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VZZM 04 (13. 02. 2023)  

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. 4  
z veřejného zasedání zastupitelstva města Velešín konaného dne 13. 02. 2023 

Přítomni: Jaroslav Bartizal (odchod v 18,25 hod.), Ing. Petr Falc, Jan Havel, Mgr. Jana Janáková,                   

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

Ing. Petr Skřivánek, BcA. Pavel Trajer, Ing. Petr Vágner, Milan Vlažný 
Nepřítomen: Mgr. Jakub Kothánek  

Začátek: 17.35 hod 
Konec: 20.20 hod 

 
Program 
1. Zahájení  

2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu     

3. Schválení programu jednání 

4. Námitky k zápisu z 3. VZZM    

5.      Připomínky a dotazy k zápisům ze schůzí rady  

6.      Kontrola usnesení z minulých zasedání zastupitelstva 

7.      Návrh rozpočtu na rok 2023 

8. Návrh střednědobého výhledu na roky 2024 a 2025  

9. Smlouvy o poskytnutí dotace  

10.      Směnná smlouva, manželé Čeněk a Simona Bartoňovi, Latrán 184, Velešín  

11. Souhlas zastupitelstva města Velešín – zasílání výplatních pásek elektronicky  

12.    Zápis kontrolního výboru  

13.    Zápis finančního výboru     

14. Zápis výboru pro spolky  

15. Smlouva o poskytnutí dotace – Správa majetku města Velešín, s.r.o. a U Zlaté Podkovy s.r.o.  

16. Členský příspěvek města Velešín do Svazku měst a obcí regionu Pomalší  

17. Pořízení CAS – závazek města Velešín k dofinancování akce 

18. Různé     

 

1. Zahájení 

Ing. Vágner zahájil jednání zastupitelstva 

 
2. Určení jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu  
Zapisovatel: Lucie Foitlová  
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jana Německá, Ing. Karel Krejčí  
 
3. Návrh programu jednání 
Ing. Vágner – program se rozšířil o dva body, 14 a 15, oproti vyvěšenému programu. Jsou prosím 

nějaké připomínky k tomuto programu? Pokud ne, přistupme k hlasování. Hlasování o návrhu programu 

jednání 
Pro: 14 (Bartizal, Falc, Havel, Janáková, Klein, Krejčí, Německá, Olšanová, Petr, 

Růžička, Skřivánek, Trajer, Vágner, Vlažný) 
Proti: 

0  
Zdr.: 

0 
Návrh programu jednání byl schválen 

 
4. Námitky k zápisu z 3. VZZM  

Bez námitek. 

 
5. Připomínky a dotazy k zápisům ze schůzí rady 

Ing. Německá – mám dotaz na zápis z rady číslo 8, usnesení 1734/105 - výzva k vrácení části dotace. 

Je zde napsáno, že částka vrácena a bude požádáno o snížení nebo prominutí.  Bod se opakuje již od  

26. 9. 2022. To stále ještě nikdo nepožádal? 

Ing. Vágner – požádáno bylo v říjnu, ale ještě jsme nebyli vyrozuměni o výsledku.  

BcA. Trajer – chtěl bych požádat o zasílání zápisů rady v neanonymizované podobě a to kvůli lepší 

orientaci.  

Ing. Vágner – bereme na vědomí 
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6. Kontrola usnesení z minulých zasedání zastupitelstva  
13/19 – Zřizovací listina KIC Velešín – aktualizace 

Ing. Vágner -  Rada města projednávala dne 6/2/2022, dokončit ve spolupráci s EO a právníkem. 

Předložím na dalším jednání zastupitelstva města.  

Bod trvá   Z. starosta, rada 

 

13/20/04 - Záměr prodeje pozemků p. č. 1215/7, 1215/11, 1221/6, 1215/9, 1215/1, k. ú. Velešín  

Ing. Vágner – je to pozemek pro budoucí rybník. Pan místostarosta mě doplní, jednal s žadatelem. 

Žadatel od záměru odkoupení ustoupil.  

Růžička – s žadatelem jsme vyjednali odstoupení od záměru odkoupení pozemku a to z důvodu vysoké 

ceny za odkup. Nyní žadatel hledá pozemek vhodný na směnu.  

Ing. Vágner: 

Zastupitelstvo bere na vědomí odstoupení žadatele od záměru koupě pozemků p. č. 1215/7, 1215/11, 

1221/6, 1215/9, 1215/1, k. ú. Velešín. 

Bod se vypouští       Z. starosta, EO 
 
9/21 – Zápis ze schůze finančního výboru č. 5/2021 – řešení situace u Zlaté podkovy 
Bod trvá       Z. starosta, EO, FV 
 
10/26 – Záměr vybudování cyklostezky Velešín – Velešín Nádraží 
Studii zpracovává společnost ZESA. Dvě varianty – severní a jižní. 

Ing. Vágner – chtěl bych poděkovat panu Havlovi, který se zúčastnil jednání s dotační agenturou, 

prověřovali jsme soulad stezky s parametry dotačního titulu SFDI a IROP.  

IROP výhody (bude ještě potvrzeno agenturou) - uznatelnými náklady jsou i projektová dokumentace, 

administrace výběrového řízení, a 10 % ceny z nakupovaných pozemků (cena stanovena posudkem).  

Podmínky nemáme ještě písemně ověřené. 

SFDI nás již o podmínkách vyrozuměla. Nedotuje stezky, kde je dovolen provoz motorových vozidel, 

což znamená, že stezka nelze používat k obsluze pozemků. Do studie se doplní možnosti zařazení 

komunikace: jako MK, jako VÚK, cyklistická stezka, stezka pro chodce a cyklisty společná a stezka pro 

chodce a cyklisty dělená.  

Bod trvá       Z. starosta, místostarosta, ved. EO 

 

7. Návrh rozpočtu na rok 2023 

Ing. Vágner - Zastupitelé probírali na pracovní schůzce, všechny akce k hlasování jsou v rozpočtu 

zařazeny. Podněty veřejnosti byly předány zastupitelům. Rozpočet byl zveřejněn v řádné lhůtě                        

před projednáním. Oproti verzi předložené na pracovní schůzce byly některé výdaje upřesněny                             

a navýšeny, zejména pro bytové hospodářství). K upřesnění došlo i u daňových příjmů a u dotace                                      

za prezidentské volby. 

Nejvyšší výdaje provozní:  

- transfer příspěvkovým organizacím17 000 000,- Kč 

- bytové hospodářství (od pracovní schůze zastupitelů máme novou informaci o pravděpodobném 

uvolnění 3 bytů a jejich plánované rekonstrukci, odhad nákladů je 1 000 000,-Kč), obsahuje 

rekonstrukce bytů, opravu garáže, opravy 4 ks výtahů, výměna radiátorů ve 4 vchodech 

(1 357 000,- Kč), opravy  a udržování 

- požární ochrana – pohotovosti 24h denně + 2 zaměstnanci na plný úvazek, celkem                                    

cca 2 500 000,- Kč 
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- bytové hospodářství – energie = cca 9 000 000,- Kč (většinou zálohové platby) 

- dotace na provoz koupaliště 1 650 000,- Kč 

- dotace na provoz + projektovou dokumentaci U Zlaté Podkovy: cca 6 000 000,-Kč 

- odpadové hospodářství = skoro 12 000 000,- Kč 

Nejvyšší výdaje investiční:  

- pořízení cisterny 7 500 000 Kč (dotace) 

- rekonstrukce knihovny 2 500 000 Kč (dotace) 

- přístavba mateřské školy 2 500 000 Kč 

- nákup traktoru 2 000 000 Kč (dotovaný úvěr) 

- projektová dokumentace Budějovická = 2 400 000,- Kč 

- projektová dokumentace Podkova  = 4 601 520,- Kč 

BcA Trajer - jenom krátká poznámka ke správě majetku. Stálo by za zmínku, že každý rok dotujeme 

provoz koupaliště. Investice do bytového fondu jsou zhruba 7 milionů. Proto je velice dobře, že se nájmy 

zvedají, ale myslím, že to nebude stačit při ceně rekonstrukce 500.000 za byt. Znamená, že za 70 korun 

za metr se bude tato investice splácet 10 let.  

Ing. Vágner - otázka bytového hospodářství je velice hojně konzultována na radě. Paní Marečková se 

jí účastní nyní velice často. Smlouvy jsou dneska nastavené tak, že musíme respektovat jako ostatní 

pronajímatelé legislativu a ta říká, jakým způsobem a v jakém intervalu můžete nájmy navyšovat. My 

jsme postup konzultovali v Kaplici, protože oni prošli podobným procesorem  před několika lety a nyní 

to mají tak, že nově uzavřené smlouvy jsou navyšovány o inflaci. Cena pronájmu v Kaplici se pohybuje 

mezi 70 až 150 korunami za metr podle lokality. 

Ing. Německá – nájmy se běžně zvedají o inflaci, ve všech větších městech došlo ke zvýšení nájmů 

v městských bytech. Určitě by to mělo být ve smlouvě.  

Růžička – pokud se mají byty rekonstruovat, tak se bude muset nájemné určitě navýšit.  

Ing. Vágner -  jsou ještě nějaké dotazy k rozpočtu města na rok 2023?  

Občan - chtěl bych se zeptat jaký plán je s kulturním domem po jeho rekonstrukci. Když zde hovoříme 

o příjmech a výdajích. Jestli bude využití, když se do rekonstrukce nasype tolik peněz. Jak se bude 

financovat provoz. Město dotovalo Jakuba, mluvili jste o dotaci pro koupaliště, město dotuje téměř vše.   

Ing. Vágner - jedna část by byla využívána jako komerční projekt, kde by se udělalo výběrové řízení 

na provozovatele, a druhá část počítá s využitím pro různou spolkovou činnost.  

 

Usnesení č. 7/04 

Zastupitelstvo města schvaluje:  

a) rozpočet města na rok 2023 jako schodkový:  

Příjmy ve výši 104 301 822,- Kč a výdaje ve výši 128 124 478,- Kč. Přijatý úvěr ve výši 1 910 000,- 

Kč. Splátky úvěrů v celkové částce  4 255 000,- Kč a schodek ve výši 23 822 656,- Kč budou 

pokryty finančními prostředky z minulých let; 

b) tvorbu a použití finančních fondů; 

c) příspěvky příspěvkovým organizacím: 

    ZŠ ve výši 6 960 000 Kč 

    MŠ ve výši 4 052 666 Kč, 

    KIC ve výši 6 213 000 Kč; 

d) dotaci obchodní společnosti Správa majetku města Velešín, s.r.o. ve výši 1 650 000 Kč; 

e) dotaci obchodní společnosti U Zlaté Podkovy města Velešín, s.r.o. ve výši 6.105.020,- Kč; 

f) členské příspěvky organizacím, jejichž je město členem (SMO ČR, SMO Regionu Pomalší, 

nadace Jihočeské cyklostezky, Hrady na Malši) a dotace fyzickým a právnickým osobám, spolkům 

a sdružením. 

Bod se nesleduje      Z. starosta, ved. EO 

Hlasování o usnesení 

Pro: 13 (Bartizal, Falc, Havel, Janáková, Klein, Německá, Olšanová, Petr, Růžička, 

Skřivánek, Trajer, Vágner, Vlažný) 

Proti:0  Zdr.1 

(Krejčí) 

Usnesení bylo schváleno 
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18.25 – odchod Jaroslav Bartizal  

 

8. Návrh střednědobého výhledu na roky 2024 a 2025  

Ing. Vágner - návrh střednědobého výhledu se musí schvalovat podle zákona o rozpočtových 

pravidlech. Obsahuje plánované akce a výdaje na dané dva roky a také plány příjmů. Opravdu je to 

pouze hrubý odhad, není závazný. Obsahuje i soupis úvěrů. Pokud nejsou žádné dotazy, přejdeme 

k hlasování.  

 

Usnesení č. 8/04 

Zastupitelstvo města schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024-2025. 

Bod se nesleduje      Z. starosta, ved. EO 

Hlasování o usnesení 

Usnesení bylo schváleno 

 

9. Smlouvy o poskytnutí dotace 

Ing. Vágner – v minulých letech se dotace pro spolky nad 50 000,- Kč schvalovaly až na další schůzi 

zastupitelstva města po schválení rozpočtu, většinou v březnu či dubnu. V letošním roce navrhuji u 

spolků, které vlastní či provozují areály, schválit dotaci po schválení rozpočtu, a to kvůli zvýšeným 

zálohám na energie, zejména elektřinu, které spolky hradí už v prvním kvartálu roku 2023. Tyto spolky 

jsem obvolal, situaci vysvětlil a tuto možnost vítají. Spolky jsem pozval na jednání ZM. Pana Zemana 

za spolek 2/4, paní Javoříkovou za oddíl stolního tenisu, pana Mikeše za LTC Velešín.  

Jedná se o poskytnutí dotací těmto spolkům: 

Spolek 2/4, z.s.  

Oddíl stolního tenisu Velešín – hala,  

LTC Velešín (oddíl tenisu) 

FC Velešín (fotbalový oddíl) 

Oddíl taekwonda a SDH Velešín, kteří historicky dostávají dotaci vyšší než 50 000,-Kč, tuto možnost 

s díky odmítl.  

Spolek 2/4 pokryje z dotace města časový nesoulad mezi výdaji a příjmem dotace z Jihočeského kraje. 

V materiálech jsou žádosti těchto spolků, v návrzích smluv jsou částky z těchto žádostí. Zdrojem 

financování spolků jsou i sponzoři a členské příspěvky. Na dotace Jihočeského kraje či sportovních 

svazů dosáhnou jen některé. Většinou jsme neschvalovali 100 % částky, o kterou spolky žádaly. Já bych 

navrhoval navýšení u FC Velešín a LTC Velešín o 15 % oproti loňskému roku. U spolku 2/4 navýšení                

o 10% oproti loňskému roku. U OST, žádosti na provoz haly, navrhuji schválit žádost v plné výši.  

Omlouvám paní Javoříkovou a pana Mikeše z jednání zastupitelstva.   

Usnesení č. 9/04  

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvy o poskytnutí dotace pro: 

1) FC Velešín, z.s. ve výši 225.000 Kč 

2) Spolek 2/4 ve výši 66.000 Kč 

3) OST Velešín, z.s. ve výši 200.000 Kč  

4) Tenisový klub LTC Velešín, z.s. ve výši 86.000 Kč 

na účely uvedené ve smlouvách. 

Bod se nesleduje    Z. starosta, ved. EO 

Hlasování o usnesení 

Usnesení bylo schváleno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro: 13 (Falc, Havel, Janáková, Klein, Krejčí, Německá, Olšanová, Petr, Růžička, 

Skřivánek, Trajer, Vágner, Vlažný) 

Proti:0  Zdr. 0  

Pro: 13 (Falc, Havel, Janáková, Klein, Krejčí, Německá, Olšanová, Petr, Růžička, 

Skřivánek, Trajer, Vágner, Vlažný) 

Proti:0  Zdr. 0  
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10. Směnná smlouva, manželé Čeněk a Simona Bartoňovi, Latrán 184, Velešín  

Ing. Vágner – jedná se o záměr směny pozemku v Latránu, aby majitelé prošli revizí katastru.  

Ing. Německá – já bych měla dotaz. Jde o to, že my máme na daném pozemku několik věcných břemen, 

o kterých není ve směnné smlouvě žádná zmínka. To znamená, že veškerá břemena přejdou společně 

s pozemkem na nové majitele. Pořádně bych se na to zeptala a prověřila to.  

Růžička – tento fakt se bude zapisovat do návrhu na vklad do katastru nemovitostí, tudíž nemusí být 

součástí smlouvy. Ověřím na KN. 

 

Usnesení č. 10/04  

Zastupitelstvo města schvaluje směnnou smlouvu, jejímž předmětem je směna pozemku p. č. 

1847/10 vzniklého oddělením z pozemku p. č. 1847/1, jehož vlastníkem je město Velešín,                                  

a pozemku p. č. 3204, vzniklého oddělením z pozemku p. č. st. 73/2 (vlastník Bartoň Čeněk                            

a Bartoňová Simona), vše v k. ú. Velešín, dle geometrického plánu č. 1488-79/2022.  

Bod se nesleduje      Z. starosta, ved. EO 

Hlasování o usnesení 

Usnesení bylo schváleno 

 

11. Souhlas zastupitelstva města Velešín – zasílání výplatních pásek elektronicky                

Ing. Vágner – vyslovení souhlasu s posíláním výplatních pásek elektronicky, důvody zařazení tohoto 

bodu jsou v příloze. Ušetří to čas i peníze.  

Usnesení č. 11/04 

Zastupitelstvo města schvaluje zasílání výplatních pásek zaměstnancům a zastupitelům města 

elektronicky.  

Bod se nesleduje      Z. EO 

Hlasování o usnesení 

Usnesení bylo schváleno 

 

12. Zápis kontrolního výboru  

Ing. Vágner – předávám slovo panu Kleinovi, který je předsedou kontrolního výboru. 

Klein – provedli jsme běžnou agendu. Vytvořili jsme plán práce, tímto žádám o jeho schválení. Byly 

pouze drobné připomínky. Spíše zmíním dlouhodobé body. Aktualizace zřizovací listiny KIC. 

Ing. Vágner – máme již připraveno, v radě schválíme a připravíme na příští zasedání zastupitelstva.  

Klein – dále jsme řešili „Projekt a realizace komunikace sítí v lokalitě G2“. 

Ing. Vágner – mluvil jsem s panem advokátem Trnkou. V týdnu od 20. 2. by měla proběhnout schůzka 

s majiteli. Přesný termín mi ještě potvrdí.  

Klein – další bod je zřízení služebnosti inženýrské sítě vodovodu a kanalizace Holkov. 

Růžička – společně řeší právníci. Vypadalo to, že je vše na dobré cestě, ale ze strany majitelky vyvstal  

problém s úpravou smlouvy. 

Klein – další je organizace práce zaměstnanců města. 

Ing. Vágner – jedná se o upřesnění toho, které budovy má mít Správa majetku města s.r.o. na starost. 

Ještě jsme s paní Marečkovou na toto téma moc nepostoupili. Musíme s paní Marečkovou dořešit.  

Klein – žádost o přidělení parkovacích míst zástavby Na Vrších.  

Ing. Vágner – toto bych rád okomentoval, od roku 2022 je na městě podána žádost od společnosti 

Bydlení Na Vrších o břemeno na některá parkovací místa v ulici Svatojánská. Část míst už je smluvně 

zabřemeněna. Další parkovací místa jsme zabřemenit odmítli. Nevím, proč tento bod v radě stále 

figuruje.  

Ing. Skřivánek – myslím, že budeme moci tento bod z rady vypustit.   

Ing. Vágner – měli bychom schválit plán práce jako je to u jiných výborů. Pokud nejsou žádné dotazy, 

přečetl bych usnesení.  

 

 

 

 

Pro: 13 (Falc, Havel, Janáková, Klein, Krejčí, Německá, Olšanová, Petr, Růžička, 

Skřivánek, Trajer, Vágner, Vlažný) 

Proti:0  Zdr. 0  

Pro: 13 (Falc, Havel, Janáková, Klein, Krejčí, Německá, Olšanová, Petr, Růžička, 

Skřivánek, Trajer, Vágner, Vlažný) 

Proti:0  Zdr. 0  
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Usnesení č. 12/04 

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis kontrolního výboru číslo 1/2023 a schvaluje plán práce 

pro rok 2023. 

Bod se nesleduje    Z. starosta, KV 

Hlasování o usnesení 

Usnesení bylo schváleno 

 
13. Zápis finančního výboru  

Ing. Vágner – předám slovo paní Německé.  

Ing. Německá – kontrolovali jsme čerpání finančních prostředků za rok 2022. Vše bylo v pořádku, 

kromě jednoho chybně zadaného cestovního příkazu od fotbalového klubu. Dále jsme se zabývali 

ubytováním ve Zlaté Podkově, kde byly kontrolovány smlouvy s nájemníky. U dvou smluv jsme zjistili 

uzavření se zpětnou platností. Ze smluv jasně nevyplývá, zda bylo nájemné uhrazeno. Doporučovali 

bychom ověřit, zda není možnost čerpání dotace na ubytování ve Zlaté Podkově.  

Ing. Vágner – prověříme, zda mají nájemníci např. nárok na příspěvek na bydlení od ÚP.  

 

Usnesení č. 13/04 

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis finančního výboru číslo 1/2023. Finanční výbor 

požaduje zjištění platnosti smluv uzavíraných se zpětnou platností a prověření možnosti čerpání 

dotací pro ubytované ukrajinské uprchlíky ve Zlaté Podkově.  

Bod se sleduje    Z. starosta, FV 

Hlasování o usnesení 

Usnesení bylo schváleno 

 

14. Zápis výboru pro spolky  

Ing. Vágner – poprosím pana předsedu o pár slov.  

Ing. Krejčí – chtěl bych poprosit o hlasování o plánu práce na rok 2023. Dále bych chtěl uvést, že tento 

rok bude pro spolkový výbor vyhodnocovací. Po roce činnosti výboru bych chtěl předstoupit                             

před zastupitele, a spolu s nimi vyhodnotit, zda je vhodné v činnosti výboru pokračovat v následujících 

letech.  

Vzniklo několik podnětů na obnovení dříve konaných akcí. Např. obnovení sportovního plesu, shrnutí 

sezón a jiných. Proběhla setkání s oddílem stolního tenisu, kde se jednalo o přesunutí oddílu stolního 

tenisu do sálu ve Zlaté Podkově. Je možné, že prostorů ve Zlaté Podkově budou chtít využít i ostatní 

spolky, které dříve navštěvovaly halu Jihostroj. Pokud máte dotazy, rád zodpovím.  

 

 

Usnesení č. 14/04 

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis výboru pro spolkovou činnost 2/2023 a schvaluje plán 

práce na rok 2023.  

Bod se nesleduje    Z. starosta, výbor spolk. čin. 

Hlasování o usnesení 

Usnesení bylo schváleno 

 

 

 

 

 

 

 

Pro: 13 (Falc, Havel, Janáková, Klein, Krejčí, Německá, Olšanová, Petr, Růžička, 

Skřivánek, Trajer, Vágner, Vlažný) 

Proti:0  Zdr. 0  

Pro: 13 (Falc, Havel, Janáková, Klein, Krejčí, Německá, Olšanová, Petr, Růžička, 

Skřivánek, Trajer, Vágner, Vlažný) 

Proti:0  Zdr. 0  

Pro: 13 (Falc, Havel, Janáková, Klein, Krejčí, Německá, Olšanová, Petr, Růžička, 

Skřivánek, Trajer, Vágner, Vlažný) 

Proti:0  Zdr. 0  
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15. Smlouva o poskytnutí dotace – Správa majetku města Velešín, s.r.o. a U Zlaté Podkovy s.r.o 

- viz příloha č. 15/04 

Ing. Vágner - dotace pro U Zlaté Podkovy: Jedná se o provozní dotaci na energie (zejména teplo                          

a elektřina), opravy a udržování, daň z nemovitosti ve výši 1 503 500,-Kč. Dále se jedná o dotaci 

investiční na dokončení projektové dokumentace + potřebné průzkumy. Na tuto investici byla městem 

poskytnuta dotace již v roce 2022, dotace je vyúčtována a vrácena. Pro dokončení a dofinancování 

projektové dokumentace dle platné smlouvy je třeba dotaci poskytnout i na rok 2023. Je ve výši 

4.601.520,-. Celkem je požadovaná dotace na rok 2023 ve výši 6.105.020,-. 

Dotace pro Správu majetku města: Jedná se o provozní dotaci na provoz koupaliště v roce 2023. 

Provozní ztráta koupaliště (bez započítané dotace) se pohybuje pod hranicí 2 000 000,- Kč. Výnosy 

generuje vstupné, nájem kiosku. Požadovaná dotace je 1 650 000,- Kč.  

 

Usnesení č. 15/04 

A) Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Velešín 

(poskytovatel) a společností U Zlaté podkovy, s.r.o., Velešín (příjemce), na účely uvedené                              

ve smlouvě.  

B) Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Velešín 

(poskytovatel) a společností Správa majetku města Velešín s.r.o. (příjemce), na účely uvedené                   

ve smlouvě.  

Bod se nesleduje   Z. starosta, ved. EO 

Hlasování o usnesení 

Usnesení bylo schváleno 

16. Členský příspěvek města Velešín do Svazku měst a obcí regionu Pomalší  

Ing. Vágner - ZM probíralo na minulé schůzi, kde byl schválen záměr navýšení příspěvku                                    

ze současných 30,- Kč na obyvatele na 50,- Kč na obyvatele. Pro rozpočet města se jedná o nárůst                          

o zhruba 80 000,- Kč. Přes Svazek jsme žádali (lazebna Kantůrkovec) a budeme žádat (aktuálně 

kompostéry) o dotace. SMO zintenzivňuje spolupráci v regionu (sdílení znalostí, pořádání společných 

akcí, úzká spolupráce s Místní akční skupinou Pomalší). Část obcí už navýšení příspěvku projednala, 

Velešín je spolu s Kaplicí (ta s navýšením váhá) pro svazek rozhodujícím členem.  

Mgr. Janáková – bylo by dobré uvažovat o instalaci solárních panelů, např. na ohřev vody.  

Růžička – určitě jsme o tom uvažovali, máme domluvenou schůzku na kalkulaci ČOV a kina, pan 

Peroutka poptal studii na sběrný dvůr. Koupaliště je jistě prioritou SMM. 

Usnesení č. 16/04 

Zastupitelstvo města schvaluje členský příspěvek města Velešín ve Svazu měst a obcí regionu 

Pomalší ve výši 50,- Kč/občan/rok.  

Bod se nesleduje   Z. starosta, ved. EO 

Hlasování o usnesení 

Usnesení bylo schváleno 

 

 

 

 

17. Pořízení CAS – závazek města Velešín k dofinancování akce 

Ing. Vágner – byla uzavřena kupní smlouva na 7 361 398,- Kč, dodatkem č. 1 cena navýšena                       

na 7 493 409,- Kč. Dotace ministerstva vnitra činí 2 500 000,- Kč, dotace Jihočeského kraje činí 

1 500 000 Kč. Zbytek do kupní ceny (cca 3 500 000,- Kč) hradí město.Smlouvy jsou zveřejněné na webu 

města.  

Požadavek na schválení spolufinancování městem vyplývá od poskytovatele dotace, nestačí jen zařadit 

akci do rozpočtu.  

 

 

Pro: 13 (Falc, Havel, Janáková, Klein, Krejčí, Německá, Olšanová, Petr, Růžička, 

Skřivánek, Trajer, Vágner, Vlažný) 

Proti:0  Zdr. 0  

Pro: 13 (Falc, Havel, Janáková, Klein, Krejčí, Německá, Olšanová, Petr, Růžička, 

Skřivánek, Trajer, Vágner, Vlažný) 

Proti:0  Zdr. 0  
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Usnesení č. 17/04  
Zastupitelstvo města se u akce pořízení cisternové automobilové stříkačky zavazuje dofinancovat 

rozdíl mezi celkovou cenou předmětu plnění a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů. 

Bod se nesleduje      Z. starosta, ved. EO 

Hlasování o usnesení 

Usnesení bylo schváleno 

18. Různé     

Ing. Vágner – stručně shrnu, většina zazněla v bodě o rozpočtu.  

Koncem února by měla být hotová projektová dokumentace nového interiéru knihovny.  

Probíhá projekce přístavby mateřské školy, samotná rekonstrukce by měla proběhnout během letních 

prázdnin.  

Dále dokončujeme položkový rozpočet na zprůchodnění areálu základní školy. Na to navazuje projekt 

zeleně.  

Dále ve spolupráci s Jihostrojem probíhá projekce ulice Budějovická.  

Probíhá výroba cisterny.  

Ve Velešíně 16. 02. 2023 

Zapsala: Lucie Foitlová                 Ověřil:         Ing. Jana Německá  
                             
                                                                                       Ing. Karel Krejčí  
                                                                                        
                                                                                        Starosta města: Ing. Petr Vágner 

Pro: 13 (Falc, Havel, Janáková, Klein, Krejčí, Německá, Olšanová, Petr, Růžička, 

Skřivánek, Trajer, Vágner, Vlažný) 

Proti:0  Zdr. 0  


