Město Suchdol nad Lužnicí
Zápis
17. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne
19. 6. 2013 v 17:00 hod.
v zasedací síni radnice
veřejná verze
Přítomni:

Dále přítomni:

Hosté:
Omluvení:
Ověřovatelé:
Zapsal:

Miroslav Blafka,František Bumba,Zdeněk Fical,Zdeněk Gregor, Jaroslav
Hamerník, Ing.Tomáš Imrich do 19:15 hod., Mgr.Marie Kalátová, Jan
Kronika, Mgr.František Maxa, Mgr.Pavel Mráček, Mgr.Ladislav Ondřich,
Jan Paďourek do 18:20 hod., Ing.Josef Soudek- od 18:10 hod., Josef Šlápota
Mgr. Petr Vrchota-tajemník, Anna Cepáková-pověřena vedením odboru
ekonomického, Josef Šubrt-vedoucí odboru SMRM, Mgr.Michal Koubareferent odboru SMRM
p.Alois Halámka- předseda Osadního výboru Klikov
Milan Fuka,Karel Máčala
Miroslav Blafka,Zdeněk Fical
Martina Haiderová

Schválený program:
1 (100)
2 (101)
3 (102)
4 (201)
5 (202)
6 (203)
7 (204)
8 (192)
9 (193)
10 (205)
11 (206)
12 (207)
13 (200)
14 (208)
15 (209)
16 (210)
17 (211)
18 (212)

Zahájení, schválení programu, určení zapisovatelky
Volba návrhové komise
Schválení ověřovatelů zápisu
Návrh na udělení čestného ocenění města
Rozpočtová změna č.14
Závěrečný účet za rok 2012
Seznam požadavků občanů Klikova předložené předsedou Osadního výboru Klikov
Smlouvy o nájmu a smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 141 a 151 ze dne 4.12.1997 a
jejich dodatku č. 1 ze dne 22.11.2006 - revokace Usnesení č. ZM-15/13/343
Prodej bytu č.2 v čp. 518 Sídl.17.listopadu
Záměr prodeje bytu č.1 v čp.294 Na Huti
Darovací smlouva k pozemkům p.č.1423/2, 666/5 v k.ú.Tušť Mysliveckému sdružení Tušť
- po zveřejnění záměru
Směna pozemků část p.č.1281 za část p.č.1277/2, 1280/2, 1280/3 všechny v k.ú.Suchdol
nad Lužnicí
Záměr prodeje p.č.799 v k.ú.Klikov (Průchová)
Záměr prodeje pozemku p.č.1414/2 v k.ú.Bor
Nabídka real.kanceláře RE/MAX Profil prodeje pozemků v k.ú.Klikov
Nabídka převodu pozemků p.č.1420/2 a p.č.1422/3 v k.ú.Suchdol nad Lužnicí
Informace o pojištění majetku Města Suchdol nad Lužnicí
Zametací vůz- zpráva o posouzení a hodnocení nabídek
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19 (194)
20 (117)
21 (108)
22 (103)

Převod majetku TJ Sokol- obnovení záměru
Zpráva starosty a místostarosty
Diskuse
Závěr

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení, schválení programu, určení zapisovatelky
Předkladatel: Pavel Mráček
Zasedání zastupitelstva města, dále jen ZM, zahájil starosta města Mgr.Pavel Mráček v 17:05 hod.
Přivítal přítomné hosty a občany, konstatoval, že dnešní ZM je usnášeníschopné. Starosta požádal
přítomné zastupitele o přesunutí bodu č.19- Návrh na udělení zvláštního ocenění města na pozici
č.4.
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. ZM-17/13/379
zastupitelstvo města

schvaluje
navržený program jednání doplněný o bod: Schválení záměru prodeje volných bytů.
2.

Volba návrhové komise
Předkladatel: Pavel Mráček
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 3
Usnesení č. ZM-17/13/380
zastupitelstvo města

schvaluje
návrhovou komisi ve složení:Mgr.Marie Kalátová, Ing.Tomáš Imrich, Josef Šlápota.
3.

Schválení ověřovatelů zápisu
Předkladatel: Pavel Mráček
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 2
Usnesení č. ZM-17/13/381
zastupitelstvo města

schvaluje
ověřovatele zápisu ve složení: Miroslav Blafka, Zdeněk Fical.
4.

Návrh na udělení čestného ocenění města
Předkladatel: Mgr. Marie Kalátová
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. ZM-17/13/382
zastupitelstvo města

uděluje
čestné ocenění města u příležitosti významného životního jubilea, 95.narozenin,
panu Alexandru Korbovi za celoživotní mimořádnou práci pro Suchdol nad Lužnicí
v oblasti společenského života, kultury a sportu.
5.

Rozpočtová změna č.14
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Předkladatel: Anna Cepáková
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. ZM-17/13/383
zastupitelstvo města

I.

schvaluje
rozpočtovou změnu č.14.

II.

pověřuje
v souvislosti s probíhajícími investičními akcemi (zatrubnění potoka, rekonstrukce
komunikace ul.28.října, kanalizace ul.Jiráskova) dočasně na dobu do 31.8.2013 radu
města k provedení rozpočtových změn nad limit 100.000,-Kč

6.

Závěrečný účet za rok 2012
Předkladatel: Anna Cepáková
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. ZM-17/13/384
zastupitelstvo města

schvaluje
ZM schvaluje závěrečný účet za rok 2012 spolu se zprávou o výsledku hospodaření
za rok 2012 a uzavírá celoroční hospodaření bez výhrad.
A dále přijímá nápravná opatření k chybám a nedostatkům uvedených ve zprávě z
přezkumu hospodaření za rok 2012.
7.

Seznam požadavků občanů Klikova předložené předsedou Osadního výboru Klikov
Předkladatel: Mgr. Pavel Mráček
Předseda Osadního výboru Klikov pan Alois Halámka krátce shrnul aktuální požadavky,
poděkoval městu za počáteční vstřícnost.
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. ZM-17/13/385
zastupitelstvo města

bere na vědomí
požadavky občanů Klikova s tím, že jednotlivé body budou projednány s předsedou
Osadního výboru Klikov, který bude přizván do jednání rady města.
8.

Smlouvy o nájmu a smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 141 a 151 ze dne 4.12.1997 a jejich
dodatku č. 1 ze dne 22.11.2006 - revokace Usnesení č. ZM-15/13/343
Předkladatel: Bc. Michal Kouba
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. ZM-17/13/386
zastupitelstvo města

revokuje
Usnesení č. ZM-15/13/343 ze dne 25.2.2013
9.

Prodej bytu č.2 v čp. 518 Sídl.17.listopadu
Předkladatel: Bc. Michal Kouba
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. ZM-17/13/387
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zastupitelstvo města

schvaluje
prodej bytové jednotky č. 2 v čp. 518 vel.1+0 sídl.17. listopadu o výměře 19,97
m2 včetně příslušného podílu pozemku pod domem čp. 518 par.č. 820/1 a820/2
o výměře 322m2 v k.ú. Suchdol nad Lužnicí p. T.K.,Suchdol nad Lužnicí (Tomáš
Kamiš, Tylova 739, Suchdol nad Lužnicí za nabídnutou cenu 160.000,- Kč včetně
uzavření příslušné smlouvy o smlouvě budoucí. Úhrada kupní ceny musí být
provedena tak, aby finanční prostředky byly připsány na účet města do dvou
kalendářních měsíců od podpisu smlouvy o koupi bytové jednotky, a smlouva
musí být podepsána do jednoho kalendářního měsíce od data, kdy byl kupující o
rozhodnutí ZM o tom, že byla jeho nabídka přijata, vyrozuměn.
10.

Záměr prodeje bytu č.1 v čp.294 Na Huti
Předkladatel: Bc. Michal Kouba
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. ZM-17/13/388
zastupitelstvo města

schvaluje
Zveřejnění záměru prodeje bytu:
byt č. 1v čp. 294 vel. 1+1 ulice Na Huti, za cenu 3.000,- Kč/m2 podlahové plochy
11.

Darovací smlouva k pozemkům p.č.1423/2, 666/5 v k.ú.Tušť Mysliveckému sdružení Tušť po zveřejnění záměru
Předkladatel: Josef Šubrt
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. ZM-17/13/389
zastupitelstvo města

I.

schvaluje
darování pozemků v k.ú.Tušť vytvořených GP č.800-115Fi/2012 Mysliveckému
sdružení Tušť o.s., 378 06 Suchdol nad Lužnicí, IČO 42409578 jak je uvedeno
v návrhu Darovací smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene. Jedná se o
pozemky p.č.666/5 zast.plocha o výměře 63 m2 a p.č.1423/2 ost.plocha o výměře
132 m2 včetně práva chůze a jízdy v rozsahu vyznačeného věcného břemene v GP

II.

schvaluje
pověření starosty podpisem darovací smlouvy k pozemkům v k.ú.Tušť p.č.666/5 a
p.č.1423/2

12.

Směna pozemků část p.č.1281 za část p.č.1277/2, 1280/2, 1280/3 všechny v k.ú.Suchdol nad
Lužnicí
Předkladatel: Josef Šubrt
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. ZM-17/13/390
zastupitelstvo města

schvaluje
směnu pozemků ve vlastnictví manž.ZL a JL
Tato část textu nemohla být zveřejněna s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb. o
ochraně osobních údajů.
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dle GP č.1955-3Fi/2013 nově vzniklé parcely - p.č.1277/3 ost.plocha o výměře 37
m2, p.č.1280/5 díl a) zahrada o výměře 2 m2 a p.č.1280/5 díl b) zahrada o výměře 4
m2 za pozemek ve vlastnictví města p.č.1281/2 ost.plocha/ost.komunikace o výměře
42 m2. Náklady spojené se směnou ponesou obě zúčastněné strany každá jednou
polovinou.
13.

Záměr prodeje p.č.799 v k.ú.Klikov (Průchová)
Předkladatel: Josef Šubrt
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. ZM-17/13/391
zastupitelstvo města

schvaluje
záměr prodeje p.č.799 o výměře 117 m2 v k.ú.Klikov.
14.

Záměr prodeje pozemku p.č.1414/2 v k.ú.Bor
Předkladatel: Josef Šubrt
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. ZM-17/13/392
zastupitelstvo města

schvaluje
záměr prodeje části pozemku p.č.1414/2 ost.plocha/ost.komunikace v k.ú.Bor. Nové
označení a výměru určí vypracovaný GP.
15.

Nabídka real.kanceláře RE/MAX Profil prodeje pozemků v k.ú.Klikov
Předkladatel: Josef Šubrt
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. ZM-17/13/393
zastupitelstvo města

neschvaluje
využití nabídky firmy RE/MAX Profil, Vodňanská 36, Prachatice na odkoupení
souboru pozemků v k.ú.Klikov, za cenu 585.000,-Kč
Jedná se o pozemky zapsané na LV 399:
- p.č.135/1 trv.trav.porost o výměře 161 m2
- p.č.140 trv.trav.porost o výměře 699 m2
- p.č.141/1 orná půda o výměře 621 m2
- p.č.141/2 orná půda o výměře 103 m2
- p.č.142 orná půda o výměře 1141 m2
- p.č.147/9 trv.trav.porost o výměře 61 m2
- p.č.164/28 orná půda o výměře 276 m2
- p.č.164/29 orná půda o výměře 3106 m2
- p.č.164/32 orná půda o výměře 214 m2
- p.č.164/34 orná půda o výměře 3634 m2
- p.č.165/1 trv.trav.porost o výměře 1823 m2
- p.č.165/6 trv.trav.porost o výměře 216 m2
- p.č.675 trv.trav.porost o výměře 470 m2
16.

Nabídka převodu pozemků p.č.1420/2 a p.č.1422/3 v k.ú.Suchdol nad Lužnicí
Předkladatel: Josef Šubrt
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 1
Usnesení č. ZM-17/13/394

zastupitelstvo města

bere na vědomí
nabídku k převodu pozemků p.č.1420/2 a p.č.1422/3 oba v k.ú.Suchdol nad Lužnicí
do vlastnictví města s tím, že město nebude uplatňovat zájem o koupi výše
uvedených pozemků
5

17.

Informace o pojištění majetku Města Suchdol nad Lužnicí
Předkladatel: Josef Šubrt
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. ZM-17/13/395
zastupitelstvo města

bere na vědomí,
informaci o pojištění majetku a odpovědnosti pro další pojistné období od 1.6.2013
18.

Zametací vůz- zpráva o posouzení a hodnocení nabídek
Předkladatel: Josef Šubrt
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. ZM-17/13/396
zastupitelstvo města

bere na vědomí
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zprávu z posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na dodávky "Snížení
imistní zátěže z dopravy ve městě Suchdol nad Lužnicí" a výběr uchazeče s nejnižší
nabídkovou cenou, při splnění všech podmínek zadavatele SOME Jindřichův
Hradec s.r.o., Jarošovská 1267/II, Jindřichův Hradec
19.

Převod majetku TJ Sokol- obnovení záměru
Předkladatel: Josef Šubrt
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. ZM-17/13/397
zastupitelstvo města

schvaluje
obnovení záměru a návrhu bezúplatného převodu majetku TJ Sokol Suchdol nad
Lužnicí do vlastnictví Města Suchdol nad Lužnicí
20.

Zpráva starosty a místostarosty
Usnesení č. ZM-17/13/398
zastupitelstvo města

bere na vědomí
informace starosty a místostarosty.
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21.

Diskuse
Usnesení č. ZM-17/13/399
zastupitelstvo města

bere na vědomí
připomínky podané do diskuse.
22.

Závěr
Předkladatel: Pavel Mráček
Usnesení č. ZM-17/13/400
zastupitelstvo města
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