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Zápis č. 2  
z veřejného zasedání zastupitelstva města Velešín konaného dne 14. 11. 2022 

Přítomni: Jaroslav Bartizal, Ing. Petr Falc, Jan Havel, Mgr. Jana Janáková, Karel Klein,                                        

Mgr. Jakub Kothánek,  Ing. Karel Krejčí, Ing. Jana Německá, Mgr. Iva Olšanová, Jan Petr, Jiří Růžička,                 

Ing. Petr Skřivánek, BcA. Pavel Trajer, Ing. Petr Vágner, Milan Vlažný 

Začátek: 17.30 hod 

Konec: 19.40 hod 

 

Program 

1.     Zahájení  

2.     Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu     

3.     Schválení programu jednání 

4.     Námitky k zápisu z 1. VZZM    

5.     Připomínky a dotazy k zápisům ze schůzí rady  

6.     Kontrola usnesení z minulých zasedání zastupitelstva 

7.     Volba členů finančního výboru 

8.     Volba členů kontrolního výboru 

9.     Volba členů výboru pro spolkovou činnost 

10.   Rozpočtové opatření č. 15/2022 

11.   Smluvní dokumentace k čerpání investičního úvěru mezi Podpůrným a garančním rolnickým                                  

        a lesnickým fondem, a.s., Praha a Městem Velešín 

12.   Dotační program Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme“ (doplněný bod) 
13.   Různé 

 

1. Zahájení 
Jednání zahájil a dále řídil starosta Ing. Petr Vágner.  

 

2. Určení jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu  

Zapisovatel: Lucie Foitlová  

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Bartizal, Jan Havel 

 

3. Návrh programu jednání 

Ing. Vágner – program jednání byl zveřejněn a byl zaslán zastupitelům. Navrhuji rozšíření programu o zařa-

zení dotačního programu Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme II“. Jsou připomínky 

k programu jednání? Pokud ne, přikročíme k hlasování. 

 

Hlasování o návrhu programu jednání 

Pro: 15 (Bartizal, Falc,  Havel, 

Janáková, Klein,   Kothánek,   

Krejčí, Německá, Olšanová,      

Petr, Růžička, Skřivánek, Trajer,              

Vágner, Vlažný) 

Proti: 0  Zdr.: 0 

Návrh programu jednání byl schválen 

 

4. Námitky k zápisu z 1. VZZM  
Bez námitek. 

 

5. Připomínky a dotazy k zápisům ze schůzí rady 

Ing. Německá – rada č. 1, usn. 09/01 – jenom taková drobnost. Zde se píše, občanská komise ve složení,                 

a tam je chyba v jednom jméně. Paní Sumeraurová se píše s jedním „m“. 

Ing. Vágner – dobře, opravíme. Děkuji. 
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6. Kontrola usnesení z minulých zasedání zastupitelstva 

  

13/19 – Zřizovací listina KIC Velešín – aktualizace 

Ing. Vágner – právníkovi města byly znovu zaslány podklady ke zřizovací listině KIC, zpracovává finální 

verzi. 

Bod trvá     Z. starosta, rada 

 

13/20 - Záměr prodeje pozemků p. č. 1215/7, 1215/11, 1221/6, 1215/9, 1215/1, k. ú. Velešín  

Ing. Vágner – jedná se o pozemky v lokalitě mezi Chodčí a Velešínem na případnou výstavbu rybníka.               

Zatím jsem se se žadatelem znovu nesetkal. 

Bod trvá     Z. starosta, EO 

 

9/21 – Zápis ze schůze finančního výboru č. 5/2021 – řešení situace u Zlaté podkovy 

Ing. Vágner – s panem Nejezchlebem připravujeme převod. 

Bod trvá     Z. starosta, EO, FV 

 

15/24 - Darovací smlouva – pozemek p. č. 314/7, k. ú. Velešín – ŘSD – viz příloha č. 15/24/02 
Ing. Vágner – jedná se o darovací smlouvu na pozemky mezi ŘSD a Městem Velešín. Město vystupuje 

v roli dárce. V roce 2020 jsme ve spolupráci s Jihočeským krajem a ŘSD vybudovali křižovatku u Velešína.                  

Na základě smlouvy o reciprocitě jsem se vůči ŘSD zavázali, že vykoupíme pozemky pro připojovací pruh 

ve směru od Velešína a že po dokončení stavby tyto pozemky zadarmo převedeme ŘSD, které komunikaci 

spravuje. ŘSD nám recipročně odpustilo poplatky za zábor komunikace I. třídy, ke kterému došlo při stavbě 

podchodu. Zastupitelé dostali do podkladů vyčíslení nákladů a „výnosů“. Pro město to vychází výhodně. 

Smlouva              o reciprocitě byla součástí podkladů. 

Ing. Německá – jiná související smlouva není? 

Ing. Vágner – ne. Ve smlouvě o reciprocitě je napsáno, že budeme postupovat vůči ŘSD, a naopak ŘSD 

vůči nám, bezúplatně, bez vyčíslení. Částečně je to popsané v předmětu smlouvy, kde se hovoří o tom,                 

že město hodlá vybudovat podchod a ŘSD křižovatku. Odkazuje se na tyto dvě stavby. 

Jsou k darovací smlouvě ještě nějaké dotazy? Nejsou. Přečtu návrh na usnesení. 

 

Usnesení č. 15/24/02 

Zastupitelstvo města schvaluje Darovací smlouvu č. 02-96/D/01-2022 mezi Městem Velešín (dárce)                   

a Ředitelstvím silnic a dálnic, příspěvková organizace (obdarovaný), kterou Město Velešín daruje                          

pozemek p. č. 314/7, k. ú. Velešín a pozemek p. č. 355/13, k. ú. Velešín. 

Bod se vypouští          Z. starosta, ved. EO 

Hlasování o usnesení 

Pro: 15 ( Bartizal, Falc, Havel, 

Janáková, Klein,       Kothánek, 

Krejčí,   Německá,   Olšanová,  

Petr, Růžička, Skřivánek,  Trajer, 

Vágner, Vlažný) 

Proti: 0 Zdr.: 0  

Usnesení bylo schváleno 

 

8/26 – Zápis č. 4/2022 ze schůze finančního výboru 

a)  

Ing. Vágner – v bodě a) bylo uloženo zpracovat návrh řešení sankcí za pozdní placení poplatku za komunál-

ní odpad. Projednávali jsme to na radě města. Vyhlášku ohledně odpadů bychom schvalovali na příštím za-

stupitelstvu. Zatím ještě nemáme vyčíslené náklady a výnosy roku 2022. 

Ing. Vágner – co se týče sankcí za neplacení odpadu, projednával jsem s právníkem města panem Mgr. Mu-

lačem, který mi sdělil, že město musí u všech postupovat stejně. Nemůže rozlišovat mezi neplatičem a opoz-

dilcem. Jakým způsobem můžeme sankcionovat je dáno zákonem o místních poplatcích, který říká, že mů-

žeme neplatiči uložit pokutu až do výše trojnásobku daného poplatku. Myslím, že je to tvrdé opatření, vzhle-

dem k tomu, že většina stejně poplatek po upozornění zaplatí. Pokud bude sankce udělena, musí se to řešit 

formou rozhodnutí. Já tedy navrhuji se ve vyhlášce sankcím vyhnout.  

Mgr. Kothánek – já bych ještě doplnil, že s paní Šímovou připravujeme dokument, co se týká počtu opoz-

dilců a počtu neplatičů. Také bych rád zmínil, že pokud budeme někoho sankcionovat, určitě se bude stávat, 

že nám vzniknou nevymahatelné pohledávky, které určitě bude muset řešit exekutor, a tím městu vzniknou 

další náklady.  

Bartizal – pokud se sankcionovat nebude, tak neplatičů bude přibývat.  

Ing. Německá – s tím souhlasím, je to každý rok opakovaná platba, proto se tím finanční výbor zabývá. 

Mgr. Kothánek – ano tomuto argumentu rozumím, jen varuji před tím, aby se to městu spíše neprodražilo.  
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Ing. Falc – mám dotaz na paní Šímovou, jaký je vývoj neplatičů v posledních letech.  

Šímová – za poslední dobu jsou mezi neplatiči pouze lidé, kteří se ve Velešíně nezdržují. 

Havel – možná by nebylo špatné vymyslet a poskytnout občanům další možnosti, jak platbu za odpad pro-

vést.  

Ing. Vágner – žádám tedy pana Kothánka, jestli by do příštího zasedání zpracoval již zmiňovaný dokument 

a pak se uvidí dále.  

Jestli někdo víte o nějakém městě, kde to takto funguje, určitě mě informujte. 

Ing. Německá – takto to funguje v Kamenném Újezdu, kde sankcionují dvojnásobkem poplatku. 

Ing. Vágner – do příště prověříme. 

b)  

Ing. Vágner – finanční výbor uložil upravit znění smlouvy s poskytovateli sociálních služeb (Ledax, Charita 

Kaplice), jelikož jsme z paušální dotace přešli na výkonné financování. Smlouvu bych projednal na prosin-

covém zastupitelstvu. Druhá věc je, jestli nějak hýbat se sazebníkem.  

c)  

Ing. Vágner – bylo uloženo předložit vyúčtování dotace U Zlaté podkovy. Je na EO, bude k nahlédnutí                  

na dalším zasedání finančního výboru.  

Bod trvá Z. starosta, ved. EO 

 

10/26 – Záměr vybudování stezky Velešín – Velešín Nádraží 

Ing. Vágner – společnost ZESA měla za úkol dokončit studii, byly v ní nějaké nedostatky, např. šíře silnice. 

Jsou ve hře dvě varianty - SEVERNÍ a JIŽNÍ. V té dokumentaci jsou uvedeny i předběžné ceny obou vari-

ant, zatím ta JIŽNÍ vychází cenově lépe, a to z důvodu toho, že SEVERNÍ varianta by si vyžádala překládku 

sítí a vybudování propustků pod komunikací třetí třídy. Pak je druhá věc, že jsme s panem Falcem předběžně 

komunikovali s majiteli pozemků o koupi nebo směně pozemků. Další rovina je ta dotační, kde je dotace 

poskytována u projektů, kde je jsou vyřešeny majetkoprávní vztahy. To by u severní varianty asi úplně neby-

lo možné. Více mě o severní variantě doplní pan Růžička. 

Růžička – já jsem se sešel s panem Urbánkem, podle jeho názoru není nutná překládka sítí, a to z důvodu 

toho, že se nejedná o zátěžovou komunikaci. Propustek pod silnicí by nefinancovalo město, nýbrž správa 

údržby silnic. Samozřejmě upozorňuje na to, že v ani jedné variantě není řešen přechod přes E55, což je vel-

ký problém a problémem zůstane. Co se týká výkupu pozemků, je tam rozdíl cca 3 mil. Kč mezi variantami. 

Cesta není napojena na nic, proto asi nebude možné na projekt čerpat dotaci.  

Ing. Falc – stále jedeme oběma směry, zkoumáme, která varianta by byla ideálnější.  

Ing. Vágner – zkonzultujeme se ZESOU. 

Ing. Kothánek – určitě bych se vyvaroval dlouhodobého pronájmu. 

Bartizal - mně se u té severní varianty líbí, že se napojuje na ten podchod, když už jsme do něj investovali.  

Ing. Janáková – v současnosti jsou dotace na tento typ projektu 85 %, ale musí být vyřešeny majetkoprávní 

vztahy.  

Havel – já si myslím, že pokud se podaří stezka na dotace, byl by to pro občany lepší, kvalitnější zážitek. 

Určitě bych nezahazoval variantu dostat něco přes E55.  

Bod trvá          Z. starosta, místostarosta, ved. EO 

 

7. Volba členů finančního výboru  

Ing. Vágner - zastupitelé byli požádáni o návrhy členů finančního výboru, předsedkyni jsme volili 

minule.  

Díky za zaslané návrhy, v souladu s dohodou na pracovní schůzce se sešly čtyři návrhy na čtyři čle-

ny.   

Mgr. Petra Doubková, Marie Jandová, Ing. Karel Klein a Růžena Hrdá. Na tomto složení se shodli 

zastupitelé na pracovní schůzce. Všichni nominovaní souhlasí.  
 

Usnesení č. 7/02  

Zastupitelstvo města volí členy finančního výboru: Mgr. Petra Doubková, Marie Jandová, 

Ing. Karel Klein a Růžena Hrdá. 
Bod se nesleduje           Z. starosta 

Hlasování o usnesení 

Pro: 15 ( Bartizal, Falc, Havel, 

Janáková, Klein,       Kothánek, 

Krejčí,   Německá,   Olšanová,  

Petr, Růžička, Skřivánek,  Trajer, 

Vágner, Vlažný) 

Proti: 0 Zdr.: 0  

Usnesení bylo schváleno 
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8. Volba členů kontrolního výboru 

Ing. Vágner - zastupitelé byli požádáni o návrhy členů kontrolního výboru, předsedu jsme volili mi-

nule.  

Díky za zaslané návrhy, v souladu s dohodou na pracovní schůzce se sešly dva návrhy na dva členy: 

Ing. Jan Sládek a Simona Indráčková. Všichni nominovaní souhlasí. 
 

 

Usnesení č. 8/02 

Zastupitelstvo města volí členy kontrolního výboru: Ing. Jana Sládka a Simonu Indráčkovou.  
Bod se nesleduje           Z. starosta 

Hlasování o usnesení 

Pro: 15 ( Bartizal, Falc, Havel, 

Janáková, Klein,       Kothánek, 

Krejčí,   Německá,   Olšanová,  

Petr, Růžička, Skřivánek,  Trajer, 

Vágner, Vlažný) 

Proti: 0 Zdr.: 0  

Usnesení bylo schváleno 

 

9. Volba členů výboru pro spolkovou činnost 

Ing. Vágner - zastupitelé byli požádáni o návrhy členů výboru pro spolkovou činnost, předsedu 

jsme volili minule.  

Díky za zaslané návrhy, v souladu s dohodou na pracovní schůzce se sešly čtyři návrhy na čtyři čle-

ny: Jaroslav Bartizal starší, Ing. Lukáš Černý, Ing. Milan Prokeš a Robert Šebesta.  

Všichni nominovaní souhlasí.  
 

Usnesení č. 9/02 

Zastupitelstvo města volí členy výboru pro spolkovou činnost: Jaroslav Bartizal starší,                   

Ing. Lukáš Černý, Ing. Milan Prokeš a Robert Šebesta.  
Bod se nesleduje           Z. starosta 

Hlasování o usnesení 

Pro: 15 ( Bartizal, Falc, Havel, 

Janáková, Klein,       Kothánek, 

Krejčí,   Německá,   Olšanová,  

Petr, Růžička, Skřivánek,  Trajer, 

Vágner, Vlažný) 

Proti: 0 Zdr.: 0  

Usnesení bylo schváleno 

 

 

10. Rozpočtové opatření č. 15/2022 – viz příloha č.10/02  

Ing. Vágner – tento bod obsahuje vratku části dotace na rekonstrukci povrchu ulice K Malši – čerpa-

li jsme méně peněz, než bylo v žádosti o dotaci. Došlo k vratce 300.000,-. Do příjmů rozpočtu jsme 

tuto částku zahrnuli po obdržení rozhodnutí o poskytnutí dotace.  
 

 

Usnesení č. 10/02 

Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočtové opatření č. 15/2022. 

Bod se nesleduje           Z. starosta, ved. EO 

Hlasování o usnesení 

Pro: 15 ( Bartizal, Falc, Havel, 

Janáková, Klein,       Kothánek, 

Krejčí,   Německá,   Olšanová,  

Petr, Růžička, Skřivánek,  Trajer, 

Vágner, Vlažný) 

Proti: 0 Zdr.: 0  

Usnesení bylo schváleno 

 

 

 



5 

VZZM 02 (14. 11. 2022) 

11. Smluvní dokumentace k čerpání investičního úvěru mezi Podpůrným a garančním rolnickým                                  

a lesnickým fondem, a.s., Praha a Městem Velešín – viz příloha č. 11/02 

Ing. Vágner – město připravilo žádost o dotaci formou úvěru pro pořízení traktoru, který bude vyu-

žíván pracovníky města pro hospodaření v lesích.  

Podpora je poskytnuta formou úvěru, z něhož uhradíme půlku výše jistiny (tedy 955 000,-Kč). Do-

tovaný úvěr je poskytnut na traktor, čelní nakladač, nosič kontejnerů a kontejner.  

Následně podepíšeme kupní smlouvu s dodavatelem.  

Ing. Německá – mně nepřišla úvěrová smlouva, ta není součástí dokumentace? 

Ing. Vágner – samozřejmě součástí je, hned zítra Vám ji pošleme ke zhlédnutí. 
 

Usnesení č. 11/02 

Zastupitelstvo Města Velešín (dále jen „obec“) schvaluje uzavření:  

• Smlouvy o investičním úvěru v rámci programu Investiční úvěry 

Lesnictví č. 2258040541 (dále jen jako „Smlouva o úvěru“), a to dle jejího návrhu, který je přílohou 

zápisu z jednání zastupitelstva, na základě které Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., 

sídlem Sokolská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 492 41 494 (dále jen jako „PGRLF“) poskytne 

obci investiční úvěr ve výši 1.910.000,-Kč (dále jen „Úvěr“), na pořízení:  

o Nový kolový traktor MASSEY FERGUSON včetně příslušenství, 

o Nový čelní nakladač QUICKE včetně příslušenství, 

o Nový traktorový nosič kontejnerů PORTÝR včetně příslušenství, 

o Nové kontejnery WTC Písečná 2 ks včetně příslušenství  

a obec je povinna peněžní prostředky z Úvěru PGRLF vrátit za podmínek uvedených ve Smlouvě                 

o úvěru, 

• Smlouvy o poskytnutí finanční podpory snížení jistiny investičního 

úvěru poskytnutého Fondem v rámci programu Investiční úvěry Lesnictví č. 2259040541 (dále jen ja-

ko „Smlouva o podpoře“), a to dle jejího návrhu, který je přílohou zápisu z jednání zastupitelstva ob-

ce, na základě které PGRLF poskytne obci finanční podporu maximálně ve výši 955.000,- na snížení 

jistiny Úvěru dle Smlouvy o úvěru, a to za podmínek uvedených ve Smlouvě o podpoře,  

• Smlouvy o budoucí smlouvě o zajišťovacím převodu práva a o vý-

půjčce č. 2258040541-11 (dále jen jako „Budoucí smlouva“), a to dle jejího návrhu, který je přílohou 

zápisu z jednání zastupitelstva obce, na základě které se obec zaváže do stanovené doby uzavřít              

s PGRLF k zajištění pohledávky PGRLF ze Smlouvy o úvěru, Smlouvu o zajišťovacím převodu práva 

o výpůjčce, za podmínek dále uvedených v Budoucí smlouvě, 

• Smlouvy o zajišťovacím převodu práva a o výpůjčce (dále jen jako 

„Smlouva o zajišťovacím převodu práva“) za podmínek a ve lhůtě dle Budoucí smlouvy, dle jejího ná-

vrhu, který je součástí Budoucí smlouvy, která je přílohou zápisu z jednání zastupitelstva, na základě 

které obec k zajištění pohledávky PGRLF ze Smlouvy o úvěru podmíněné převede své vlastnické prá-

vo k předmětu zajištění na PGRLF, a to dále za podmínek uvedených ve Smlouvě o zajišťovacím pře-

vodu práva, 

• Zástavní smlouvy k pohledávkám z pojistného plnění, uzavírané 

mezi obcí jako zástavcem a PGRLF jako zástavním věřitelem (dále jen „Zástavní smlouva k pojistné-

mu plnění“), kterou se k zajištění pohledávky PGRLF ze Smlouvy o úvěru, a to až do výše 1.910.000,- 

Kč s příslušenstvím, a k zajištění budoucích pohledávek PGRLF, včetně podmíněných, smluvních po-

kut a pohledávek na vrácení bezdůvodného obohacení, které budou vznikat ze Smlouvy o úvěru v do-

bě do 31. 5. 2034, a to až do výše 1.910.000,- zřizuje ve prospěch PGRLF zástavní právo k budoucím 

pohledávkám z pojistného plnění z pojistné smlouvy, kterou je sjednáno pojištění: 

o Nový kolový traktor MASSEY FERGUSON včetně příslušenství, 

o Nový čelní nakladač QUICKE včetně příslušenství, 

o Nový traktorový nosič kontejnerů PORTÝR včetně příslušenství, 

o Nové kontejnery WTC Písečná 2 ks včetně příslušenství  

Zastupitelstvo pověřuje starostu Města Velešín podpisem všech výše uvedených smluv, jejichž uzavře-

ní schválilo tímto zastupitelstvo. 

Bod se nesleduje           Z. starosta, ved. EO 

Hlasování o usnesení 

Pro: 15 ( Bartizal, Falc, Havel, 

Janáková, Klein,       Kothánek, 

Krejčí,   Německá,   Olšanová,  

Petr, Růžička, Skřivánek,  Trajer, 

Vágner, Vlažný) 

Proti: 0 Zdr.: 0  

Usnesení bylo schváleno 
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12.  Dotační program Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme II“ – viz příloha                

č. 12/02 

Ing. Vágner – kraj vypsal dotační titul, kterým umožňuje obcím přistoupit k dotačnímu titulu                   

a pro určené skupiny obyvatel poskytuje jednorázový příspěvek. Skupiny obyvatel jsou jasně dané. 

Město žádosti shromáždí, zpracuje. Jedná se o dar 4000,-, kde 2000,- zaplatí obec a 2000,- kraj. 

Z tohoto programu jsou vyloučeni lidé, kteří jsou toho času v exekuci. Další věc je, zda můžeme 

podmínit to, zda můžeme z titulu vyloučit lidi, kteří dluží vůči městu.  

Postup, který my navrhujeme pro občany, je následující: 

Občané podají na MěÚ „Žádost o zařazení do dotačního programu JčK“.  

Zaměstnanec zkontroluje náležitosti žádosti.  

Město podá žádost o poskytnutí dotace na JčK (nejpozději do 31.1.2023, předpoklad je                               

do 15.1.2023) 

Rada města schválí darovací smlouvy s žadateli a na základě vyplacených darů požádá město kraj              

o proplacení dotace a dodá vyúčtování.  

Bude to komunikováno ve zpravodaji, na webových stránkách a mobilním rozhlasem.  

Žádosti se budou vybírat do 15. 12. 2022, ať máme dost času na zpracování a doplnění žádostí. 

Má někdo nějaký dotaz k tomuto bodu?  

Ing. Německá – budete tedy zkoumat bezdlužnost vůči obci? 

Ing. Vágner – určitě budeme 

Mgr. Kothánek – určitě bych neřešil bezdlužnost čestným prohlášením.  

Bartizal – takže poplatky za výpis z exekučního rejstříku půjdou za žadatelem.  
 

Usnesení č. 12/02 

Zastupitelstvo města:  

a) bere na vědomí vyhlášený program Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme 

II“, 

b) schvaluje zapojení města Velešín do dotačního programu „My v tom Jihočechy nenecháme 

II“, 

c) předběžné vyčíslení finančních nákladů v celkové výši 1 267 000,-Kč na předfinancování                

a spolufinancování poskytované podpory, 

d) předfinancování podpory pro rodiny s dětmi do dovršení 3 let věku, resp. do dovršení 8 let 

věku, pobírajících příspěvek na péči z rozpočtu obce, 

e) spolufinancování podpory poživatelů důchodů ve výši 539 000,-Kč, 

f) rozpočtové opatření č. 15/22 k zajištění financování účasti obce na dotačním programu „My 

v tom Jihočechy nenecháme II“, 

g) ukládá starostovi zajistit realizaci tohoto usnesení.  
Bod se nesleduje           Z. starosta, ved. EO 

Hlasování o usnesení 

Pro: 14 ( Bartizal, Falc, Havel, 

Janáková, Klein,  Krejčí,                       

Německá,   Olšanová,  Petr,                   

Růžička, Skřivánek,  Trajer,                

Vágner, Vlažný) 

Proti: 0 Zdr.: 1 (Kothánek) 

Usnesení bylo schváleno 

 

13. Různé 

Ing. Vágner – nejvíce, co nás v současné době trápí, jsou ceny tepla a energií. Minulý týden se uskutečnila 

beseda s občany na téma energií. Tímto všem děkuji za jejich účast. Kalkulace cen tepla rozešleme 

nejpozději počátkem příštího týdne. Vypadá to na cca trojnásobný nárůst (bylo 600 Kč za GJ,                  

pro rok 2023 se počítá s 1800 Kč/GJ). 

Bude to samozřejmě komunikováno ve zpravodaji, jak se k ceně došlo.  

Na úřadě jsme vytvořili tzv. kontaktní pracoviště, kam se mohou občané přijít poradit, co se týče 

sociálních příspěvků atd. Zároveň spolupracujeme s úřadem práce a v příštím týdnu se sejdu s MAS 

Pomalší a úřadem práce a vymyslíme postup materiální pomoci občanům za jasných pravidel.  

Co se týká kalkulace cen tepla, je možné se obracet na paní Marečkovou.  
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Určitě se bude spotřeba sledovat, a pokud se vše bude vyvíjet dobře, je možné zálohy upravit, ale 

musí k tomu být reálný důvod. 

Dále se zkrátil interval pro náhřev vody, kdy se v noci voda nenahřívá. Bude se to určitě promítat 

ve vyúčtování za rok 2022. Chápu, že tato opatření nejsou populární, ale snažíme se tím zabránit 

tomu, aby se někteří občané nedostali do dluhové pasti.  

Je to o hledání nějakého kompromisu.  

Občanka – dobrý den, mě by zajímalo, zda má město podepsanou smlouvu na rok 2023 a s kým? 

Ing. Vágner – dobrý den, ano, město podepsalo smlouvu se společností ČEZ, která je na dobu ne-

určitou se spotovými cenami. Výběrové řízení jsme dělali celkem 5x, kdy při posledním se přihlási-

ly dvě společnosti, a ČEZ vyšel pro město lépe.  

Občanka  - a proč město dopustilo to, že nemělo uzavřenou smlouvu, proč se to neřešilo dřív? 

Ing. Vágner – město podepsanou smlouvu má do konce roku se společností E.ON, která všem dá-

vala smlouvu nejdéle na 3 roky s fixním tarifem, dnes už Vám nikdo fixní tarif nedá. My jsme se 

začali poptávat již v květnu, ale společnosti vůbec nebyly ochotny obchodovat.  

Mgr. Kothánek – jak bylo řečeno, při posledním výběrovém řízení jsme měli dva dodavatele, 

E.ON a ČEZ, kdy smlouva s E.ONEM by byla pro město velice nevýhodná. Co se týká dřívějšího 

poptávání po novém dodavateli, nikdo z nás nemohl tušit, co nastane.  

Ing. Skřivánek – my jsme rádi, že vůbec nějakou smlouvu máme. Tato smlouva má možnost,                      

že za určitých podmínek můžeme fixovat. Úplně nevím, jaké ty podmínky jsou, ale ta možnost tam 

je. Ale jak už jsem několikrát říkal, važme si, že máme kogenerace, ty nám umožnily snížit cenu                

za energie pro konečného spotřebitele. Budeme doufat, že E.ON bude teplo z kogenerací dále vy-

kupovat.  

Ing. Vágner – dále jsme se s paní Marečkovou pokoušeli vyjednat lepší podmínky možnosti sdru-

žení s ostatními velkými odběrateli, ale tato skutečnost pro dodavatele energie není relevantní. Dále 

paní Marečková zjišťovala možnosti tzv. tepelných vrtů. Tato alternativa je tak nákladná, že návrat-

nost nejsme schopni kalkulovat.  

BcA. Trajer – můžu potvrdit, že E.ON má opravdu stop stav. Myslím si, že smlouva se spotovou 

cenou je cestou nejmenšího odporu. Hlavně cena plynu klesá a budeme doufat, že tento trend bude 

pokračovat.  

Ing. Vágner – za mne je to k energiím vše. Pokud nejsou žádné další dotazy, přejdeme k dalšímu 

bodu. 

Ing. Vágner – vítám pana Jarolímka ze společnosti Novohradsko – Doudlebsko. My jsme na 

schůzi rady číslo 2 projednávali možný příspěvek pro tuto společnost na instalaci informačních pa-

nelů v okolí Strahovského potoka a pan Jarolímek nám k tomu přijel něco říci. Máte slovo, prosím.  

Jarolímek – dobrý den, ten nápad s tímto vycházkovým okruhem vycházel vlastně od Vás, od pana 

Růžičky a pana Bartizala. My, jako destinační společnost, se zabýváme a zaměřujeme na cestovní 

ruch, marketing a další aktivity jako jsou právě realizace a revitalizací naučných stezek. Tento rok 

se nám velice povedla právě revitalizace stezky údolí Černé, která málem zanikla a kterou jsme ot-

vírali před měsícem. V podstatě fungujeme tak, máme nějaké možnosti hlásit se do dotačních titulů 

ať z MMR nebo vyhlášené JčK. Vždy, když je nějaký dotační titul vyhlášen, tak se ptáme našich 

členů, nebo v tom území, ve kterém působíme, co by chtěli v rámci dotace využít a nač. V minulém 

roce byla vyhlášena dotace z MMR, v rámci které právě padla tato nabídka pro vycházkový okruh. 

Pokud tedy má obec (partner) zájem realizovat, tak dotace činí 50%, ale těch druhých 50% musíme 

někde získat, což logicky znamená, že se obracíme na partnera, v jehož okolí se daný projekt reali-

zuje. My teď v podstatě oslovujeme partnery, kteří se do projektu zapojili, ve snaze se dohodnout 

na výši té spoluúčasti. To další zaměření a podrobnosti ví spíše pan Růžička a pan Bartizal. 

Růžička – já abych to uvedl na pravou míru, není to nic nového, je to vlastně pokračování stezky 

Strahovem. Peníze v rozpočtu na to uvolněny jsou, ale protože je to dotace nad 50 tisíc, tak ji musí 

schválit zastupitelstvo. My bychom to dnes měli vzít pouze na vědomí, protože nemáme smlouvu 

ještě k dispozici, a schvalovat by se mohla na příštím jednání, což je v prosinci.   

Havel – a nás to tedy bude stát kolik? 

Růžička – 100 tisíc a dalších 100 tisíc je dotace.  

Jarolímek - je s tím samozřejmě spojený ještě další tiskový propagační materiál, nejedná se pouze 

o informační cedule, pak také údržba po dobu trvání dotace. 
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Ing. Janáková – chci se zeptat, kde budou cedule rozmístěny a kdo bude texty zpracovávat? Jde mi 

hlavně o kvalitu textů, aby byly v pořádku, protože jsem měla možnost vidět panely právě v Černé, 

a na nich byla spousta nesrovnalostí a chyb.   

Ing. Vágner -  panely  budou prosím ve vlastnictví koho? 

Jarolímek – po dobu trvání dotačního titulu ve vlastnictví destinace a po uplynutí dotace mohou 

být převedeny do vlastnictví města.  

Ing. Vágner – děkuji panu Jarolímkovi, a pokud nejsou žádné dotazy z řad zastupitelů nebo veřej-

nosti, přeji vám pěkný večer. 

 

 

  
 

  

 

 

Ve Velešíně 15. 11. 2022 

 

Zapsala: Lucie Foitlová                 Ověřil: Jaroslav Bartizal  

                             

                                                                                        Jan Havel 

                                                                                        

                                                                                        Starosta města: Ing. Petr Vágner 


