čítá zhruba 2 mil. Kč. Polovinu bychom dali 
my, polovinu oni. Zatím je to námět k projednání. Chtěli tím docílit toho, že by neradi rušili základní umě-
lecké školy. Naopak, aby je podpořili. M ěsto by zase cítilo, že to školské zařízení, které patří kraji, funguje 
ve městě. Ode mne mají podporu, já v tom vidím plusy, protože pokud bychom umožnili ZUŠ fungovat tady 
v okruhu školských zařízení, tak zamezíme spoustě negativních zkušeností s docházením dětí na „učiliště“- 
je tam špatná dopravní obslužnost, velký provoz atd. Proto jsem na to kývl a dal to do rozpočtu. Koupě je 
předjednána a přednostní právo má Jihočeský kraj. Rada města můj názor podpořila. 
Ondrášek – bude se budovat vodovod v Chodči? Jak se to plánuje? 
Růžička – musíme nechat zpracovat studii, co se vyplatí. Jestli prodlužovat z lokality G2 Na Vrších vodo-
vodní řad do Chodče, nebo z vysokotlakého vodovodu, který vede kolem E55 a pokračovat do Chodče. 
V návrhu rozpočtu máme pokračování sítí v lokalitě G2, což je komunikace k Chodči. Tudy by se měl vést 
nízkotlaký vodovodní řad a projet volně do Chodče. 
MP Velešín – až se bude dělat nové autobusové nádraží, bude vyvinut tlak na majitele pozemků mezi Viet-
namcem a nonstopem? 
Růžička – po jednání s vlastníky máme ujištění, že pokud se bude realizovat autobusové nádraží, odstíní 
parcely dřevěným plotem. Tomu se nebrání. Nepředpokládají, že by na parcelách něco stavěli. Stavební úřad 
v době, kdy to povoloval, nedával povinnost datum dokončení stavby. 
Občan – chtěl bych poděkovat za napravení stavu komunikace v „Žabárně“. Dále bych měl připomínku 
k velešínskému nádraží. Udělal se chodník, ale pouze od křižovatky k Holým, dál ne. Kousek dál se udělalo 
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dětské hřiště a chodník tam nevede. Dál jsem taky říkal, že by se tam měl udělat asfaltový povrch. Je s tím 
počítáno, je to v rozpočtu? 
Růžička – reagoval bych na první otázku. V pátek jsme dostali znalecké posudky na odkup pozemků           
od soukromých majitelů, abychom mohli chodník začít projektovat. Odpoledne jsme odeslali dopisy 
s odhady cen, nyní čekáme na vyjádření vlastníků.  Pokud budou všichni souhlasit, že nám pozemky prodají 
za odhadní cenu, začali bychom od nich vykupovat. Začneme pracovat na projektové dokumentaci. Při pro-
jektování musíme počítat s budoucími sjezdy a obrubníky, jedná se o zástavbové území. Chodník by měl 
končit za křižovatkou k viaduktu. Takový je záměr pokud projde do rozpočtu. 
Havlíček – já bych jen doplnil, že ten chodník bude nová stavba, kdežto toto byla rekonstrukce stávajícího 
chodníku. 
Občan – děkuji, pak se ještě musím znovu vrátit k Obecnímu šenku. Dopadlo to, jak to dopadlo, městský 
úřad za to nemůže. Schází tady zázemí, kam jít na oběd. 
Bartizal  – doufám, že je to brané jako provizorium. Také se mi to nelíbí, jsem z toho zklamaný. Rada by 
měla říct, jestli to má nějaký horizont, nebo jaký je výhled, co s tím dál. 
Růžička – zatím není jiný zájemce. 
Na závěr: 
Mgr. Klíma  – děkuji vám všem za spolupráci a podporu v roce 2015. Přeji krásné Vánoce, pohodu a klid. 
Těším se na dalších setkáních na shledanou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Velešíně 16.12.2015 
 
 
 
Zapsala: Radka Šímová                 Ověřil: Mgr. Hana Císařová 
                              
 
                             Jiří Růžička 
                                                                                    
 
                                                                                         Starosta města: Mgr. Josef Klíma 


