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Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů 
podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění 

 
Zápis č. 12  

z veřejného zasedání zastupitelstva města Velešín konaného dne 20.06.2016 
Přítomni:  Jaroslav Bartizal, Tomáš Čulík, Karel Klein, Mgr. Josef Klíma,  Pavel Kohoutek,                       
Ing. Jana Německá, František Ondrášek, Ing. Milan Prokeš,  Jiří Růžička, Robert Šebesta,                         
Ing. Milan Šimánek, Ing. Lenka Šípková, Jan Štindl 
Omluveni: Mgr. Hana Císařová, Bořivoj Havlíček 
Začátek: 17,30 hod 
Konec: 19,55 hod 
 
Program 
1.     Zahájení  
2.     Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3.     Schválení programu jednání 
4.     Námitky k zápisu z 11. VZZM  
5.     Připomínky a dotazy k zápisům ze schůzí rady  
6.     Kontrola usnesení z minulých zasedání zastupitelstva  
7.     Zápis ze schůze finančního výboru č. 3/2016 (bod č. 8) 
8.     Rozpočtová změna č. 2/2016 (bod č. 9) 
9.     Zápis ze schůze kontrolního výboru č. 2/2016 (bod č. 10) 
10.   Závěrečný účet města za rok 2015 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015             
        (bod č. 11) 
11.   Účetní závěrka města za rok 2015 (bod č. 12) 
12.   Zastavovací studie v lokalitě Na Vrších (bod č. 7) 
13.   Majetkové narovnání – koupě pozemku p.č. 154/5, k.ú. Velešín 
14.   Majetkové narovnání – kupní smlouvy na pozemky pro budoucí chodník Nádraží, k.ú. Velešín 
15.   Závěrečný účet Svazku měst a obcí Pomalší za rok 2015 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaře- 
        ní  za rok 2015 
16.   Darovací smlouva uzavřená mezi spol. E.ON a Městem a darovací smlouva uzavřená mezi Městem         
        a Spolkem Hrady na Malši 
17.   Návrh na majetkové narovnání v lokalitě U Přehrady 
18.   Interpelace  
 
 
3. Návrh programu jednání 
Program, který byl v pozvánkách, bude tedy upraven tak, že za bod č. 6 přijde bod č. 12, dále se pak bude 
postupovat dle navrženého pořadí. 
Návrh programu jednání byl schválen 
 
6. Kontrola usnesení  
15/27/12 - Směna pozemků u zemědělského areálu Chodeč  
Usnesení č. 15/27/12 
Zastupitelstvo města schvaluje směnnou smlouvu ve znění přílohy č. 15/27/12. 
Bod se vypouští    Z. starosta, ved. EO MěÚ 
 
 
15/05/12 – Příprava akcí ČOV, Holkov, Šindelář (rekonstrukce, intenzifikace a výstavba VHI)  
Usnesení č. 15/05/12 
Zastupitelstvo města schvaluje nabídku na zpracování technicko-ekonomické variantní studie řešení 
dešťových vod ve Velešíně. 
Bod trvá    Z. místostarosta, rada 
 
15/09/10/11/12 – Změna ÚP č. 3  
Usnesení č. 15/09/10/11/12 
Zastupitelstvo města ruší usnesení č. 15/09 a odstupuje od pořízení změny č. 3 ÚP města Velešín.  
Bod se vypouští    Z. starosta 
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7. Zastavovací studie v lokalitě Na Vrších  
Usnesení č. 7/12 
Zastupitelstvo města schvaluje i v návaznosti na předloženou studii (viz příloha) pořízení územní stu-
die pro lokalitu G1, jejímž cílem je podrobnější urbanistické uspořádání, vymezení a využití pozemků, 
plošné a prostorové uspořádání a architektonické řešení zástavby, doprava, koncepce technické in-
frastruktury, širší vztahy a etapizace.  
T. ihned, kontrola září 2016 
Bod se sleduje   Z. rada 
 
8. Zápis ze schůze finančního výboru č. 3/2016  
Usnesení č. 8/12 
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru č. 3/2016 a žádá správu majet-
ku o doplnění údajů pro finanční výbor. 
Bod se nesleduje   Z. starosta, ved. EO MěÚ, SMM 
 
9. Rozpočtová změna č. 2/2016  
Usnesení č. 9/12 
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2016.  
Bod se nesleduje    Z. starosta, ved. EO MěÚ 
 
10. Zápis ze schůze kontrolního výboru č. 2/2016  
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru č. 2/2016.  
 
11. Závěrečný účet města za rok 2015 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015  
Usnesení č. 11/12 
A) Zastupitelstvo města schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet za rok 2015 včetně 
Zprávy o přezkumu hospodaření města za rok 2015, a to bez výhrad. 
B) Zastupitelstvo města ukládá: 
a) průběžně sledovat a dodržovat novely vyhlášek regulujících účetnictví územních samosprávných 
celků, 
b) důsledně dodržovat termíny zveřejňování údajů podle zákona o zadávání veřejných zakázek.  
Bod se nesleduje Z. ved. EO MěÚ, správní odbor MěÚ 
 
12. Účetní závěrka města za rok 2015 
Usnesení č. 12/12 
Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12.2015 včetně výsledku hospoda-
ření města za účetní období 2015. 
Bod se nesleduje   Z. ved. EO MěÚ 
 
13. Majetkové narovnání – koupě pozemku p.č. 154/5, k.ú. Velešín  
Usnesení č. 13/12 
Zastupitelstvo města schvaluje kupní smlouvu uzavřenou mezi Úřadem pro zastupování státu ve vě-
cech majetkových a Městem Velešín, kterou město kupuje pozemek p.č. 154/5, k.ú. Velešín, ostatní 
plocha, za cenu 3.300,- Kč a ukládá starostovi města smlouvu podepsat. 
Bod se nesleduje   Z. starosta, ved. EO MěÚ 
 
14. Majetkové narovnání – kupní smlouvy na pozemky pro budoucí chodník Nádraží, k.ú. Velešín  
Usnesení č. 14/12 
Zastupitelstvo města schvaluje kupní smlouvy, kterými od majitelů: K. Papír, L. Klein, P. Klein,         
Z. Klein, E. Trnková, P. Platil, H. Petrlíčková, J. Kejšar a A. Kejšarová, B. Smolík, R. Hrdá, I. Opekar 
kupuje město pozemky – viz příloha, a ukládá starostovi města smlouvy podepsat. Daň z nabytí nemo-
vitosti hradí kupující.  
Bod se nesleduje   Z. starosta, ved. EO MěÚ 
 
15. Závěrečný účet Svazku měst a obcí Pomalší za rok 2015 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospo-
daření za rok 2015  
Zastupitelstvo města bere na vědomí Závěrečný účet Svazku měst a obcí Pomalší za rok 2015 a Zprávu o vý-
sledku přezkoumání hospodaření za rok 2015. 
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16. Darovací smlouva uzavřená mezi spol. E.ON a Městem a Darovací smlouva uzavřená mezi Městem 
a Spolkem Hrady na Malši  
Usnesení č. 16/12 
Zastupitelstvo města schvaluje Darovací smlouvu, kterou společnost E.ON daruje městu částku ve výši 
35.000 Kč, a schvaluje Darovací smlouvu, kterou město Velešín daruje částku ve výši 35.000 Kč Spol-
ku Hrady na Malši a ukládá starostovi města smlouvy podepsat. 
Bod se nesleduje   Z. starosta, ved. EO MěÚ 
 
17. Návrh na majetkové narovnání v lokalitě U Přehrady  
Usnesení č. 17/12 
Zastupitelstvo města schvaluje postup při majetkovém narovnání v lokalitě U Přehrady a ukládá radě 
města na základě geodetického zaměření současného stavu připravit a zrealizovat příslušné nájemní 
smlouvy.  
T: do 31.10.2016 
Bod se nesleduje    Z. místostarosta, rada 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Velešíně 21.06.2016 
 
 
Zapsala: Radka Šímová                 Ověřil: František Ondrášek  
                              
 
                             Ing. Milan Prokeš 
                                                                                    
 
                                                                                         Starosta města: Mgr. Josef Klíma 
 


