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ZÁPIS Č. 2 

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROTIVÍN 

KONANÉHO DNE 30. KVĚTNA 2013 

V KINOSÁLE MĚKS PROTIVÍN 
 

 Dnešní veřejné zasedání Zastupitelstva města Protivín v 18,00 hodin 
zahájil a dále jeho průběh řídil starosta města pan Jaromír Hlaváč.  

 Na začátku starosta města přivítal jak přítomné zastupitele, tak 
veřejnost a konstatoval, že je dnešní zasedání usnášení schopné, jelikož je 
přítomna nadpoloviční většina všech zástupců města.  

 Dle přiložené prezenční listiny je na dnešním jednání přítomno 15 
zastupitelů, ostatní se omluvili. Do připojené prezenční listiny se podepsali 
pouze dva ze sedmi přítomných občanů.  

 Následně starosta města přistoupil k návrhu dvou ověřovatelů zápisu, 
kteří budou po jeho zpracování vyzváni sekretariátem starosty k ověření jeho 
správnosti. 

 Navrženy byly:  

∗ paní Věra Křišťálová  
∗ paní Dana Zoubková  

 

HLASOVÁNÍ V POMĚRU 13 PRO : 2 SE ZDRŽELY HLASOVÁNÍ 

 Dále přednesl návrh na složení dvoučlenné návrhové komise, která 
bude v průběhu jednání upravovat jednotlivá usnesení a v závěru přednese 
kompletní usnesení z dnešního zasedání.  

 Navrženi byli:  

∗ pan Jaroslav Řehoř 
∗ pan Mgr. Jan Linhart 
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HLASOVÁNÍ V POMĚRU 13 PRO : 2 SE ZDRŽELI HLASOVÁNÍ  

  

 Poté starosta města přednesl návrh programu dnešního zasedání 
zastupitelstva města s požadavkem o jeho doplnění v bodu různé, a to návrhu 
na volbu přísedících Okresního soudu v Písku.  

 Dále zastupitelka Dr. Slámová požadovala do různého doplnit 
projednání návrhu na odměnu starostovi města formou daru (viz předchozí 
zasedání ZM dne 26. 3. 2013).  

1. Finanční záležitosti – Přijetí úvěru na předfinancování akcí  
2. Finanční záležitosti – Úvěrová smlouva na refinancování půjčky  
3. Různé, diskuze a návrh usnesení  
4. Závěr jednání  

 

Zastupitelstvo města Protivín schvaluje program zasedání ZM dne 30. 5. 
2013 spolu s doplněním výše uvedených návrhů  

 

HLASOVÁNÍ V POMĚRU 14 PRO : 1 SE ZDRŽEL HLASOVÁNÍ 

 

K bodu 1/ Přijetí úvěru – předfinancování akcí „Zateplení a výměna 
  oken - školní pavilon ZŠ Protivín“ a „Zateplení a výměna 
  oken - MŠ Protivín“  

  Město podalo na SFŽP dvě žádosti o dotace na zateplení a výměnu 
oken a to u školního pavilonu základní školy a na budovu 1. MŠ v ulici Ve 
školce.  Obě žádosti byly úspěšné, zateplení pavilonu základní školy již bylo 
dokončeno, u mateřské školy čekáme na rozhodnutí a schválení podmínek 
výběrového řízení. Podmínkou čerpání u obou akcí je úhrada veškerých 
nákladů a jejich následné čerpání z fondu. Tento proces je zdlouhavý a 
pravděpodobně nebude ukončen v tomto roce. Financování obou akcí 
z rozpočtu města by nebylo možné a tak navrhujeme jejich předfinancování 
pomocí úvěru. Úvěr by byl čerpán pouze na tu část, která by měla být kryta 
dotací. Úvěr by byl splacen  jednorázově přijatou dotací.  Výše úvěru vychází 
z žádostí o dotace, jejich přesná výše bude stanovena skutečnými náklady. 

Navrhovaná úroková sazba je 1,5 % p.a. 

Tento postup financování byl již v minulosti přijat u dotací z EU na 
rekonstrukci Kaplanky a komunikací.  

P. starosta – k výše popsanému ještě doplnil, že s fondem několikrát jednal 
   o  financování podílů fondu, které je s několikaměsíčním 
skluzem, což přináší městu problémy (na svou spoluúčast prostředky 
samozřejmě připraveny má). Proto byl předjednán navržený úvěr, který za 
dojednaných výhodných podmínek zajistí předfinancování podílů fondu.  
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Mgr. Koc – se zúčastnil slavnostního otevření nově zrekonstruovaného  
         školního pavilonu, kde se mu moc líbilo a určitě nebude nikdo 
proti tomu, aby s rekonstrukcemi pokračovalo dále a tím se zpříjemnil pobyt 
našich dětí v předškolních a školních zařízeních; 

p. starosta – je velmi rád, že se v takřka šibeničním termínu podařilo  
           zrekonstruovat uvedený školní pavilon. Současně informoval 
zastupitele, že bylo zadáno zpracování energetického auditu pro 2. MŠ 
Protivín, abychom byli připraveni pro případ vypsání dotačního titulu a mohli 
tak přistoupit k rekonstrukci druhé školky.  

 

Jelikož již nebylo ze strany ostatních zastupitelů žádných otázek či doplnění, 
vyzval starosta města zastupitele k hlasování:  

Zastupitelstvo města Protivín  
schvaluje  
přijetí úvěru KB a.s. na předfinancování akcí „Zateplení a výměna oken – 
školní pavilon ZŠ Protivín“ a „Zateplení a výměna oken – MŠ Protivín“ ve 
výši předpokládané dotace na tyto akce a to ve výši 4 900 000 Kč. 
 
HLASOVÁNÍ JEDNOHLASNÉ V POČTU 15 PRO  

 

K bodu 2/  Úvěrová smlouva Komerční banky a.s. č. 99005499772  na  
  refinancování půjčky  č. 109.828 poskytnuté   
  Kommunalkredit Austria AG 

  Město v roce 2001 uzavřelo smlouvu o půjčce  s Kommunalkredit 
Austria AG ve výši 33 mil Kč. Poskytnuté prostředky byly postupně použity na 
investice do infrastruktury a majetku města. Půjčka byla uzavřena za velmi 
výhodných podmínek s úrokovou sazbou čtvrtletní PRIBOR ČNB + 1,5 % p.a. 

V současné době banka oznámila, že je podle nových podmínek platných 
v Rakousku nucena zvýšit přirážku z 1,5 % na 2,25 %. Vzhledem k tomu, že 
by došlo ke změně smluvních podmínek, nabídla zároveň možnost 
jednorázového splacení zůstatku půjčky bez sankčních poplatků. Tato platba 
musí být provedena nejpozději s následující splátkou, tedy do června tohoto 
roku.   

Jednáním s Komerční bankou a.s. město získalo nabídku refinancování 
půjčky Kommunalkreditu na úhradu zůstatku jistiny ve výši 11 mil Kč. 
Úroková sazba je stanovena na měsíční PRIBOR + 0,98 % p.a., cena za 
rezervaci zdrojů 0,20 % p.a. Celkově je nabízená cena úvěru nižší, než v 
původní  půjčce.   

Návrh úvěrové smlouvy je přílohou tohoto materiálu. 
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P. starosta – k výše popsanému dodal, že předložený návrh byl projednán 
   s finančním výborem zastupitelstva.  

 

Zastupitelstvo města Protivín 
schvaluje  
předloženou úvěrovou smlouvu mezi Městem Protivín a Komerční 
bankou a.s. na poskytnutí úvěru ve výši 11 000 000,00 Kč  (slovy:   
jedenáctmiliónů Kč)  
a pověřuje  
starostu města jejím podepsáním. Účelem úvěru je refinancování půjčky 
poskytnuté na základě Smlouvy o půjčce č. 109.828 ze dne 5.11.2001 se 
společností Kommunalkredit Austria AG.   
 
HLASOVÁNÍ JEDNOHLASNÉ V POČTU 15 PRO 

 

K bodu 3/  Různé, diskuze a návrh usnesení  

 

3.1. Volba přísedících Okresního sodu v Písku 

 Poněvadž v červnu letošního roku uplyne 4leté volební období přísedící 
Okresního soudu v Písku, paní Ireny Maškové, je nutné, aby zastupitelstvo 
města projednalo její kandidaturu na další 4leté volební období.  

 Starosta přítomné informoval, že jmenovaná již nemá zájem pokračovat 
v této činnosti, proto navrhl a zároveň projednal kandidaturu se zastupitelkou 
Jiřinou Šípkovou, která ji přijala.  

Zastupitelstvo města Protivín  
volí  
pro další 4leté volební období, tj. 2013 – 2017, přísedící soudu paní 
Jiřinu Šípkovou, nar. 5. 2. 1953, bytem Masarykovo náměstí 312,  
Protivín 
 
HLASOVÁNÍ V POMĚRU 14 PRO : 1 SE ZDRŽEL HLASOVÁNÍ  

 

3.2. Podněty občanů města  

 Dále starosta města ocitoval všem přítomným zastupitelům dopis 
obyvatelky Protivína paní Hejskové, který byl právě zastupitelstvu adresován. 
Jmenovaná se v dopise rozepsala o různých svých podnětech, návrzích či 
názorech týkajících se Protivína a života v něm (např. požadavek zbudování 
krytých autobusových zastávek na náměstí, chybějící pískoviště na dětských 
hřištích, lépe viditelné přechody ve městě, dále se zde zmiňuje o kulturních 
akcích města apod.). Na jednotlivé body dopisu bude paní Hejskové 
odpovězeno písemnou formou.  
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3.3. Návrh odměny formou daru starostovi města  

 Na začátku dnešního zasedání vznesla zastupitelka Dr. Slámová návrh 
na zařazení tohoto bodu na program dnešního jednání. Na minulém zasedání 
zastupitelstva, které se konalo dne 26. 3. 2013, byla pověřena rada města, 
aby připravila a projednala možnost udělení odměny formou věcného daru 
starostovi města.  

 Radní paní Zoubková nato sdělila, že se bohužel rada města touto 
záležitostí ještě nezabývala a že návrh bude předložen na dalším pravidelném 
zasedání zastupitelstva, tj. v červnu t.r.  

 

 Tímto byl vyčerpán program dnešního zasedání, proto starosta města 
požádal návrhovou komisi o úpravu konečného usnesení z dnešního zasedání.  

 

K bodu 4/  Závěr jednání  
  Člen návrhové komise pan Mgr. Linhart přednesl kompletní návrh 
usnesení z dnešního zasedání zastupitelstva města. Následně starosta 
poděkoval všem přítomným za účast s tím, že se sejdeme na konci měsíce 
června.  
 
Zapsala: Uhlířová  
 
 
Ověřovatelé zápisu  

∗ paní Věra Křišťálová  …………………………………. 
 

∗ paní Dana Zoubková  …………………………………. 
 

 

V Protivíně dne 2013-05-31 

 

 

 

 

Jaromír Hlaváč, starosta města  

 


