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Cena 6,00 Kč

ZPRÁVY Z RADNICE

řadě pověřila starostu podpisem p ř í s l u š
n é smlouvy.

Informace o důležitých
usneseních volených orgánů
za měsíc červen 2010

 Žádost o povolení podnájmu 3 byt č. 14
v čp. 753 sídliště Na Pražské Suchdol
nad Lužnicí
RM schválila žádost P.H., Suchdol nad
Lužnicí o povolení prodloužení podnájmu
bytu č.14 v čp. 753 sídliště Na Pražské pro
J.Š., Suchdol nad Lužnicí. Veškeré povinnosti vyplývající ze Smlouvy o nájmu a
koupi najaté věci č. 143 ze dne 17.8.2000
bude plnit P.H., Suchdol nad Lužnicí

V měsíci červnu proběhlo dne 7. června
69. neveřejné zasedání rady města (dále RM) a
dne 21. června 32. veřejné zasedání zastupitelstva města (dále ZM). V případě rady města
nejsou uváděna usnesení, která jsou doporučující pro ZM (a tudíž mohou být rozhodnutím
zastupitelstva v konečné fázi přijata v pozměněné podobě). Taktéž nejsou uváděna usnesení, u kterých by zveřejnění jejich obsahu
mohlo pro město v budoucnu znamenat např.
nevýhodnou vyjednávací pozici při hledání řešení různých strategických záležitostí. Zákon
o svobodném přístupu k informacím je dostatečným nástrojem veřejnosti v případě pocitu,
že se někomu informací nedostává…. Úředníci radnice jsou povinni v souladu se svojí pracovní náplní zveřejňovat skutečnosti, které
jsou na základě jejich podkladů projednávány
v radě či zastupitelstvu a sdělovat je legislativně „čistou formou“ veřejnosti v širších souvislostech v samostatných příspěvcích v jiných
částech tohoto periodika. Proto bližší a přesnější informace naleznete vždy v příspěvcích
z jednotlivých odborů.

RM – výpis z některých přijatých
stanovisek a usnesení:
 Suchdolská pouť – vystoupení
Třeboňské 12
RM schválila vystoupení dechové kapely
Třeboňské 12 a dua Sestry Raabovy u příležitosti konání suchdolské poutě 8.8.2010.
Vstupné dobrovolné.
 Schválení výběru nejvhodnější nabídky
na zakázku “Digitalizace promítání
kina Suchdol nad Lužnicí"
RM vzala na vědomí výsledky jednání
hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku “Digitalizace promítání kina Suchdol nad
Lužnicí”. Dále odsouhlasila v souladu
s doporučením komise pro posouzení a
hodnocení nabídek s rozhodnutím o výběru
nejvhodnější nabídky na zakázku “Digitalizace kina Suchdol nad Lužnicí” uchazeče
AV MEDIA, a.s., Pražská 1335/63, 102 00
Praha 10, IČ: 48108375, s nabídkovou cenou 2.556.600,- Kč bez DPH. V neposlední

 Návrh na konání divadelního
představení.
RM schválila konání divadelního představení BEZ PŘEDSUDKŮ v sobotu 18. září
2010. Vstupné ve výši 250 Kč, přístavky
220 Kč
 Přidělení bytu č.16 v čp. 704 velikost
1+1 na sídlišti 9. května v Suchdole nad
Lužnicí
RM schválila přidělení bytu č.16 v čp. 704
velikost 1+1 Sídliště 9. května v Suchdole
nad Lužnicí pro M.K., Chlum u Třeboně na
dobu určitou jednoho roku od 1.7.2010 ná2
jemné 67,-Kč/m . Kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného včetně záloh za
služby.
 Pronájem volného bytu v čp. 707
sídliště 9. května Suchdol nad Lužnicí
RM schválila přidělení bytu č. 6 vel. 3+1
v čp. 707 sídliště 9. května žadateli s nej2
vyšší nabídkou 80,- Kč /m kterým je P.N.,
Suchdol nad Lužnicí. Nájem je na dobu určitou jednoho roku od 1.7.2010. Kauce je
stanovena na jednonásobek měsíčního nájemného včetně záloh za služby.
 Pronájem volného bytu v čp. 709
sídliště 9. května v Suchdole nad Lužnicí
RM schválila přidělení bytu č. 2 vel. 1+1
v čp.709 sídliště 9. května žadateli s nej2
vyšší nabídkou 67,- Kč /m kterým je J.Č.,
Suchdol nad Lužnicí. Nájem je na dobu určitou jednoho roku od 1.7.2010. Kauce je
stanovena na jednonásobek měsíčního nájemného včetně záloh za služby.
 Revize hromosvodů – úhrada opravy
RM odsouhlasila opravu a zaplacení opravy hromosvodů na domě čp. 565 sídliště
17. listopadu v Suchdole nad Lužnicí dle
závad zjištěných periodickou revizí těchto
hromosvodů ze dne 27.5.2010.

 Zemědělské pozemky – pronájem K+K
Břilice Gigant – Třeboň
RM schválila pronájem zemědělských pozemků v k.ú. Suchdol n.Luž. - p.č. 2210/3
2
orná půda o výměře 927 m , p.č. 534 orná
2
půda o výměře 2225 m a p.č. 538/3 ost. pl.
2
- komunikace o výměře 137 m . Nájemce:
K+K Břilice - Gigant - Ing. Jan Kačerovský, Dukelská 134/1, 379 01 Třeboň - IČ:
438 626 75. Roční nájem Kč 1000,- /ha +
DPH, za podmínek, uvedených v NS z
2.12.2008.
 Věcné břemeno 3 Suchdol n. Luž.
p.č.999/4 3 kabel NN
RM neschválila zřízení VB uložení NN na
p.č. l014/3 v k.ú. Suchdol n. Lužnicí z důvodu, že dotčený pozemek není ve vlastnictví města.
 Výkup pozemků v ul. Pražské –
stanovisko jednoho z vlastníků
pozemku
RM vzala na vědomí informaci odboru
správy majetku a rozvoje města (dále jen
SMRM) o situaci ve vykoupení pozemků
v ul. Pražské a stanovisko vlastníka části
komunikace Z.H. z Plzně
 Základní škola – služební byt
RM schválila vyjmutí plochy sklepa o vý2
měře 45,84 m z evidence pro služební byt
č. 1 v budově ZŠ ul. 28. října 329, Suchdol
nad Lužnicí - nájemník M.Z. Suchdol nad
Lužnicí od 1.9.2010.
 Informace o akci "Suchdol nad
Lužnicí 3 Klikov, prodloužení
vodovodu a kanalizační přípojka pro
dům čp. 171 a 172"
RM vzala na vědomí informaci o probíhajícím jednání ve věci zpracování projektové
dokumentace na akci “Suchdol nad Lužnicí - Klikov, prodloužení vodovodu a kanalizační přípojka pro dům čp.171 a 172".
 Schválení výběru nejvhodnější nabídky
na akci "Dokončení MK a chodníku
pro pěší na Gráfovci"
RM rozhodla ve věci výběru nejvýhodnější
nabídky na veřejnou zakázku “Dokončení
MK a chodníku pro pěší Gráfovec", tu předložila firma SWIETELSKY stavební s.r.o.,
České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, IČ
48035599, pověřila starostu města podpisem smlouvy.
pokračování na str. 2
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 Závěrečná zpráva – vrt u úpravny vody
v Suchdole nad Lužnicí
RM schválila usnesení ve smyslu, že Město
Suchdol nad Lužnicí prohlašuje, že na základě výsledků uvedených v Závěrečné zprávě
k dokončenému vrtu, kde byla shromážděna
hydrogeologická a technická dokumentace
provedených prací a vyhodnoceny výsledky
průzkumu, bude tento vrt ve výhledu využívat jako zdroj podzemní vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou.
 Žádost o finanční podporu při pořádání
hokejbalového turnaje Kapr Cup
RM odsouhlasila poskytnutí příspěvku
Sportovnímu klubu Suchdol nad Lužnicí
o.s., IČ: 27053156 ve výši 8.000,- Kč na
pořádání turnaje Kapr Cup.
 Výpověď smlouvy o nájmu
vodohospodářského majetku
RM schválila výpověď nájemní smlouvy
o nájmu vodohospodářského majetku ve
vlastnictví města s termínem doručení do
30.6.2009
 Informace o duplicitě vlastnictví
p.č. 3/1
RM vzala na vědomí informaci Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj o duplicitním zápisu vlastnictví pozemku p.č. 33/1 v k.ú. Suchdol nad Lužnicí, která byla Městem Suchdol
nad Lužnicí směněna se společností Hanson
ČR a.s., (nyní Českomoravský štěrk a.s.
Mokrá 359 IČ 25502247) směnnou smlouvou ze dne 19.10.2010.
 Cenová nabídka na úpravu zeleně
v Suchdole nad Lužnicí
RM schválila cenovou nabídku Ing.Miroslavy Cimbůrkové, Bořetín 73,39470 Kamenice nad Lipou, která zahrnuje projekt
na úpravu zeleně parku u ZŠ, sadové úpravy ulice 28.října, náměstí T. G. Masaryka a
okolí pomníku vojáka.
 Zadání výběrového řízení na výběr
dodavatele na akci "Rekonstrukce
Vitorazské ulice"
RM odsouhlasila zadání výběrového řízení
na výběr dodavatele na akci “Rekonstrukce
Vitorazské ulice Suchdol nad Lužnicí" firmě Stavební poradna s.r.o.,Průběžná 48,
České Budějovice,IČ: 625 08 822
 Prověření dodržování podmínek
podnájmu bytu č.9 v čp.753 sídliště na
Pražské
RM uložila odboru SMRM prověřit dodržování podmínek, za kterých byl vydán souhlas k povolení podnájmu bytu č. 9 v čp.753
sídliště na Pražské, Suchdol nad Lužnicí.

ZM – výpis z usnesení:
 Kontrola usnesení č. 273832/20093
vyčištění kanalizačních vpustí mj.
v lokalitě na Gráfovci
ZM vzalo na vědomí informacivedoucího
odboru správy majetku a rozvoje města
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(dále jen SMRM) o vyčištění kanalizačních vpustí.
 Směna pozemků Policie ČR (dále jen
PČR) – město – náklady
ZM vzalo na vědomí informaci odboru
SMRM o ceně směňovaných nemovitostí
mezi městem a státem - Policie ČR na sídl.
9. května v Suchdole n. Luž. – Cena státních pozemků: Kč 406 935,- cena pozemků
ve vlastnictví města: Kč 4 635,50.
 Převod majetku TJ Sokol Suchdol nad
Lužnicí
ZM vzalo na vědomí informaci vedoucího
odboru SMRM o probíhajících jednání





 Nepovolená skládka v Tušti
ZM vzalo na vědomí informaci o zaslání
písemné výzvy k zajištění nápravy ve věci.
 Žádost o souhlas s umístěním stavby
mimo zastavěné území
ZM vzalo na vědomí petici občanů místní
části Bor s názvem “Ne výstavbě v nezastavěném území Boru!", která byla doručena dne 17.5.2010. Dále vydalo na základě
žádosti společnosti JK-STAVPROJEKT,
s.r.o., Žižkova 742, 378 06 Suchdol nad
Lužnicí, IČ: 26112779 této společnosti podle § 188a zákona č.183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) souhlas s umístěním stavby rodinného domu na pozemku parc.č. 22/1 dle KN
v k.ú. Bor.





 Možnosti rozšíření digitalizace kina na
projekci v systému 3D v roce 2010
ZM schválilo provedení digitalizace projekce v kině do systému 3D v roce 2010
 Prodej bytových jednotek v čp. 303-305
ul. Na Huti v Suchdole nad Lužnicí
ZM schválilo
– prodej bytové jednotky v čp. 303/1 byt
2
2+1 o výměře 40,67 m stávající nájemnici paní A.R. Suchdol nad Lužnicí za
kupní cenu 65 885,-Kč
– prodej bytové jednotky v čp. 303/2 byt
2
1+1 o výměře 26,74 m stávající nájemnici paní T.K Suchdol nad Lužnicí za
kupní cenu 43 319,-Kč
– prodej bytové jednotky v čp. 304/2 byt
2
1+1 o výměře 26,68 m stávajícímu nájemci J.H. Suchdol nad Lužnicí za kupní
cenu 43 222,-Kč
– prodej bytové jednotky v čp. 305/3 byt
2
2+1 o výměře 102,5 m stávajícím nájemníkům manželům T.H. a M.H.Suchdol
nad Lužnicí za kupní cenu 166 050,-Kč
– prodej bytové jednotky v čp. 305/2 byt
2
4+1 o výměře 102,61 m stávajícím nájemníkům manželům V.S. a J.S. Suchdol
nad Lužnicí za kupní cenu 166 228,-Kč
ZM odložilo n a p ř í š t í z a s e d á n í rozhodnutí ve věci prodeje bytové jednotky
2
v čp. 304/1 byt 2+1 o výměře 41,02 m stávající nájemnici paní Š.Č. Suchdol nad
Lužnicí za kupní cenu 66 452,- Kč a uložilo
odboru SMRM připravit podklady pro rozhodnutí ve věci prodeje této bytové jednotky s ohledem na schválené podmínky







prodeje bytů města, dodržování nájemní
smlouvy a právních předpisů, vztahujících
se k užívání městských bytů.
Prodej volného bytu č.6 v čp. 568
sídliště 17. listopadu Suchdol nad
Lužnicí
ZM revokovalo své usnesení č. ZM-30/
10/48 ze dne 12.4.2010 a schválilo prodej
bytové jednotky č. 6 v čp. 568, byt 2+1
2
o výměře 61,53 m za kupní cenu 605 723 Kč
M.D., Suchdol nad Lužnicí
Prodej bytové jednotky čp.569/5 sídliště
17. listopadu v Suchdole nad Lužnicí
ZM schválilo prodej bytové jednotky č. 5
vel. 2+1 v čp. 569 sídliště 17. listopadu o vý2
měře 58,49m D.T. Suchdol nad Lužnicí Tušť za nabídnutou cenu 530 000,- Kč
Převod práv k bytu č. 34 v čp. 753
Suchdol nad Lužnicí
ZM schválilo žádost M. H. Suchdol nad
o převedení práv k bytu č. 34 v čp. 753 sídl.
Na Pražské v Suchdole nad Lužnicí na E.V.
Suchdol nad Lužnicí
Žádost o splátkový kalendář – bytová
jednotka v čp. 708 Suchdol nad Lužnicí
ZM schválilo žádost J.R. Suchdol nad Lužnicí o splátkový kalendář na dlužné nájemné a zálohy za služby – byt č.2 v čp.708
Suchdol nad Lužnicí ve výši 34 985,-Kč.
Dluh bude uhrazen včetně poplatku z prodlení do do konce měsíce června 2010.
Pokud nebude celá dlužná částka do stanoveného termínu uhrazena, bude bez dalšího
prostřednictvím soudu vymáháno vyklizení bytu a zaplacení dluhu na nájemném a
zálohách za služby.
Odkoupení pozemku p.č. 1390/2 ul. Na
Huti Suchdol nad Lužnicí
ZM schválilo odkoupení pozemku p.č.
1390/2 v k.ú.Suchdol nad Lužnicí ul. Na
2
Huti o výměře 472 m od Jihočeských dřevařských závodů a.s. ul. Fráni Šrámka,
2
České Budějovice za cenu 20,- Kč/m
Odkoupení části pozemku p.č. 696/13 a
824/5 v k.ú. Suchdol nad Lužnicí
ZM schválilo vykoupení pozemků v části
2
ul. Alšovy - p.č. 696/13 o výměře 235 m
v k.ú. Suchdol n. Luž. a pozemků na sídl.
l7. listopadu v k.ú. Suchdol n.Luž. - p.č.
2
2
824/5 o výměře 29 m za cenu 50,- Kč/m a
uložilo odboru SMRM jednat s vlastníkem
pozemků p.č. 696/13, p.č. 824/5 v k.ú.
Suchdol n. Luž. o odkoupení pozemku.
Chodník před čp. 237 (cukrárna
u kostela) v Suchdole nad Lužnicí
ZM vzalo na vědomí informaci o dopisu a
požadavku M.K. a P.K. ze Suchdola n. L.
v záležitosti chodníku před čp. 237 v Suchdole n. L., dále schválilo vydat kladné stanovisko k odprodeji části pozemku p.č.
2282/1 v k.ú. Suchdol nad Lužnicí po realizaci a kolaudaci stavby “Rekonstrukce komunikací ve středu obce" a neschválilo
snížení kupní ceny nemovitosti čp. 237,
Suchdol nad Lužnicí a dále neschválilo odpokračování na str. 3
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prodej části pozemku p.č.529 v k.ú. Suchdol nad Lužnicí v šíři 4 m dle návrhu M.K.
a P.K., Suchdol nad Lužnicí
 Prodej zahradního vybavení MŠ Klikov
ZM schválilo prodej kovového rámu houpačky a kovového dětského přelézacího
žebříku ze zahrady bývalé MŠ Klikov J.W.
Suchdol n. Luž. – cena 500 Kč
 Žádost o zřízení věcného břemene na
p.č.1417/1v k.ú. Bor
ZM schválilo zřízení věcného břemene
(dále jen VB) – vedení, uložení a údržby
vodovodu a kanalizace do p.č. l4l7/1 v k.ú.
Bor ve prospěch objektu na p.č. l449.
Úhrada za zřízení VB: 500,- Kč.
 Žádost o zřízení VB na p.č.1742/8 v k.ú.
Suchdol n. Luž.
ZM schválilo zřízení VB vjezdu a vstupu
na pozemek p.č. l742/7 přes pozemek ve
vlastnictví města - p.č. l742/8 v k.ú. Suchdol n. Luž.ve prospěch p.č. l742/7 v k.ú.
Suchdol n. L. Cena VB 500 Kč.
 Žádost o zřízení VB p.č. PK 60/19 v k.ú.
Hrdlořezy – kabel NN
ZM schválilo zřízení VB vedení NN na pozemku ZE p.č. 60/19 dle PK v k.ú. Hrdlořezy za podmínek, uvedených v návrhu
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího VB č. 4909062/1
 Věcné břemeno kanalizace k čp. 534 na
komunikaci p.č. l070 v Suchdole n. Luž.
ZM schválilo zřízení VB uložení kanalizační přípojky do komunikace p.č. 1070
v k.ú. Suchdol n. Luž. ve prospěch p.č.
1121/1 a domu čp. 534 v Suchdole n. Luž.
za úplatu 500 Kč.
 Věcné břemeno vedení vodovodu na
p.č. 90/1 k čp. l38 v Tušti
ZM schválilo zřízení VB vedení vodovodu
a vodovodní přípojky k čp. 138 v Tušti na
komunikaci p.č. na p.č. 90/1 v k.ú. Tušť za
úplatu 500 Kč. VB bude zřízeno ve prospěch p.č.82/8 a objektu budoucího rod. domku na p.č. 82/8 v k.ú. Tušť.
 Věcné břemeno umístění 8 patek
k výstavbě lodžie na p.č. 824/1 ve
prospěch čp. 551 a čp. 552 v Suchdole
nad Lužnicí
ZM schválilo zřízení VB umístění 8 patek,
které budou sloužit k výstavbě lodžie
k obytnému domu čp. 551 a 552 v Suchdole n. Luž. na pozemku p.č. 824/1 v k.ú.
Suchdol n. Luž. VB bude zřízeno ve prospěch objektů čp. 551 a 552 v Suchdole n.
Luž. za úplatu Kč 500. Přesný rozsah VB
bude stanoven zpracovaným GP.
 Prodej části p.č. 1225/1 u řadových
garáží v k.ú. Suchdol n. L.
ZM schválilo záměr prodeje části p.č.
1225/1 v k.ú. Suchdol n.Luž. u řadové garáže p.č. 1225/33. Před zveřejněním zámě-
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ru prodeje zpracovat GP, který určí nové
označení pozemků i jejich výměru.
 Prodej nemovitostí po zveřejnění
záměru: k.ú. Bor – kolna na p.č. 113
s p.č. l69/34
ZM schválilo prodej nemovitostí v k.ú. Bor
A.Š. z Františkova: jedna ideální polovina
kolny na p.č. 113 a pozemku p.č. 113 zast.
2
pl. o výměře 232 m , dosud zapsáno na LV
861 pro k.ú. Bor a celého pozemku vytv.
GP č.pl.188-3-i/2010 - p.č. 169/34 trav. po2
rost o výměře 503 m , dosud zapsáno na
2
LV10001. Cena: 100,-Kč/m u p.č. 169/34
2
a u poloviny výměry p.č. 113 (tj.116 m ),
cena kolny: l/2 dle znaleckého posudku č.
1710-4/10 z 23. 1. 10 - Kč 991.



 Prodej pozemku po zveřejnění záměru
3 p.č.52/2 v k.ú.Suchdol n.Lužnicí
ZM odsouhlasilo prodej p.č. 52/2 ost. plo2
cha v k.ú. Suchdol n. Luž.o výměře 29 m
2
J.L. ze Suchdola n.Luž. – Cena: 50 Kč/m .
 Směna nemovitostí po zveřejnění
záměru3 p.č.42/6 ve vl.města za p.č.
42/8 v k.ú. Suchdol n. Lužnicí
ZM odsouhlasilo směnu pozemků na sídliští 9. května v Suchdole n. Luž.: Pozemek
ve vlastnictví města - p.č. 42/6 trav. porost
2
o výměře 18 m , zapsaný na LV 10001
směnit za pozemek dosud v KN zapsaný na
LV 446 - p.č. 42/8 trav. Porost o výměře
2
1 m - vše v k.ú. Suchdol n.Luž. Směna
bude bezúplatná. Vlastník M.P. ze Suchdola n. L., uvedený na LV 446 uhradí náklady
spojené se sepsáním směnné smlouvy a její
registrací, město uhradí zpracování znaleckého posudku a daň z převodu nemovitostí.
 Změna usnesení ZM v záležitosti
prodeje pozemku u čp. 44 Klikov
ZM schválilo změnu usnesení ZM č. 26/09
z 21. 9. 09 tak, že kupujícím části p.č. 29/2
v k.ú. Klikov bude Ž.J. ,K.J. a A. J. z Prahy
Velikost kupovaných podílů části p.č. 29/2
dle LV č. 148 pro k.ú. Klikov. Ostatní podmínky prodeje dle usnes. č. 26/09 se nemění.
 VB zřízení vedení vodovodu k čp. 14
v Hrdlořezích po hranici pozemku ZE
p.č. 60/19 v k.ú. Hrdlořezy
ZM schválilo zpracování GP, který určí
vlastnické vztahy k pozemkům ve vlastnictví města k čp.14 v k.ú. Hrdlořezy a který
vytýčí trasu VB, kde bude uložena vodovodní přípojka k čp. 14 v Hrdlořezích, dále
zřízení VB vedení vodovodu k rod. domku
čp. 14 v Hrdlořezích na hranicích pozemků
p.č. l64 a l65 v částech , které jsou ve vlastnictví města s tím, že nově zpracovaný GP
určí nové označení pozemků, jejich výměru, trasu a rozsah vedení VB. VB bude zřízeno ve prospěch čp. 14 Hrdlořezích a
přilehlého pozemku za úplatu 500 Kč.
 Schválení smlouvy o smlouvě budoucí –
zřízení VB p.č. 2282/1 k.ú. Suchdol
n. Luž. v souvislosti se stavebními
úpravami vodovodu a kanalizace
Vitorazská ul.
ZM schválilo uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemena, č.







smlouvy SÚSJčK: BVB/43/10/JH/SL v
souvislosti se stavbou “Suchdol nad Lužnicí,Vitorazská ul. – stavební úpravy vodovodu a kanalizace" se Správou a údržbou silnic
Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10,
370 10 České Budějovice, IČ:70971641,
IČ: CZ70971641, která hospodaří na pozemku p.č.2282/1 (silnice III/1505) o výměře
2
29 626 m , v rozsahu stanoveném zřizovací
listinou ze dne 14.6.2002 schválené usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje pod.
čj.: 183/2002/ ZK.
Schválení smlouvy o smlouvě budoucí –
zřízení VB v souvislosti s uložením
kanalizace p.č. 2261/1, 2262/1 k.ú.
Suchdol n. Luž.
ZM schválilo uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene č.
smlouvy E/216/CJHM/2010 v souvislostí
s akcí “Suchdol nad Lužnicí - napojení
osad Tušť,Klikov, Františkov na veřejnou
kanalizační síť" s Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2, IČ:69797111,
DIČ: CZ69797111, který je vlastníkem 1/4
pozemků p.č. 2261/1 a p.č. 2262/1 v k.ú.
Suchdol nad Lužnicí.
Schválení záměru podání žádosti –
grant na revitalizaci parku
ZM schválilo podání žádosti na získání
finančních prostředků z grantů Ministerstva životního prostředí ČR na úpravu zeleně v Suchdole nad Lužnicí (revitalizace
parku u ZŠ, sadové úpravy ulice 28. října,
náměstí T. G. Masaryka a okolí pomníku
vojáka) a pověřilo radu města výběrem
zpracovatele žádosti
Inventarizace majetku města
k 31.12.2009
ZM schválilo výsledky inventarizace
majetku města k 31.12.2009, odpis nepotřebného majetku dle návrhů příslušných komisí, pověření vedoucího odboru
SMRM MěÚ Suchdol n. Luž. dohledem
nad provedením likvidace odepsaného
majetku, sepsáním protokolu o likvidaci a
prodejem majetku dle návrhu inventarizační komise.Majetek, který zůstal v bývalých objektech MŠ Klikov, Tušť a
Suchdol n. Luž., o který nemá MŠ Suchdol n. Luž zájem, převést z užívání MŠ
Suchdol n. L. na město. Odpis poškozeného inventáře KD, který byl v užívání nájemce
Závěrečný účet hospodaření města za
rok 2009, výsledky přezkumu
hospodaření za rok 2009
ZM schválilo závěrečný účet hospodaření
města za rok 2009 ve výši 11 432 610,98 Kč
bez výhrad. Dále schválilo použití finančních prostředků z přebytku hospodaření
města za rok 2009 na krytí výdajů v následujícím období a v neposlední řadě schválilo
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
města za rok 2009.
pokračování na str. 4
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ZPRÁVY Z RADNICE
pokračování ze str. 3
 Změna vedení účetnictví
v příspěvkových organizacích
od 1.1.2010
ZM schválilo vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu od 1.1.2010 v příspěvkových organizacích MŠ Suchdol nad Lužnicí a ZŠ Suchdol nad Lužnicí v souladu
s § 9, odst. 3 písm. c zákona č.563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Uložilo příspěvkovým organizacím
ZŠ Suchdol nad Lužnicí a MŠ Suchdol nad
Lužnicí vést majetek v zápůjčce od zřizovatele na podrozvahovém účtu 903.
 Hospodářský výsledek MŠ Suchdol nad
Lužnicí za rok 2009
ZM schválilo výsledek hospodaření MŠ
Suchdol nad Lužnicí za rok 2009 ve výši
41.607,85 Kč a schvaluje jeho rozděleníčástku 33.000 Kč do fondu odměn a částku
8.607,85 Kč do rezervního fondu
 Hospodářský výsledek ZŠ Suchdol nad
Lužnicí za rok 2009
ZM schválilo hospodářský výsledek ZŠ
Suchdol nad Lužnicí za rok 2009 ve výši
41 999,76 Kč a zároveň jeho rozdělení do
fondu odměn (částka 33 000,- Kč) a do rezervního fondu (částka 8 999,76 Kč)
 Změna údajů v rejstříku škol a
školských zařízení – MŠ Suchdol nad
Lužnicí
ZM schválilo podání žádosti o změnu údajů v rejstříku škol a školských zařízení od

1.9.2010 - výmaz místa poskytovaného
vzdělávání nebo služeb - Mateřská škola,
Komenského 228, Suchdol nad Lužnicí,
IZO: 107532603 - Školní jídelna Klikov
44, 378 05 Klikov, IZO:102503265 a dále
schválilo podání žádosti o změnu údajů
v rejstříku škol a školských zařízení od
1.9.2010 – výmaz místa poskytovaného
vzdělávání nebo služeb – 1. Klikov čp. 44,
378 05 Klikov a Tušť 90, 378 06 Suchdol
nad Lužnicí
 Změna údajů v rejstříku škol a
školských zařízení - ZŠ Suchdol nad
Lužnicí
ZM schválilo podání žádosti o změnu údajů
v rejstříku škol a školských zařízení od
1.9.2010 – změnu (navýšení) kapacity
školní jídelny ze 400 na 500 osob - Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad
Lužnicí, 28. října 328, 378 06 Suchdol
nad Lužnicí IČ: 70659095 – činnost školského zařízení: Školní jídelna Id. zařízení
102503958
 Změna zřizovací listiny – Základní
škola Suchdol nad Lužnicí
ZM schválilo dodatek č. 4 Zřizovací listiny
ze dne 12.8.2002, spočívající ve vymezení
seznamu majetku pozemků a staveb předaných do výpůjčky ZŠ Suchdol nad Lužnicí.
 Změna zřizovací listiny – Mateřská
škola Suchdol nad Lužnicí
ZM schválilo dodatek č. 5 zřizovací listiny
ze dne 12.8.2002, spočívající ve vymezení
seznamu majetku pozemků a staveb předaných do výpůjčky MŠ Suchdol nad Lužnicí.

Žádám omluvu
Žádám omluvu od místostarosty Suchdola nad Lužnicí p. Ficala, který
v pondělí 21.6.2010 na jednání zastupitelstva města nařkl občany obce Bor
z pomluv a osobní zaujatosti proti Ing. Kreglovi. Pan ing. Kregl žádal zastupitelstvo o vyjmutí parcely č. 22/1 z původně nezastavitelného území
pro stavbu rod. domku. Pan Fical a ostatní zastupitelé, kteří hlasovali pro
stavbu, mě přesvědčili o tom, že Petici občanů obce Bor zřejmě ani nečetli.
Bylo nám podsunuto, že jde o boj mezi obyvateli Boru a p. ing. Kreglem,
zatímco z Petice jasně vyplývá, že nám nejde o osobu p. ing. Kregla. Ten ať
staví v Boru třeba několik domů, alespoň se zvýší počet obyvatel obce a Bor
nebude tak opomíjen např. v zimě při úklidu sněhu, ale ať staví tam, kde se
stavět může. Jsem přesvědčená o tom, že kdyby o tuto stavbu žádal nějaký
pan XY, nedej bože z Prahy, nebyla by povolena. Po posledních volbách
při jednání o ustavování vlády se stále mluví o aroganci moci a klientelismu. Domnívám se, že toto byl typický příklad, ale to ať si rozmyslí voliči.
Dále jsem byla šokovaná z vystoupení Ing. Arch. Valdera z MÚ Třeboň
z odboru územního plánování, který mě přesvědčil o tom, že je opravdu
nutné snižovat počty úředníků, protože z jeho projevu vyplynulo, že za peníze daňových poplatníků sedí na místě, kde nemá žádné pravomoce, a je
mu jedno, ať tam ta stavba stojí, nebo nestojí, v listopadu rozhodneme tak a
v červnu jinak, vždyť to je vlastně jedno. Potom se může jeho okénko zrušit
a stát ušetří určitě slušné peníze.V pondělí se podařilo zastupitelům města
zničit další obec v jihočeském kraji,a to si v jihozápadní části Boru nedovolili ani papaláši bývalého režimu. Proto znovu žádám o omluvu od pana Ficala občanům Boru, kteří chtěli zabránit devastaci jihočeské krajiny a
zároveň děkuji zastupiteli Boru p. Gregorovi za jeho bohužel předem prohraný boj a dalším dvěma zastupitelům za použití zdravého rozumu.
Jitka Urbanová
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 Stanovení počtu členů zastupitelstva
obce v následujícím volebním období
ZM stanovilo podle § 67 zákona č.
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších
předpisů počet 17 zastupitelů města pro následující volební období.
 Informace o závěrech studieodkanalizování m.č. Paris
ZM odsouhlasilo řešení problematiky odkanalizování Parisu až po schválení územně plánovací dokumentace.
 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky na akci "Rekonstrukce suterénu
v ZŠ pro potřeby ZUŠ Třeboň"
ZM vzalo na vědomí výsledek zadávacího
řízení na akci “Stavební úpravy suterénu
1. stupně ZŠ pro účely ZUŠ Třeboň" a odsouhlasilo výběr nejvýhodnější nabídky na
akci “Stavební úpravy suterénu 1. stupně
ZŠ pro účely ZUŠ Třeboň" a pověřilo starostu města uzavřením smlouvy o dílo se
zhotovitelem: firma STAVCENT, a.s.,
Jarošovská 753/II, 377 01 Jindřichův Hradec, dále odsouhlasilo cenovou nabídku
na výkon činnosti technického dozoru investora a koordinátora BOZP včetně uzavření smlouvy o dílo s firmou Petr Lenc –
STAVOSERVIS, Nádražní 168, 373 63
Ševětín, IČ: 11356766.
 Problematika konzumace alkoholu na
veřejnosti
ZM uložilo tajemníkovi prověřit z hlediska
legislativy možnost schválení vyhlášky
stanovující zákaz pití alkoholických nápojů na veřejnosti.
Luboš Hešík, tajemník městského úřadu

K doplnění článku paní Urbanové předně několik faktů. V katastrálním území Bor není stávající územní plán, platí zde režim
tzv. zastavěného území. Dotčený pozemek má společnou hranici
s pozemky v zastavěném území. Žadatel Ing. Kregl tohoto využil
a v souladu s § 188a zákona č. 183/2006 Sb. požádal zastupitelstvo
města o souhlas s umístěním stavby na tomto pozemku. V řízení
o umisťování těchto staveb má zastupitelstvo postavení dotčeného
orgánu. Zdůrazňuji ne jediného! Petici občanů Boru jsme samozřejmě nejenom četli, ale podrobně jsme ji projednali v radě města
a zaslali s ostatními materiály zastupitelům před konáním zastupitelstva. Všichni tedy měli dostatek času na její prostudování. Nedomnívám se, že jsem schopný posoudit, kde může co stát a jak to
má vypadat. Toto bych ponechal na výsledku řízení, jehož účastníky jsou další dotčené orgány k tomuto erudované a kompetentní
(CHKO atd.). Nesouhlas zastupitelstva by znamenal, že toto řízení
by ani nebylo zahájeno. Předpokládám, že podobný je postoj i
třinácti dalších zastupitelů, kteří souhlasili s umístěním stavby na
tomto pozemku za splnění podmínek všech dotčených orgánů.
Občany Boru jsem nenařkl z osobní zaujatosti proti Ing. Kreglovi a samozřejmě nikomu jsem nepodsouval, že jde o boj mezi
nimi a Ing. Kreglem. To, že se šíří fámy, např. o ubytovně pro zahraniční dělníky (patrové), jsme zaznamenali my zastupitelé i sám
investor. To je ale vždy a všude.
Vzhledem k těmto skutečnostem nevidím důvod pro mou
omluvu. Za svým stanoviskem si stojím a jsem jak já, tak starosta,
tak vedoucí stavebního úřadu, ochoten každému občanu zodpovědět další dotazy v této poněkud složitější záležitosti.
Místostarosta Zdeněk Fical
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ZELENÁ ÚSPORÁM
Státní fond životního prostředí financuje program Zelená úsporám.
Cílem programu je zjednodušeně řečeno snížit spotřebu energií pro vytápění a ohřev teplé vody v rodinných, bytových i panelových domech
a zcela nově i v budovách veřejného sektoru, jako jsou domovy důchodců, školky apod. V programu Zelená úsporám je do konce roku
2012 k dispozici cca 17 mld. Kč. Po dílčích úpravách původních pravidel počet podaných žádostí a rozpracovaných projektů rychle narůstá.
Je možné, že vyhrazené prostředky budou vyčerpány dříve, než se
předpokládalo.
Poradenství k tomuto programu nabízí celá řada institucí. Jejich nevýhodou je, že jsou většinou situovány ve větších městech a obyvatelé
venkova se i nadále k byť k základním informacím dostávají obtížně.
Místní akční skupiny, které působí ve většině mikroregionů České republiky, uzavřely se SFŽP smlouvu o poskytování poradenství právě
ve venkovském prostoru. Toto poradenství je pro klienty ZADARMO.
Pro území Vaší obce (Vašeho města) zajišťuje poradenství MAS
Sdružení Růže se sídlem v Borovanech. Poradenství vykonávají kvalifikovaní poradci, kteří poskytují tuto službu po telefonu, e-mailu, po
dohodě v kanceláři MAS (hodiny pro veřejnost (út 8.00 – 12.00,
st 12.00 – 16.00), popřípadě přímo u Vás doma.

V pondělí 21. června tohoto roku jsem přijal
pozvání pana starosty a vedení města Suchdol
nad Lužnicí zúčastnit se jednání městského zastupitelstva a pomoci vysvětlit zastupitelům
případné nejasnosti s aplikací stavebního zákona při jejich rozhodování o umístění stavby na
pozemku p.č. 22/1 v k.ú. Bor, které bylo výlučně v jejich kompetenci. Toto pozvání jsem
rád přijal, přestože jsem musel obětovat svůj
volný čas a na místo jednání se dopravit svým
soukromým vozidlem na vlastní náklady.
Moje účast na zastupitelstvu nebyla honorována a chápal jsem ji jako reakci na výraz důvěry
ze strany vedení města Suchdol nad Lužnicí
k mým profesním kvalitám a letitým zkušenostem v oblasti územního plánování, a to i
s ohledem na mé detailní a dlouholeté znalosti
místní situace z titulu pozice vedoucího oddělení územního plánování na MěÚ v Třeboni.
K městu Suchdol nad Lužnicí mne neváže a
ani nikdy nevázal žádný obchodní nebo pracovně právní vztah. Na jednání suchdolského
zastupitelstva jsem nebyl vyslán jako úředník,
nýbrž jsem přijel jako autorizovaný architekt
České komory architektů, který disponuje také
zvláštní odbornou způsobilostí v územním
plánovaní udělenou mi Ministerstvem vnitra
ČR. To jsou také jediné dvě instituce, které
jsou oprávněny kontrolovat a prověřovat mé
odborné působení. To, že se jednání zastupitelstva spolu se širokou veřejností zúčastnila
také paní Jitka Urbanová z Říčan u Prahy, která má, shodou okolností, v Boru svou rekreační chalupu, mne nezajímá. Na jednání jsem byl
kvůli zastupitelům a jejich případným dotazům, nikoliv proto, abych kohokoliv dalšího
školil, něco mu vysvětloval, zdůvodňoval
nebo s ním o celé věci dokonce diskutoval.
Chápu, že laik dané problematice nerozumí a
paní Urbanová zřejmě laik je. Pokud jí není

A v čem Vám poradí?
Poradí Vám, na jaká opatření se program vztahuje, jakých úspor musíte dosáhnout, abyste dosáhli na dotaci, proberou s Vámi, zda Váš záměr
naplňuje cíle programu, poradí, kdo Vám zpracuje projekt, popřípadě pomohou s vyplněním formuláře a vyhledáním vhodné dodavatelské firmy.
Naši poradci
Ing. Dalibor Stráský (Borovany)
– energetický poradce (daliborstrasky@volny.cz, 387 981 273)
Ing. Pavel Kříha (Nové Hrady, České Budějovice)
– energetický poradce (pkriha@terms-cz.com, 602 482 086)
Mgr. Antonín Chadima (Ledenice)
– praktik, realizace pasivního domu, nositel dotace Zelená úsporám
(antonin.chadima@gmail.com, 607 969 045)
Ing. Čtveráček (České Budějovice, Horní Stropnice)
– projektant, poradce (ctveracek.marketing@volny.cz, 602 352 434)
RNDr. Lukáš Šimek (Třeboň)
– poradce, VŠ pedagog (simeklukas@seznam.cz, 724 363 545)
Mgr. Helena Kujanová (MAS SR, Borovany)
– poradce (kujanova.h@centrum.cz, 777 084 601)
Zuzana Guthová, manažerka MAS Sdružení Růže

něco jasné, může si přizvat experta, v tom jí
nikdo jistě nebude bránit. Paní Urbanová má
samozřejmě právo odnést si z jednání své pocity a dojmy a dokonce si může učinit názor i
na mou osobu, ať už je jakýkoliv. V tom jí bránit nebudu, nemám k tomu podmínky a nehodlám s tím ani ztrácet čas. Jsem již ve věku, kdy
dobře vím, že se můj názor, ať už občanský
nebo profesní, nebude líbit všem a respektuji
to. Pokud však paní Urbanová začne svoje dojmy a pocity související s mou osobou šířit na
veřejnosti dokonce tak, že napíše článek do
místních novin, v němž zveřejňuje moje jméno v nepravdivých, populistických a xenofóbních souvislostech a z odborného hlediska
naprosto diletantskou interpretací problému,
o kterém nemá ani tušení, se zjevným politickým podtextem, a aniž by si uvážila, zda se nedopouští případné pomluvy, musí počítat
s adekvátní reakcí. Jsem vděčný za to, že mi
vedení města Suchdol nad Lužnici umožnilo
bezprostředně zareagovat na dopis paní Urbanové tím, že zveřejní tento text v přímé souvislosti se zveřejněním dopisu paní Urbanové
v Suchdolském zpravodaji, který se dostane do
rukou možná několika tisícovkám čtenářů,
z nichž mne mnozí znají, spolupracují se mnou
a bez tohoto mého stanoviska by byli zřejmě
z dopisu paní Urbanové zděšeni. Děkuji i redakci Suchdolského zpravodaje za zvolený postup, který není pro česká media vůbec
samozřejmostí a který přispěje k objektivizaci
celé záležitosti. O případných dalších právních
krocích na ochranu mé osobnosti proti veřejnému vystoupení paní Urbanové se pochopitelně
poradím se svým právním zástupcem. Na závěr
si dovolím všem čtenářům Suchdolského zpravodaje popřát pohodový příjemný zbytek léta.
Ing. arch. Aleš Valder

INFORMACE
V pondělí 30. srpna 2010
bude v Městské knihovně
v Suchdole nad Lužnicí

zahájen nový kurz k získání
řidičského oprávnění
Přihlášky v městské knihovně
/přístavba místní základní školy/
Informace na tel. čísle 384 781 299

Nabídka nových knih
v místní knihovně:
Paulo Coelho
Ivan Klíma
Freya North
Dora Heldt
Jiří Traxler

– Poutník
– Moje šílené století I., II.
– Tajnosti
– Dovolená s tátou
– Já nic, já muzikant
… na penzi

Poznámka redakce
Přestože jsme příspěvek pí J. Urbanové
otiskli a dali jsme možnost se k němu vyjádřit v článku jmenovaným osobám, neznamená to, že budeme k tomuto problému
v dalším čísle zpravodaje zveřejňovat reakce a názory účastníků tohoto sporu.
Předem s odvoláním na usnesení rady
obce č. 61/2003 o podmínkách zveřejňování
příspěvků v Suchdolském zpravodaji deklarujeme, že tomu tak nebude a odkazujeme je
na možnost řešení tohoto sporu v občanskoprávním řízení.
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Program kina na měsíc srpen
t

4. středa

19.30 hod.

146 min.

t

14. sobota

19.30 hod.

92 min.

SEX VE MĚSTĚ 2

BEZ SOUCITU

Tvůrce seriálu Sex ve městě Michael P.King
se vrací s nově napsaným scénářem o osudech
Carrie, Sam, Charlotte a Mirandy.
Hrají: Saran Jessica Parker, Jim Cattrall a další.
České titulky, mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 70,- Kč

Akční komedie. Nízko-úrovňový agent se touží stát agentem v pravém slova smyslu a zažít
akční dobrodružství. Nakonec je mu nabídnuta
opravdová mise, ale problém bude v parťákovi.
Hrají: John Travolta, Jonathan Rhys Meyers a
další.
České titulky, mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 70,- Kč

t

6. pátek

19.30 hod.

115 min.

ZELENÁ ZÓNA
Hlavním hrdinou filmu je důstojník Ray Miller, který pomáhá v Iráku hledat zbraně hromadného ničení a při pátrání narazí na velmi
tajné informace.
Hrají: Matt Damon, Greg Kinnear, Amy Ryan
a další.
České titulky, mládeži do 15 let nepřístupno.
Vstupné 70,- Kč
t

11. středa

18.00 hod.

109 min.

t

18. středa

19.30 hod.

104 min.

SOLOMON KANE
Dobrodružný horor. Kapitán Salomon Kane je
mimořádně výkonný zabiják 16. století. Když
se ale se svými kumpány rozhodne dobýt tajemný hrad, naskytnou se velké problémy.
Hrají: James Purefoy, Max von Sydow a další.
České titulky, mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 70,- Kč
20. pátek

18.00 hod.

92 min.

KOUZELNÁ CHŮVA
A VELKÝ TŘESK

CHLUPATÁ ODPLATA

Před pěti lety slavila úspěch pohádka o chůvě,
která k výchově dětí kromě talentu používá také
kouzla a čáry. Nyní se Nanny McPhee vrací…
Hrají: Emma Thompson, Maggie Gyllenhaal a
další.
Česká verze, mládeži přístupno.
vstupné 70,- Kč

Rodinná komedie. Dan Sanders má dohlížet
na stavbu zdánlivě ekologického projektu. Nepřítelem č.1 se mu stanou zvířata, která nechtějí přijít o domov.
Hrají: Brendan Fraser, Matt Prokop, Ken Jeong.
Česká verze, mládeži přístupno.
Vstupné 70,- Kč

t

t

25. středa

19.30 hod.

106 min.

KICK-ASS
Film je nadupaný akcí, drsnými fóry, ironií a
černým humorem. Cynismus, drzost a provokace jsou zde na prvním místě.
Hrají: Aaron Johnson, Chris Mintz-Plasse, Nicolas Cage.
České titulky, mládeži do 15 let nepřístupno.
Vstupné 70,- Kč
t

27. pátek

19.30 hod.

107 min.

KAJÍNEK
Kriminální thriller inspirovaný příběhem Jiřího Kajínka, který je považován za prvního nájemného vraha v České republice.
Hrají: Konstantin Lavronenko, Tatiana Vilhelmová, Michal Dlouhý, Vladimír Dlouhý,
Josef Klíma a další.
Mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 90,- Kč

KULTURA OD SOUSEDŮ

Pozvání do Klikova

LETNÍ KURZ TRUBAČŮ

NA VÝSTAVU, která Vám přiblíží práci

6. ročník “Letního kurzu trubačů” proběhne
v Chlumu u Třeboně

KLIKOVSKÝCH HRNČÍŘŮ

31. července až 7. srpna 2010

Jejich vystoupení vrcholí na velkém koncertu na náměstí
7.8.2010, kde spolu s trubači odpoledne vystoupí rakouská Stadkapelle z Litschau, Třeboňská dvanáctka a chybět nebude ani známá moravská dechová hudba z Dolních Bojanovic „Liduška“.

HRUBÍNOVA SLAVNOST
29. srpna 2010
Vzpomínkový pořad k příležitosti stoletého výročí jeho narození
se uskuteční poslední srpnovou neděli od 16.00 v místním kinosále.
Svojí účast potvrdil i známý herec a pamětník pan Luděk Munzar.
Dále vystoupí herci z plzeňského divadla a ke zhlédnutí budou
dokumenty z básníkova života i rozhovor s hercem a Hrubínovým
přítelem panem Janem Třískou.
PROGRAM:
přivítání hostů, vystoupení žáků ZŠ - pohádka Fr. Hrubína
vyznání Chlumu
vzpomínání na Chlum a na natáčení filmu “Srpnová neděle”
23. - 27. srpna 2010 - výstava v DK o životě a díle
Františka Hrubína

V hrnčírně č.p. 27
(po pravé straně u silnice směrem na Františkov)

Otevírací doba je v srpnu každý den 9 - 18 h,
nebo po domluvě na tel.: 608 241 173, 389 771 227,
nebo 607 650 867
Vstupné je dobrovolné
Výstavu pořádá Občanské sdružení
pro zachování hrnčířské tradice na klikovsku
www.klikov.net
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PRODLUŽME SI KULTURNÍ LÉTO SE SUDáky!!!
FESTIVALOVÉ DIVADELNÍ NÁVRATY – SRPEN 2010
Třetí ročník červencového festivalu je touto dobou již za námi a už teď se nám stýská – po
překvapivém Sebevrahovi, nacistické „Oběti“, Zlatovlásce, nezbedném Fukovi i po muzikantských hvězdičkách Tomášovi Vyoralovi a Cvrčkovic rodině ;-)
Rozhodli jsme se proto, uspořádat menší divadelní návraty a připomenout si tak atmosféru letošních vydařených divadelních večerů… Jste srdečně zváni! J
A pozooooooooor! Hrát bude pouze domácí „SUchdolské Divadlo“ a jeho orchestr!!!
Vstup NA VŠE dobrovolný!!!

NEDĚLE 22. SRPNA 2010
17.00 hodin
18.30 hodin
20.00 hodin

pohádka pro děti i dospělé JAK TO BYLO S RŮŽENKOU
farní dvůr (vstup od fary), (hraje „SUchdolské Divadlo“, o.s.)
koncert MORAVSKÉ BAROKO
kostel sv. Mikuláše
(účinkuje Komorní orchestr při ZŠ Rapšach a SUchdolském Divadle)
lehce fekální komedie POSTEL PRO ANDĚLA
Kulturní centrum – kino, (hraje „SUchdolské Divadlo“, o.s.)

VÍCE NA WWW.FESTIVAL.SUCHDOL.CZ A NA WWW.DIVADLO.SUCHDOL.CZ
Za SUDáky Vít Pávek, vedoucí souboru a ředitel festivalu, tel.: 602 806 508

Zpráva o uložení volných finančních
prostředků Města Suchdol nad Lužnicí

Na doporučení ekonomického odboru dalo vedení města spolu s finančním výborem návrh na
uložení volných finančních prostředků. Město oslovilo sedm bank s žádostí o vypracování nabídky
na uložení finančních prostředků na termínovaný vklad. Na základě doporučení rady města a finančního výboru schválilo zastupitelstva města výběr dvou bank s nejvýhodnějším úročením –
Volksbank CZ a.s. s nabídkou úrokové sazby 2,33 % p.a. a GE Money Bank a.s. s úrokem 2 % p.a.
U VOLKSBANK CZ a.s. byly zřízeny tři termínované vklady: dva jednoroční na částky
7,5 mil. Kč a 20 mil. Kč, jeden tříměsíční s částkou 20 mil. Kč a úrokem 1,53 %.
Do GE Money Bank a.s. byly uloženy finanční prostředky na dva jednoroční termínované
vklady částky 7,5 mil. Kč a 20 mil. Kč.
Předpokladem zhodnocení těchto finančních prostředků po uplynutí jednoroční lhůty je cca
částka 920 tis. Kč.
Pro přehlednost – město má v současné době uložených finančních prostředků 70 mil. Kč.
Většina finančních prostředků bude použita na připravované investiční akce v následujícím
období. Kromě těchto termínovaných vkladů město hospodaří s finančními prostředky na běžných účtech, z nichž jsou hrazeny běžné výdaje a přijímány běžné rozpočtované příjmy.
A. Cepáková, pověřena vedením ekonomického odboru

Devítka v naší škole
naposledy

Je to tady. Nastal ten den, který jsme už
všichni očekávali. Prvňáčci dostali své první
závěrečné vysvědčení a deváťáci to poslední
vysvědčení. Celý rok jsme se těšili, ale když
přišla chvíle loučení, tak jsme z toho byli
všichni rozpačití. Naše působení na této škole
jsme zakončili již tradičním scházením ze
schodů za obrovského aplausu publika, což
nás velmi podpořilo. Po této části nastalo loučení s učiteli a dalšími zaměstnanci školy.
Troufneme si říci, že nejedno oko nezůstalo
suché.
Doufáme, že na nás všichni budou vzpomínat v dobrém, tak jako my na ně. Touto cestou
bychom ještě chtěli poděkovat všem učitelům,
kuchařkám, uklízečkám a panu školníkovi za
to, že se o nás po celých těch 9 let výborně starali. Děkujeme.
Tereza Machová a Vaše devítka
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Město Suchdol nad Lužnicí připravuje na
sobotu 18. září 2010 od 19.30 hodin
v Kině v Suchdole nad Lužnicí

divadelní představení komedie

BEZ PŘEDSUDKŮ
Hrají: Jana Paulová a Pavel Zedníček
Vstupné 250,- Kč
Prodej vstupenek v městské knihovně

Město Suchdol nad Lužnicí pořádá

v neděli 29.8.2010 od 13.00 hodin
v okolí kulturního domu akci pro děti

LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Přijďte si vyzkoušet lezeckou stěnu, lukostřelbu, trampolínu a další adrenalinové aktivity. Vemte s sebou rodiče, kteří si také
mohou vyzkoušet své dovednosti. Bude
připraven hudební doprovod a občerstvení.

Město Suchdol nad Lužnicí pořádá

v sobotu 11. září 2010

zájezd do
Adršpašských skal
Cena zájezdu je 440,- Kč
Závazné přihlášky v Městské knihovně
v Suchdole nad Lužnicí
tel. č. 384 781 299

Vodáci informují ….
Vodácký flám se uskuteční
7. srpna 2010
Hraje Klaret

SUCHDOLSKÁ
POUŤ
8. srpna 2010

Pouťové atrakce, jarmark
Od 15.00 hod. taneční zábava
Třeboňské dvanáctky
v kulturním domě
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Pasování prvňáků
na čtenáře
Jako každoročně, i letos jsme koncem školního roku pasovali žáky 1. třídy v knihovně na
čtenáře. Letos museli prvňáčci přesvědčit písmenkové víly a krále, že se opravdu číst naučili
a po složení slibu byl každý prvňák slavnostně
pasován na čtenáře. Potom se všichni podepsali
na pasovací formuli, která je vystavena i s fotografiemi u vstupu do knihovny.
Velké poděkování patří žáků 9. třídy za pomoc.
R. Rohrbachová

17. ročník Kapr Cupu

vyhrál Liverpool Ústí nad Labem

Poslední rozloučení s lesníkem
panem Janem Kunáglem
V letním červnovém odpoledni na sv.
Jana Křtitele dne 24. června jsem se rozloučili v kostele sv. Mikuláše s panem
Janem Kunáglem. Byl výjimečně ve
svém životě skromný, obětavý a v lesnickém oboru i v myslivosti byl velkým
odborníkem. Mimo tyto své profese
ovládal mnoho dalších oborů, které mu
byly koníčkem.
S vděčností a úctou budeme na pana
Jana Kunágla vzpomínat.
Rodina Bednářova

Skupina „A“
Liverpool Ústí nad Labem, Flyers Jihlava,
Mladá Boleslav, Legionáři Chomutov.
Zápasy: Liverpool – Jihlava 5:2, Mladá Boleslav – Chomutov 4:2, Liverpool – Mladá Boleslav 3:2 ss., Jihlava – Chomutov 4:1,
Liverpool – Chomutov 6:1, Jihlava – Mladá
Boleslav 3:4 ss.
Pořadí ve skupině „A“
1. místo Liverpool Ústí nad Labem 8 b. 13:4
2. místo Mladá Boleslav
6 b.
9:7
3. místo Flyers Jihlava
4 b. 9:10
4. místo Legionáři Chomutov
0 b. 4:14
Skupina „B“
Project Ústí nad Labem, Frýdek Místek, Suchdol nad Lužnicí, Bresson Kladno.
Zápasy: Project – Frýdek Místek 1:4, Suchdol
– Kladno 3:0, Suchdol – Project 3:0, Frýdek
Místek – Kladno 1:0, Project – Kladno 3:2 ss.,
Suchdol – Frýdek Místek 4:1

Pořadí ve skupině „B“
1. místo Suchdol nad Lužnicí
2. místo Frýdek Místek
3. místo Project Ústí nad Labem
4. místo Bresson Kladno

9 b.
6 b.
2 b.
1 b.

10:1
6:5
4:9
2:7

Play-off „B“
Jihlava – Kladno 5:0, Project – Chomutov 4:0
Play-off „A“
Liverpool – Frýdek Místek 2:0
Mladá Boleslav – Suchdol 1:2 ss.
o 7. místo Chomutov – Kladno
3:0
o 5. místo Jihlava – Project
3:4
o 3. místo M. Boleslav – Frýdek Místek 1:2 ss
Finále
Suchdol – Liverpool
3:4 ss
Konečné pořadí 17. ročníku Kapr Cupu
1. místo Liverpool Ústí nad Labem
2. místo SK Suchdol nad Lužnicí
3. místo SK Frýdek Místek
4. místo SK Peepa Devils Mladá Boleslav
5. místo Project Ústí nad Labem
6. místo HBC Foyere Jihlava
7. místo Legionáři Chomutov
8. místo HBC Bresson Kladno
Trenér: Landa Stanislav – Kluci mě mile překvapili bojovností i pěknými kombinacemi.
Škoda toho finále, že jsme to neudrželi. Takhle jestli budeme hrát první ligu, tak se tam
rozhodně neztratíme. Například v ústeckých
mužstvech startovali i extraligoví hráči a jeden
mistr světa.
Děkujeme sponzorům – Městu Suchdol nad
Lužnicí, Pekárně – ing. Soudek, pila Klikov p.
Bušta, Úklidový servis p. Máčala, Restaurace
Krušovice, Pohostinství u Kaprů p. Veselý,
Restaurace Na hřišti p. Trsek, Cinema Bar p.
Korčáková, Pizzerie p. Sokolíková, Bohemia
Regent p. Čalkovská, Restaurace U Pískovny
p. Čechalová, Kemp Paris p. Školka, Jednota
p. Šubrtová, Lekárna p. Durková.
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TO SE OPRAVDU POVEDLO
V Českém poháru a na Mistrovství České republiky v Turistickém závodě
ve Frýdlantu nad Ostravicí dosáhly velkého úspěchu děti z TOM Práčata Rapšach
Tento outdoorový sportovní závod je terénní běh v délce od 2 do
6 kilometrů, podle věkových kategorii. Trať je vyznačena fáborky
(modré barvy pro nejmladší žactvo, bílé barvy pro mladší a starší žactvo a červené barvy pro dorostenecké kategorie a dospělé). Na trati je
umístněna řada kontrolních stanovišť, které je nutno plnit bez chyb a co
nejrychleji. Jsou to – odhad vzdálenosti, hod na cíl, plížení, lanová lávka, vázání uzlů, orientace mapy, azimutové úseky, určování dřevin,turistických a topografických značek, poznávání kulturních památek a
přírodních zajímavostí. Měří se čas strávený na trati a za nesprávně
splněné úkoly jsou trestné minuty, které se připočítávají k času.
Sezona začíná místními a okresními koly. Z těchto se postupuje na
kola krajská. Z krajských kol se dále postupuje do Českého poháru.
Český pohár má celkem čtyři závody po celé republice. Z těchto závodů
se kvalifikuje na mistrovství republiky.
V letošní sezoně 2010 se kvalifikovalo na mistrovství republiky do
Frýdlantu nad Ostravicí, které se konalo 19.6.2010, šest dětí z TOM
Práčata Rapšach. Výsledky jakých dosáhly, byly nad očekávání všech.
V kategorii mladších žáků se stal Mistrem republiky a zároveň celkovým vítězem Českého poháru Radek Šebesta, nar. 1988, na druhém
místě a celkově třetí v Českém poháru skončil František Círal, nar. 1998.
Oba se také kvalifikovali do týmu České republiky na Mezinárodní mistrovství v Kežmaroku.
V kategorii nejmladších žákyň skončila na třetím místě a celkově
čtvrtá v Českém poháru Magdalena Oušková, nar. 2000, na čtvrtém
místě a celkově druhá v Českém poháru skončila Anna Círalová, nar.
2000, na pátém místě a celkově osmá v Českém poháru skončila nejmladší účastnice Mistrovství republiky Zuzana Šebestová, nar. 2002.
Všechny tři se kvalifikovaly do týmu České republiky na Mezinárodní
mistrovství v Kežmaroku.

V kategorii mladších žákyň se na sedmém místě a celkově osmá
v Českém poháru umístnila Veronika Oušková, nar. 1998.
Jako oddíl skončil TOM Práčata Rapšach na mistrovství republiky
na třetím místě a celkově v Českém poháru na místě druhém.
Při účasti 33 oddílů z celé republiky a průměrně 35 účastníků v každé kategorii jsou výsledky tohoto malého oddílu z malé vesničky
velkým úspěchem.
Podrobnosti najdete na stránkách:
www.turisticky-zavod.cz, www.rapsach.cz/tom
M. Šebesta

V sobotu 26. června 2010 se u příležitosti obnovení činnosti
Obce Baráčnické v Suchdole nad Lužnicí konal slavnostní průvod
a poté taneční zábava v hasičské zbrojnici
Děkuji níže uvedeným sponzorům za poskytnutí věcných darů do tomboly:
Keramika Klikov – p. Hadrava, Keramika Rapšach – p. Kovařík, Restaurace v Tušti – pí Školková, Computers – p. Píša, Potraviny – pí Klusáčková, Domácí potřeby Suchdol nad Lužnicí, Pekárna Suchdol nad Lužnicí – ing. Soudek, Zahradnictví Františkov, Vinotéka Suchdol nad
Lužnicí, Masáže – Juliána Bauer Suchdol nad Lužnicí, p. Vaněra Třeboň, Bufet autobusové nádraží, Restaurace U Pávků, Pizzerie Tušť, Autocamp U Pískovny – p. Čechal, Farma Rapšach –
p. Kepka, Restaurace U Jezárka, Květinářství Levandule Suchdol nad Lužnicí.
Za Obec Baráčníků v Suchdole nad Lužnicí všem sponzorům děkuje rychtář Josef Harák
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Občanské sdružení informuje
Dne 17.6.2010 došlo k setkání zástupců
Občanského sdružení v Suchdole nad Lužnicí
v místní Cinemě se 2 zástupci Věcí veřejných
Jihočeského kraje. Zde došlo k názorovým
rozdílům po parlamentních volbách a konstatováním, že VV přestaly plnit předvolební
sliby.
1. Tolik proklamovaný etický kodex nebyl
plněn samotným předsedou VV p. Johnem. Je zde klauzule o tom nikdy nelhat.
Etika dle slovníku jako nauka o mravnosti
zde byla porušena nepřiznáním nemanželského dítěte po dobu 7 let, což je zbabělost.
2. Byl zde též zaznamenán pokus prověřování kandidátů do podzimních voleb, zda se
mezi nejbližšími příbuznými nenachází
bývalí členové KSČ. Na druhé straně naprosto nevadilo před parlamentními volbami, že tito v řádech tisíců Kč financovali
předvolební kampaň VV. Výsledek v samotné obci bylo 3. místo ve volbách – 232
voličů pro VV.
3. Dále se zde v náznacích objevil názor do
podzimních voleb vypustit OS jako takové a nechat pouze kandidáty VV s dodatkem, že jsou bez politické příslušnosti.
4. Za politické dinosaury byli označeni např.
Topolánek, Paroubek, Parkanová, Kalousek a další s názorem, že se s těmito nikdy
nepůjde do koalice. Hlavně Kalousek
přestal vadit, že je to navíc člověk, který se
takzvaně do funkcí narodil. Vystřídal toho
už dost, a kdyby zítra měli přijít Číňané,
ještě dnes si bude nacvičovat šikmé oči

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

před zrcadlem. Podepsal se i na výsledku
KDU – ČSL ve volbách.
Ultimáta a nároky si VV stanoví i v trojkoalici. Původní návrh na sloučení silových
ministerstev obrany a vnitra sice nevyšel,
měl to být ale post Johna, i když nakonec
si vynutil alespoň ministerstvo vnitra.
V době, kdy se šetří až nemístně pouze
u části občanů, je návrh VV na 180 000 Kč
pro každého nastupujícího učitele něco
nehorázného a jen dokazuje, že tato strana
nezastupuje řadové občany. Jde jim pouze
o určitou skupinu občanů.
VV přijaly od sporného podnikatele Bakaly 6 000 000 Kč! Pokus o zdůvodnění, že
tento za to nic nechce, je další blábol. Takový člověk se v ČR ještě nenarodil.
Předvolební výkřiky VV, že do vlády půjdou hlavně ženy, se také minul nějak účinkem. Není tam ani jedna.
Tolik prosazovaný penzijní fond zůstává
mimořádně rizikový. Např. je fakt, že rezerva u sociálního fondu v řádech miliard
se vždy stačila včas rozkrást.
Před volbami nekompromisní slib na přímou volbu prezidenta ČR je už pouze úvahou. Přece není možné toto nechat na
prostých občanech.
VV slibovaly snížení a postupné zrušení
poplatků ve zdravotnictví. Listina základních práv a svobod obsahuje článek, kde
se praví: Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči… Je zde tedy porušován zákon, a
tím i Ústava ČR. Co na to Ústavní soud?
U sociálně slabých občanů, bezdomovců

JK-STAVPROJEKT, s.r.o.
tel.: 389 822 663, mobil: 602 414 723
e-mail: kregl@tbn.cz

apod. je zde na místě do budoucna úvaha
o skryté formě euthanasie. Snížení poplatků v lékárnách na 30 Kč na celý recept je
další podvod na občanech. Budou si totiž za
plnou cenu hradit léky jako je paralen, acylpyrin apod., což snížený poplatek za recept
znehodnotí. Do budoucna dle TOP 09 bude
hrazeno asi 160 lékařských úkonů, např.
operace slepého střeva.
Při cestě do nemocnice bude nutné se podívat do peněženky s konstatováním, kam
ulehnout a na jak dlouhou dobu. Jde o cílené vyvolání strachu z budoucnosti a ochotu raději zaplatit komukoli cokoli.
12. Střet zájmů u špiček VV snad ani nemá
cenu rozebírat, je to více než zřejmé. Tato
nectnost se týká ale většiny čelních politiků, vždy to bylo snahu pouze takzvaně
okecat.
Tyto věci a našly by se rozhodně i další Občanskému sdružení v Suchdole nad Lužnicí
vadí. Na závěr snad už jen konstatování, že se
stalo pravidlem, že do čelních postů v politice
se jde ze 3 hlavních důvodů:
a/ za každou cenu zbohatnout
b/ po dobu 4 let beztrestně na základě poslanecké imunity páchat trestnou činnost
c/ stihnout za toto období vyměnit manželku
za mladší ženu
Nastupuje totiž ihned po volbách změna v charakteru poslanců a převyšuje chamtivost, bezohlednost, sobeckost a brutalita ve vztahu
k bývalým voličům, kteří teď už nejsou k potřebě, po dobu 4 let.
Jednatel Občanského sdružení
Zdeněk Mrázek

Prodám chatu na Františkově
tel. 721 285 877

www.atelier-kregl.cz

Prodám garáž Na Pražské
tel. 606 542 303

Prodám byt 2 + 1 v OV
tel. fax: + 420 389 822 663
mob.: 602 698 678, 602 414 723

www.trebonskestavby.cz
e-mail: info@trebonskestavby.cz

v Suchdole nad Lužnicí,
sídl. 17. listopadu. Zrekonstruované
jádro, kuchyně /dlažba, obklady/.
Bližší informace na tel. č. 722 937 749
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