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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. 26  

z veřejného zasedání zastupitelstva města Velešín konaného dne 25. 06. 2018 

Přítomni: Jaroslav Bartizal, Mgr. Hana Císařová, 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: Robert Šebesta 

Začátek: 17.30 hod 

Konec: 19.05 hod 

 

Program 

1.     Zahájení  

2.     Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

3.     Schválení programu jednání 

4.     Námitky k zápisu z 25. VZZM  

5.     Připomínky a dotazy k zápisům ze schůzí rady  

6.     Kontrola usnesení z minulých zasedání zastupitelstva  

7.     Zápis z jednání finančního výboru č. 3/2018 

8.     Rozpočtové opatření č. 6/2018 

9.     Zápis z kontrolního výboru č. 2/2018 

10.   Závěrečný účet města a Zpráva o přezkumu hospodaření města za rok 2017 

11.   Účetní závěrka města za rok 2017 

12.   Závěrečný účet SMO Pomalší 

13.   Směnná smlouva (XY) 

14.   Kupní smlouva (XY) 

15.   Kupní smlouva (XY) 

16.   Stanovení počtu zastupitelů města na období 2018 – 2022 

17.   Smlouvy pro akci Výstavba stezky a podchodu pod komunikací I/3 ve Velešíně 

18.   Návrh Dohody o uzavření smluv budoucích kupních – řešení situace nové výstavby ZTV Na Vrších 

19.   Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě – kanalizace (XY, XY) 

Doplnění do programu: 20. Návrh na zřízení Jednotky požární ochrany Skřidla – JPO V – viz příloha                     

                                             č. 20/26 

                                       21. Informace o závěrech kontroly KHS v MŠ Velešín – nový pavilon – viz příloha                   

                                             č. 21/26 

                                       22. Žádost o bezúročnou půjčku na stavbu vodovodu na Holkově 

23.   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. Jana Německá, František Ondrášek 

 

3. Návrh programu jednání 

Mgr. Klíma – zároveň s pozvánkami jste obdrželi program. Program jednání doplňuji o tyto body: 

20. Návrh na zřízení Jednotky požární ochrany Skřidla – JPO V, 

21. Informace o závěrech kontroly KHS v MŠ Velešín, 

22. Žádost o bezúročnou půjčku na stavbu vodovodu na Holkově. 

Posledním bodem jsou tradičně informace a interpelace. Má někdo ze zastupitelů připomínku nebo doplněk? 

Případně doplnění do programu jednání? Není tomu tak. Dávám hlasovat, kdo je pro to, abychom se řídili 

navrženým programem s doplňky? 

 

Hlasování o návrhu programu jednání 

Pro: 14 (Bartizal, Císařová, Čulík, 

Havlíček, Klein, Klíma, Kohoutek, 

Německá, Ondrášek, Prokeš, Rů-

žička, Šimánek, Šípková, Štindl) 

Proti: 0 Zdr.: 0 

Návrh programu jednání byl schválen 
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4. Námitky k zápisu z 25. VZZM 
Bez námitek. 

 

5. Připomínky a dotazy k zápisům ze schůzí rady 

Ing. Německá – rada č. 91, bod 14 – rada bere na vědomí žádost XY a XY o pronájem části pozemku p. č. 

59. To je autobusové nádraží. Kdo tam má zájem? 

Růžička – majitel restaurace, bývalé „Kozelny“, udělal by terasu na zeleném pásu vedle chodníku. 

Ing. Německá – bod 15 – příspěvek Lince bezpečí. To je ta celostátní linka bezpečí? 

Mgr. Klíma – ano. 

Ing. Německá – bod 17 – budovy na koupališti, zadat vypracování geometrických plánů. 

Růžička – to je hotové. Nemuselo se zadávat nic, protože jsme geometrické plány dohledali v kolaudačních 

protokolech a přes katastrální úřad se to zaneslo do systému. 

Ing. Německá – jsou ty budovy pojištěné? 

Růžička – pojištěný je celý areál, ano. 

Ing. Německá – bod č. 25 – prodej nadbytečného recyklátu z autobusového nádraží. Komu se to prodávalo? 

Růžička – obec Mirkovice a Svatý Jan nad Malší. 

Klein – kontrola usnesení, odhlučnění Sídliště Velešín, jsou tam nějaké novinky? 

Mgr. Klíma – občané, kteří bydlí na Sídlišti, se obrátili na pana zastupitele Štindla, který přinesl žádost 

k vyřešení nadměrné hlučnosti kolem E55. Měli jsme jednání s ŘSD, paní ředitelka přislíbila hluk zmírnit. 

Opatření, která navrhne, neznám. Bude ještě jednání. 

 

6. Kontrola usnesení  

15/05/12 – Příprava akcí ČOV, Holkov, Šindelář (rekonstrukce, intenzifikace a výstavba VHI)  

Mgr. Klíma – řada úkolů běží, i vodovod na Holkově. Čeká nás další jednání kolem rybníka Šindelář. Teď 

jsme dostali od ÚZSVM nabídku na odprodej pozemků kolem rybníka za 300 000Kč. Zdá se nám to nad-

hodnocené, budeme jednat o snížení ceny. 

Bod trvá     Z. starosta, místostarosta, rada 

 

14/15 - Žaloba římskokatolické farnosti Velešín proti ÚZSVM a městu Velešín – kauza „les“ 

Bod trvá   Z. starosta, ved. EO 

 

12/18 – Prodej části pozemku p. č. 1631/4, k. ú. Velešín (1631/5) – XY 

Bod trvá                Z. starosta 

 

11/23 - Měsíční odměny neuvolněným funkcionářům 

Mgr. Klíma – byl návrh, aby všichni členové komisí a výborů obdrželi odměnu. Zeptali jsme se všech členů, 

jaký mají názor, a vesměs všichni řekli, že odměnu nežádají.  

 

Usnesení č. 11/23/26 

Zastupitelstvo města neschvaluje měsíční odměny neuvolněným funkcionářům – členům výborů a ko-

misí. 

Bod se vypouští      Z. starosta 

Hlasování o usnesení 

Pro: 14 (Bartizal, Císařová, Čulík, 

Havlíček, Klein, Klíma, Kohoutek, 

Německá, Ondrášek, Prokeš, Rů-

žička, Šimánek, Šípková, Štindl) 

Proti: 0 Zdr.: 0 

Usnesení bylo schváleno 

 

14/23 – Odprodej plynárenského zařízení – příloha č. 14/23/25/26 

Mgr. Klíma – jedná se o část přípojky plynárenského zařízení v ulici Na Vrších. E.ON připravuje smlouvu. 

Bod trvá     Z. starosta, ved. EO 

 

7. Zápis z jednání finančního výboru č. 3/2018 – viz příloha č. 7/26 

Mgr. Klíma – v materiálech jste obdrželi zápis z jednání finančního výboru. Chce něco doplnit Ing. Němec-

ká? 

Ing. Německá – ne, jenom poznámku, že finanční výbor vyslovuje poděkování ekonomickému odboru               

za dobrou práci. 

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru č. 3/2018. 

 



VZZM 26 (25. 06. 2018)  3

 

8. Rozpočtové opatření č. 6/2018 – viz příloha č. 8/26 

Mgr. Klíma – v návrhu, který jste obdrželi, schází bod, který jsme schvalovali dnes v radě, a to že jsme ob-

drželi dotaci ve výši 500 000 Kč na chytré zastávky. Takže to se objeví i v rozpočtovém opatření. Tolik               

na doplnění. Má někdo dotaz? Nemá. 

 

Usnesení č. 8/26 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2018 s dodatkem. 

Bod se nesleduje     Z. starosta, ved. EO 

Hlasování o usnesení 

Pro: 14 (Bartizal, Císařová, Čulík, 

Havlíček, Klein, Klíma, Kohoutek, 

Německá, Ondrášek, Prokeš, Rů-

žička, Šimánek, Šípková, Štindl) 

Proti: 0 Zdr.: 0 

Usnesení bylo schváleno 

 

9. Zápis z kontrolního výboru č. 2/2018 – viz příloha č. 9/26 

Mgr. Klíma – kontrolní výbor provedl několik šetření, zabýval se zejména kontrolou plnění usnesení. Chce 

pan Štindl doplnit?  

Štindl – není třeba. 

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru č. 2/2018. 

 

10. Závěrečný účet města a Zpráva o přezkumu hospodaření města za rok 2017 – viz příloha č. 10/26 

Mgr. Klíma – hospodaření města je bez závad. Zde patří poděkování celému ekonomickému odboru za ve-

dení účetnictví a vzornou práci. 

 

Usnesení č. 10/26 

Zastupitelstvo města schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet za rok 2017 včetně 

Zprávy o přezkumu hospodaření města za rok 2017, a to bez výhrad. 

Bod se nesleduje     Z. starosta, ved. EO 

Hlasování o usnesení 

Pro: 14 (Bartizal, Císařová, Čulík, 

Havlíček, Klein, Klíma, Kohoutek, 

Německá, Ondrášek, Prokeš, Rů-

žička, Šimánek, Šípková, Štindl) 

Proti: 0 Zdr.: 0 

Usnesení bylo schváleno 

 

11. Účetní závěrka města za rok 2017  

Mgr. Klíma – zde navazujeme na předcházející bod. 

 

Usnesení č. 11/26 

Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku sestavenou ke dni 31. 12. 2017 včetně výsledku hospo-

daření města za účetní období 2017. 

Bod se nesleduje     Z. starosta, ved. EO 

Hlasování o usnesení 

Pro: 14 (Bartizal, Císařová, Čulík, 

Havlíček, Klein, Klíma, Kohoutek, 

Německá, Ondrášek, Prokeš, Rů-

žička, Šimánek, Šípková, Štindl) 

Proti: 0 Zdr.: 0 

Usnesení bylo schváleno 

 

12. Závěrečný účet SMO Pomalší – viz příloha č. 12/26 

Mgr. Klíma – v příloze jste obdrželi závěrečný účet SMO Pomalší, který musí být zveřejněn na úřední des-

ce. 

Dotazy? 

Klein – je tam zmínka o chybě. Ví se o tom něco? 

Mgr. Klíma – to je případ, kdy každá obec musí zveřejňovat na svých úředních deskách tyto závěrečné účty. 

Některé obce to bohužel neudělaly, a to bylo vytknuto auditem. Jinak je všechno v pořádku. Jsou to drobnos-

ti, které jsou spíše byrokratickou zátěží, než praktickou věcí. 
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Usnesení č. 12/26 

Zastupitelstvo města bere na vědomí Závěrečný účet SMO Pomalší za rok 2017. 

Bod se nesleduje     Z. starosta, ved. EO 

Hlasování o usnesení 

Pro: 14 (Bartizal, Císařová, Čulík, 

Havlíček, Klein, Klíma, Kohoutek, 

Německá, Ondrášek, Prokeš, Rů-

žička, Šimánek, Šípková, Štindl) 

Proti: 0 Zdr.: 0 

Usnesení bylo schváleno 

 

13. Směnná smlouva (XY) – viz příloha č. 13/26 

Mgr. Klíma - smlouvu město uzavírá s panem XY k narovnání vztahů. Zejména se jedná o místní komuni-

kaci v místní části Bor. Smlouva byla připravena právníkem, odsouhlasena panem XY a radou města. Fi-

nanční výbor neměl k této výměně výhrady. Pan XY vyměnil 126 m² za 25 m² městských pozemků. Jsme 

rádi, že se narovnají vztahy, což je zátěž z minula. V zastupitelstvech se budeme nadále potýkat 

s problémem, kdy se budou narovnávat majetkové poměry, zejména pozemky pod komunikacemi. Má někdo 

připomínku ke smlouvě? Není tomu tak. 

 

Usnesení č. 13/26 

Zastupitelstvo města schvaluje předloženou smlouvu, kterou Město Velešín s panem XY směňuje po-

zemek p. č. … o výměře 25 m² za pozemek p. č. … o výměře 126 m², oba v k. ú. Chodeč. 

Bod se nesleduje     Z. starosta, ved. EO 

Hlasování o usnesení 

Pro: 14 (Bartizal, Císařová, Čulík, 

Havlíček, Klein, Klíma, Kohoutek, 

Německá, Ondrášek, Prokeš, Rů-

žička, Šimánek, Šípková, Štindl) 

Proti: 0 Zdr.: 0 

Usnesení bylo schváleno 

 

14. Kupní smlouva (XY) – viz příloha č. 14/26 

Mgr. Klíma – budeme prodávat pozemek, požádali jsme finanční výbor o doporučení ceny. Finanční výbor 

doporučuje cenu 200 Kč/m². Vycházeli jste asi z cenových hladin. 

Ing. Německá – byla jsem se tam podívat, jedná se o zahradu. 

Bartizal – oni s tím souhlasí? 

Mgr. Klíma – je to narovnání vztahů zejména z pohledu XY. 

 

Usnesení č. 14/26 

Zastupitelstvo města schvaluje předloženou kupní smlouvu uzavřenou mezi Městem Velešín a paní 

XY, Bor, kterou Město Velešín prodává pozemek p. č. …, k. ú. Chodeč o výměře 138 m² za cenu 200 

Kč/m². 

Bod se nesleduje     Z. starosta, ved. EO 

Hlasování o usnesení 

Pro: 14 (Bartizal, Císařová, Čulík, 

Havlíček, Klein, Klíma, Kohoutek, 

Německá, Ondrášek, Prokeš, Rů-

žička, Šimánek, Šípková, Štindl) 

Proti: 0 Zdr.: 0 

Usnesení bylo schváleno 

 

15. Kupní smlouva (XY) – viz příloha č. 15/26 

Mgr. Klíma – jedná se o pozemek přímo ve městě, žadatelem o pozemek je pan XY. Pozemek je zatížen 

věcným břemenem.  

Růžička – vše jsme ověřili, projednali, plynovod - majetek je E.ONu, který tam má ze zákona uložené věcné 

břemeno, takže nový majitel nemůže  bránit při opravách a revizích. Občanský zákoník zase řeší přístup              

na údržbu domu. Se všemi se to projednávalo – právníkem, XY. Bude tam průjezd, ne asfaltový, jen 

z vegetačních tvárnic. 

Mgr. Klíma – soudní znalec ocenil pozemek nižší cenou, protože je tam to věcné břemeno. Finanční výbor 

navrhuje cenu, která je obvyklá ve středu města – 600 Kč/m². Má někdo jiný návrh? 

Bartizal – ne, spíše jde o to, aby tam nevznikl nějaký problém. 

Růžička – všichni to dostali na vědomí dopředu a vyjádřili se k záměru. 
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Usnesení č. 15/26 

Zastupitelstvo města schvaluje předloženou kupní smlouvu uzavřenou mezi Městem Velešín a panem 

XY, Velešín …, kterou město prodává pozemek p. č. …, k. ú. Velešín o výměře 72 m ²  za cenu 600 

Kč/m². 

Bod se nesleduje     Z. starosta, ved. EO 

Hlasování o usnesení 

Pro: 12 (Bartizal, Císařová, Čulík, 

Klíma, Kohoutek, Německá, On-

drášek, Prokeš, Růžička, Šimánek, 

Šípková, Štindl) 

Proti: 1 (Klein) Zdr.: 1 (Havlíček) 

Usnesení bylo schváleno 

 

16. Stanovení počtu zastupitelů města pro volební období 2018 - 2022 

Mgr. Klíma – bod se týká budoucího zastupitelstva. Podle zákona musí současné zastupitelstvo určit počet 

nových zastupitelů. Komunální volby proběhnou 5. a 6. října a my dnes schválíme nový počet zastupitelstva. 

Vzhledem k tomu, že máme zkušenosti, že optimální počet zastupitelů byl vždy 15, protože se mohla ustavit 

rada, která řídila jednání mezi zastupitelstvy - doporučujeme toto číslo ponechat. Tolik návrh na počet zastu-

pitelů pro nové volební období. 

Usnesení č. 16/26 

Zastupitelstvo města určuje počet zastupitelů pro volební období 2018 – 2022 dle zákona č. 128/2000 

Sb., zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v počtu 15 členů. 

Bod se nesleduje     Z. starosta 

Hlasování o usnesení 

Pro: 14 (Bartizal, Císařová, Čulík, 

Havlíček, Klein, Klíma, Kohoutek, 

Německá, Ondrášek, Prokeš, Rů-

žička, Šimánek, Šípková, Štindl) 

Proti: 0 Zdr.: 0 

Usnesení bylo schváleno 

 

17. Smlouvy pro akci Výstavba stezky a podchodu pod komunikací I/3 ve Velešíně – viz příloha č. 

17/26 A, B, C, D 

Mgr. Klíma – je potřeba uzavřít s ŘSD vzájemné smlouvy o výpůjčce pozemků, abychom si nemuseli platit 

navzájem. Domluvili jsme reciproční výměny, ale přesto musíme odsouhlasit čtyři smlouvy, které máte 

v příloze. Smlouvy byly připraveny právníkem a zkonzultovány s naším právníkem. 

Ing. Německá – ve 3. smlouvě, prohlášení investora, jsou uvedeny finanční náhrady. Povolení uzavírky ko-

munikace – investor, což je město, se zavazuje uzavřít s ŘSD nájemní smlouvu na stavební práce na zábor 

komunikace po dobu výstavby a zároveň uhradit finanční náhrady vyplývající z platné metodiky ŘSD. To je 

neurčité. 

Růžička – to je metodika platná pro letošní rok. My jako město, což je nepodnikatelská sféra, platíme asi 40 

Kč na den. Poplatky jsou součástí rozpočtu. Je ale třeba dát prohlášení, že jsme nepodnikatelská sféra. 

Mgr. Klíma – jinak je to stejné, jak jsem říkal, to znamená, že my jim zase budeme účtovat za zábor našich 

pozemků. 

Růžička – zatím se snažíme domlouvat vše recipročně. 

Mgr. Klíma – požadovat to ale ŘSD musí, protože mají směrnici. 

Ing. Německá – jasně, ale jenom abychom měli přehled, kolik to tak může být. 

Usnesení č. 17/26 

A. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o výpůjčce č. 3/DS/SV 3-2018 mezi ŘSD ČR a Městem             

Velešín (příloha č. 17/26 A), 

B. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o právu obdobném věcnému břemenu – služebnosti                    

č. 3/DS/SOVB 2-2018 mezi ŘSD ČR a Městem Velešín (příloha č. 17/26 B), 

C. Zastupitelstvo města schvaluje Prohlášení investora č. 3/DS/PI 2-2018 (příloha č. 17/26 C), 

D. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o právu obdobném věcnému břemenu – služebnosti                    

č. 3/DS/SSB 5-2018 uzavřenou mezi ŘSD ČR a Městem Velešín (příloha č. 17/26 D). 

Bod se nesleduje     Z. starosta, ved. EO 

Hlasování o usnesení 

Pro: 14 (Bartizal, Císařová, Čulík, 

Havlíček, Klein, Klíma, Kohoutek, 

Německá, Ondrášek, Prokeš, Rů-

žička, Šimánek, Šípková, Štindl) 

Proti: 0 Zdr.: 0 

Usnesení bylo schváleno 
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18. Návrh řešení nové výstavby ZTV Na Vrších – viz příloha č. 18/26 

Mgr. Klíma – jedná se o novou výstavbu, která bude navazovat na výstavbu lokality Na Vrších, Nad Cihel-

nou, a bude se jednat o 21 nových stavebních parcel. K tomu bude potřeba podepsat smlouvy budoucí, které 

zaručují stavebníkům realizaci stavby a jedná se také o to, abychom se jako město zavázali, že převezmeme 

do majetku věci, které investor vybuduje. Je to podmínka pro vydání stavebního povolení. Dostali jsme pod-

klady, které zdůvodňují, jakým způsobem se bude postupovat. K tomu jsme obdrželi i návrh usnesení. Ze-

ptám se investora, zda k tomu má ještě doplněk? 

Investor (p. XY) – ne, nemám. 

Mgr. Klíma – přečtu návrhy na usnesení. Přečteno.  

Máte dotazy? 

Mgr. Císařová – síť vodovodu a kanalizace, předpokládají se dočasné vsakovací nádrže ve východní části, 

to znamená směrem k Jánu. Jak to budeme řešit směrem k městu? Z ulic poteče víc vody než normálně. 

Investor – 75% komunikací bude odvodněno do drenáže, 100 m komunikace bude odvodněno do stávající 

dešťové kanalizace. 

Mgr. Klíma – kdo je pro to, abychom přijali usnesení upravená dle předcházejícího? 

Usnesení č. 18/26 

Zastupitelstvo města: 

1) bere na vědomí žádost Ing. XY a Ing. XY, zastoupené panem XY ve věci stavby ZTV a místní ko- 

    munikace v lokalitě G1, 

2) schvaluje na základě projednané žádosti dle bodu 1): 

    a) záměr odkoupení vybudované sítě vodovodu a kanalizace dle platné projektové dokumentace              

        za cenu 1 Kč s následným převzetím a předáním do správy provozovatele vodohospodářské         

        infrastruktury, 

    b) záměr odkoupení stavby místní komunikace s příslušenstvím za cenu 1 Kč s následným převzetím    

        do majetku města, 

    c) uděluje souhlas se stavbou dopravního napojení místní komunikace na pozemcích města  

        k propojení místní komunikace dle bodu b) se stávající komunikační sítí včetně stavby kruhové- 

        ho objezdu a schvaluje záměr odkoupení této stavby za 1 Kč s následným převzetím do majetku  

        města,               

    d) záměr odkoupení pozemků dotčených stavbou ZTV a místní komunikace do majetku města            

         po jejich vybudování a kolaudaci, 

    e) záměr odkoupení vybudovaného veřejného osvětlení v rozsahu platné projektové dokumentace  

        v souladu s pasportem města (kdy je požadována součinnost města s investorem), a to za cenu  

        prokazatelných nákladů za jeho vybudování,  

3) ukládá radě města připravit na základě přijatých usnesení v bodu 2) usnesení jednotlivé smlouvy               

     o smlouvách budoucích kupních, s využitím právních služeb a konzultací s budoucími prodávají- 

     cími. 

Bod se nesleduje     Z. starosta, ved. EO 

Hlasování o usnesení 

Pro: 14 (Bartizal, Císařová, Čulík, 

Havlíček, Klein, Klíma, Kohoutek, 

Německá, Ondrášek, Prokeš, Rů-

žička, Šimánek, Šípková, Štindl) 

Proti: 0 Zdr.: 0 

Usnesení bylo schváleno 

19. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě - kanalizace (XY, XY) – viz příloha č. 19/26 

Mgr. Klíma – jedná se o budoucí a nově postavené nemovitosti v části Chodeč, kde stavebníci vybudovali 

kanalizační stoku, kterou bychom měli ze zákona převzít a zároveň potom připravit smlouvu 

s provozovatelem vodohospodářské infrastruktury, což je v současné době ČEVAK, a smlouvu s dodatkem, 

kterou tyto inženýrské sítě přebírá. Návrh smlouvy jste obdrželi v materiálech. Je připravena našim právní-

kem. Má někdo k této smlouvě doplněk, dodatek nebo dotaz? 

Usnesení č. 19/26 

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě – kanalizace, kterou uza-

vřelo Město Velešín (jako oprávněný) s paní XY a manželi XY (jako povinnými). 

Bod se nesleduje     Z. starosta, ved. EO 

Hlasování o usnesení 

Pro: 14 (Bartizal, Císařová, Čulík, 

Havlíček, Klein, Klíma, Kohoutek, 

Německá, Ondrášek, Prokeš, Rů-

žička, Šimánek, Šípková, Štindl) 

Proti: 0 Zdr.: 0 

Usnesení bylo schváleno 
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20. Návrh na zřízení JPO V – Skřidla – viz příloha č. 20/26 

Mgr. Klíma – ve Skřidlech je snaha o obnovení jednotky požární ochrany, která tam měla velkou tradici. 

Tato hasičská jednotka by byla zařazena jako JPO V s právem obsluhovat jenom katastr města. Osobně ví-

tám snahu hasičů, kterých je v současné době jedenáct a jsou schopni udělat výjezd, což jsou minimálně         

4 osoby u JPO V.  

Podle zpráv bude naše velešínská jednotka od 01. 01. 2019 fungovat jako JPO II a velice dobře spolupracuje 

s hasiči ze Skřidel. Jeden z příslušníků JPO V bude úzce spolupracovat s JPO II. 

Budeme žádat o dotaci, o příspěvky. Předpokládáme, že velešínští hasiči dostanou nový automobil,                

a do Skřidel (k občanům – hasičům) byste mohli dostat avii. Je to komplex složitých věcí, ale důležité je, že 

do toho máte chuť. Teď o tom musíme podiskutovat, zastupitelé řeknou své názory a potom hlasováním řek-

nou, zda ano či nikoliv. 

Občan (p. XY - hasič) – většina členů je z Nádraží, ale tradice pochází ze Skřidel. Věci máme na návsi    ve 

váze. Je škoda, aby to zaniklo, chceme, aby to zůstalo pro děti a pro mladé. Chceme pomoci lidem na Nádra-

ží a ve Skřidlech, když by potřebovali v mimořádné situaci. Velešínští hasiči jsou na výjezdu a pak tady není 

nikdo k rychlému zásahu. 

Bartizal – je nějaká představa prostoru, kde by ta zbrojnice mohla být? 

Občan (hasič) – aktuálně jsme v bioplynce v Markvarticích. Tady problém asi nevidím. Nám jde ale hlavně 

o to, abychom byli oficiální. 

Mgr. Klíma – hasiči jsou nositelem společenského dění a já jsem rád, že jste se toho chytli. 

Havlíček – já jsem chtěl klukům poděkovat, podpořit je, a poprosit zastupitelstvo, aby jim pomohlo najít 

nějaký ten prostor. Ještě bych je chtěl pochválit za perfektně zorganizovanou soutěž na Nádraží zhruba           

před měsícem, vyřádily se tam hlavně děti. Fandím jim. 

Klein – za nás, za velešínské hasiče řeknu, že spolupráce funguje, žádná rivalita tady není, pomáhají. A to 

společenské dění je třeba podpořit a ocenit. 

Štindl – bude to pro obec určitý závazek jim pomoct, hlavně je potřeba vyřešit zázemí. Bude to třeba dát              

do rozpočtu na příští rok. 

Čulík – jaká to bude roční zátěž pro město? Hrubý odhad? 

Mgr. Klíma – naši hasiči dostávali zhruba 100 tis. Kč, 80 tis. Kč dotace. Tady chlapi budou dostávat méně, 

ale budou také mít možnost o dotaci zažádat. 

Čulík – takže největší problém bude s tím zázemím. 

Občan (hasič) – zatím máme možnost pronájmu v Markvarticích. 

Mgr. Klíma – má někdo ze zastupitelů ještě jiný názor, jiný nápad? Přečtu návrh na usnesení. 

Usnesení č. 20/26 

Zastupitelstvo města schvaluje návrh na zřízení nové Jednotky sboru dobrovolných hasičů Skřidla               

a ukládá předložit podklady pro zřízení JPO V Skřidla. 

Bod se sleduje     Z. starosta 

Hlasování o usnesení 

Pro: 14 (Bartizal, Císařová, Čulík, 

Havlíček, Klein, Klíma, Kohoutek, 

Německá, Ondrášek, Prokeš, Rů-

žička, Šimánek, Šípková, Štindl) 

Proti: 0 Zdr.: 0 

Usnesení bylo schváleno 

 

21. Informace o stavu v MŠ ve Velešíně – nový pavilon – viz příloha č. 21/26 

Mgr. Klíma – vítám zde zástupkyně mateřské školy ve Velešíně. V podkladech jste, vážení zastupitelé, ob-

drželi návrhy na změnu kapacity mateřské školy ve Velešíně a zároveň i stanovisko Krajské hygienické sta-

nice. Vzhledem k tomu, že kapacita mateřské školy ve Velešíně je nedostatečná a předpokládáme přistěho-

vání dalších občanů, musíme připravit půdu pro to, abychom novou školku vylepšili. A vzhledem k tomu, že 

se krátí termíny pro podání žádostí na dotační tituly a poslední termín pro výstavbu nové nízkoenergetické 

mateřské školy se točí kolem října, předkládáme dnes návrh na vybudování nového pavilonu mateřské školy             

ve Velešíně. Jedná se o dvě třídy, předpoklad je asi 20 mil. Kč, z toho 85 % dotace. Dnes na radě jsme jedna-

li o tom, že bychom rádi vymysleli projekt takový, aby co nejméně omezil pobyt dětí na zahradě. Dostal 

jsem za úkol, abych s projektantem projednal i možnosti rozšíření celého areálu školky. Vstup do školky bu-

de jiný, z parkoviště z východní části, a bude zajištěna i bezpečnost dětí při příchodu a odchodu ze školky. 

Skutečně není odkladu a je poslední možnost vůbec tu školku stavět. Považoval jsem za nutné vám to sdělit, 

je to ve prospěch našich dětí. 

Občan (p. XY – MŠ) – je pravda, že nám jde o ráz celého objektu, toho celkového pohledu na tu školku. 

Teď je zbudována nově, je to hezký areál, krásná zahrada, a představa, že tam bude další nový pavilon, nás 

trochu děsí. Jestli to tedy architekti, odborníci vymyslí tak, aby se to tam neponičilo, aby to tam zapadlo. 
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Mgr. Klíma – aby ten zásah byl co nejmenší…. V každém případě budete přizváni k projektovým pracím, 

předpokládám, že se budete účastnit diskuzí. Tíží nás čas, budou předložena variantní řešení. Budete oslove-

ni a předpokládám, že se zúčastníte. 

Mgr. Císařová – dnes jsme to ještě probírali na radě, zazněla i možnost přístavby nebo nadstavby na starou 

budovu, ale na to se nevztahuje dotace. My bychom rádi využili poslední možnost té dotace a dnes nás spíš, 

protože se opravdu ubere z té krásné zahrady a bylo by to škoda, napadlo, jestli nerozšířit ten areál mateřské 

školy třeba směrem k poště, protože tam ten pozemek je. Takže tam vzniká varianta do budoucna, chceme to 

zadat do projektu a vůbec zpracovat celou studii okolo MŠ, ŽS a ZUŠ, aby to mělo nějakou smysluplnost. 

Snad se to takto podaří. 

Bartizal – to je jinak nevyužitelný pozemek, jsou tam sítě, na zahradu by to mohlo být. 

Mgr. Císařová – ještě když tady vidím pana ředitele základní školy, chtěla bych říct, že jsme na radě řešili            

i to, že chceme zadat komplexní studii, která by rozumně vyřešila přístup ke všem vzdělávacím zařízením 

(MŠ, ZŠ, ZUŠ). 

 

Usnesení č. 21/26 

A. Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o kontrole a doporučení KHS o stavu v MŠ a schva-

luje podání žádosti o dotaci na výstavbu nového pavilonu. 

B. Zastupitelstvo města ukládá radě města připravit podklady k žádosti včetně projektové dokumen-

tace pro výstavbu nového pavilonu MŠ ve Velešíně s výhledem úpravy okolí školy a s využitím přileh-

lých pozemků.  

Bod sleduje rada     Z. starosta, ved. EO 

Hlasování o usnesení 

Pro: 14 (Bartizal, Císařová, Čulík, 

Havlíček, Klein, Klíma, Kohoutek, 

Německá, Ondrášek, Prokeš, Rů-

žička, Šimánek, Šípková, Štindl) 

Proti: 0 Zdr.: 0 

Usnesení bylo schváleno 

 

22. Žádost o bezúročnou půjčku na stavbu vodovodu na Holkově 

Mgr. Klíma – jedná se o připojení celkem 52 trvale bydlících obyvatel. Podle stanov a směrnic JVS máme 

možnost na každého nově připojeného obyvatele dostat až 5 000 Kč nenávratné dotace a navíc si můžeme 

půjčit peníze na výstavbu. Celá akce bude stát 1,3 mil. Kč. Jednalo by se tedy o to, že bychom dostali 

260 000 Kč nenávratně od JVS a zbytek 1,1 mil. Kč bychom si půjčili bezúročně s tím, že návrh by zněl - 

splatit v roce 2019 po čtvrtletích, takže to vychází 279 000 Kč čtvrtletně. 

Měli jsme schválený bezúročný úvěr od JVS na stavbu ČOV, toho jsme nevyužili, protože jsme měli vlastní 

peníze, takže nyní doporučujeme využít tuto bezúročnou půjčku na stavbu vodovodu na Holkově. 

Tolik návrh na využití bezúročného úvěru a zároveň schválení dotace. 

Bartizal – oni to převezmou potom pod správu? 

Růžička – ne, vodovod bude majetkem obce, ale nám ho musí někdo provozovat. 

Mgr. Klíma – provozovatelem bude ten, kdo to vyhraje. Buďto současný ČEVAK nebo v koncesionářském 

řízení vyhraje někdo jiný. 

Občan (p. XY, Holkov) – byla by nějaká možnost získání finanční podpory, dotace? My jsme nebyli               

do systému kanalizace zařazeni. Nyní řeším možnost připojení se do té kanalizace na Holkově s tím, že si 

musíme vybudovat vlastní kanalizační přípojku, to znamená čerpací stanici s řadem asi 150 m. Je to pro nás 

velká zátěž. Nikdo nás neinformoval, že jsme z toho venku. Tak jsem se ptal, jestli by byla možnost vybudo-

vání individuální čističky pro nás, ale to by muselo schválit povodí. 

Růžička – abych to objasnil, není to tak, že bychom se na někoho vykašlali. Projekt pro podání na dotaci 

nesměl obsahovat přípojky. Proto teď máme projekt vodovodního a kanalizačního řadu a přípojky se projek-

tují zvlášť. Není možné žádat o dotaci na společný projekt řad a přípojky. Proto jsme se i domlouvali, to je 

asi tak 1,5 roku, že vybudujeme koncovou šachtu u statku nahoře a ty (k občanovi) ses kontaktoval s panem 

Štrosem, že začnete připravovat přečerpávačku. Jiné řešení nebylo. Je to prostě přípojka, ty se projektují               

až teď. 

Občan (p. XY) – já jako jednotlivec nemám možnost dotace, protože spadám pod město s počtem obyvatel 

nad 2000. 

Mgr. Klíma - ale jedná se teď o to, že skutečně přípojku do projektu zařadit nemůžeme, ale zkusíme mož-

nost nějaké podpory. Zeptám se (k občanovi), ty ten projekt na přípojky máš? 

Občan (p. XY) – ne, teď řešíme projekt, stavební řízení. 

Růžička – tam by to mělo být poměrně jednoduché, jedná se o přečerpávání výtlačným potrubím. Šachta               

na připojení je v projektu připravena. 

Mgr. Klíma (k občanovi) – ta přípojka povede po tvém pozemku? 

Občan (p. XY) – třičtvrtě na našem pozemku a část na pozemku ZD Netřebice. 
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Mgr. Klíma (k občanovi) – bereme to jako námět, pokusíme se pomoct. Pan Růžička kolem toho běhá, urči-

tě nic nezanedbal. 

Občan (p. XY) – já neříkám nic vůči němu. 

Mgr. Klíma – ještě to probereme, vyzkoušíme, poptáme se, zkusíme nějakou dotaci. Třeba i z města. 

 

Usnesení č. 22/26 

Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci na JVS na vybudování vodovodu na Holkově              

a žádost o nenávratný příspěvek na vybudování nového vodovodu v místní části Holkov. 

Bod se nesleduje     Z. starosta, ved. EO 

Hlasování o usnesení 

Pro: 14 (Bartizal, Císařová, Čulík, 

Havlíček, Klein, Klíma, Kohoutek, 

Německá, Ondrášek, Prokeš, Rů-

žička, Šimánek, Šípková, Štindl) 

Proti: 0 Zdr.: 0 

Usnesení bylo schváleno 

 

23. Informace, interpelace 

Ing. Prokeš – musím poupravit svoji interpelaci z minulého zastupitelstva, kdy jsem mylně uvedl „ve zpra-

vodaji“, mělo být v „emailu do rady“. Jinak si za svým obsahem stojím. 

Štindl – já bych chtěl požádat o úpravu zeleně na Sídlišti, aby zůstal chodník kolem hlavní komunikace vol-

ný. 

Růžička – již bylo probráno s paní XY. Procházel jsem to, ale mám strach, jak budou reagovat zase ti lidé, 

kteří podávají oznámení na inspekci. Léto je v plném proudu. Větve visí dolů hlavně, když to zmokne. 

Štindl – nemusí to být hned, až bude z hlediska vegetace vhodná doba. 

Havlíček – na Nádraží na soukromém pozemku, za kontejnery na tříděný odpad, je kopice větví v lese. 

Vzniká tam divoká skládka. Hrozí samovznícení. 

Růžička – řeším to s obyvatelkou Nádraží. Pokud to v dohodnutém termínu nezmizí, zjistíme majitele a vy-

zveme ho. 

Ing. Německá – chtěla bych poděkovat vedení obce, že nechalo recyklátem opravit cestu od Jůdy do Borů. 

Růžička – dělalo to ZD Netřebice, my jsme jen přispěli. 

Ing. Německá – chci se zeptat vedení školy, kdo platí jogurty ve školách. 

Občan (p. XY - ZŠ) – SZIF. 

Ing. Německá – děti to vyhazují. Nelíbí se mi, že to jde do koše. 

Ředitel ZŠ – 90 % dětí to využije. 

Občan (p. XY) – chtěl bych říct, aby už se konečně něco udělalo s tou zelení pod sídlištěm Na Vrších.  O to 

se nikdo nestará kolik let. Nedělá se tam s tím nic. Chtělo by to odborně vyřezat a upravit. 

A pak mne ještě překvapilo, jak je široký chodník u prodejny Trefa. Proč je tak široký? 

Růžička – řešení křižovatky vyplývá z norem. Rozhledové trojúhelníky kontroluje a schvaluje dopravní in-

spektorát, ty se musí zachovat a z toho pak vyjde ten chodník.  Křižovatka je nová a musí odpovídat aktuál-

ním předpisům. 

Mgr. Klíma – zítra bude předávání ocenění pro nejúspěšnější žáky školy, vysvědčení bude v pátek. 

Jinak bych vám chtěl všem poděkovat, především vám zastupitelům i vám věrným divákům - občanům, rád 

bych vám popřál pěkné dovolené, klidné léto. Doufám, že se zase uvidíme v září na jednání zastupitelstva, 

případně na jiných akcích, které pořádají sportovci, kultura nebo město samotné. 

 

 

 

Ve Velešíně 27. 06. 2018 

 

 

 

 

Zapsala: Radka Šímová                 Ověřil: Ing. Jana Německá 

                              

 

                             František Ondrášek 

                                                                                    

 

                                                                                         Starosta města: Mgr. Josef Klíma 


