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ZÁPIS Č. 3 

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROTIVÍN 

KONANÉHO DNE 27. ČERVNA 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, jeden se dostavil v průběhu jednání a ostatní se omluvili. Do 
připojené prezenční listiny se podepsalo pouze šest z deseti přítomných 
občanů.  

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

 Navrženi byli:  

∗ pan Václav Šupitar  
∗ Mgr. Jan Linhart  

 

HLASOVÁNÍ V POMĚRU 12 PRO : 2 SE ZDRŽELI 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:  

∗ paní Helena Vlachová 
∗ pan David Polanský 
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HLASOVÁNÍ V POMĚRU 12 PRO : 2 SE ZDRŽELI HLASOVÁNÍ  

 

Pozn.: na jednání se dostavil pan Kovářík, celkový počet čítal 15 přítomných 
  zastupitelů. 

 

 Poté starosta města přednesl návrh programu dnešního zasedání 
zastupitelstva města s požadavkem na výměnu či doplnění materiálů, které 
byly zpracovány v průběhu dnešního dne.  

 Jedná se o  

∗ výměnu materiálu č. 2.7. – po rozeslání materiálů došlo k malé změně 
v návrhu nového uspořádání pozemků  

∗ doplnění materiálu č. 2.8. a), b) – přijetí peněžitých darů a návrh 
rozpočtového opatření č. 2  

∗ v bodu různé – návrh rady města na poskytnutí daru starostovi města  

 

1. Kontrola usnesení  
2. Finanční a majetkové záležitosti  
3. Různé, diskuze a návrh usnesení  
4. Závěr jednání  

 

Zastupitelstvo města Protivín schvaluje program zasedání ZM dne 27. 6. 
2013 spolu s výměnou a doplněním výše uvedených materiálů.  

 

HLASOVÁNÍ  JEDNOHLASNÉ V POČTU 15 PRO : 0 PROTI  

 

K bodu 1/  Kontrola usnesení  

  Zpráva o plnění konkrétních usnesení ze zasedání konaných dne 
26. 3. a 30. 5. 2013 byla zpracována písemně, obdrželi ji všichni zastupitelé 
k prostudování v předstihu a tvoří samostatnou přílohu dnešního zápisu.  

 

P. starosta: pro informaci i přítomné veřejnosti ocitoval všechna přijatá  
  usnesení s tím, jak byla či jsou plněna. 
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Zastupitelstvo města Protivín schvaluje předloženou kontrolu ze 
zasedání zastupitelstva města konaných dne 26. 3. a 30. 5. 2013. 

HLASOVÁNÍ JEDNOHLASNÉ VP OČTU 15 PRO : 0 PROTI  

 

K bodu 2/  Finanční a majetkové záležitosti 

  Finanční odbor MěÚ v Protivíně zpracoval a nyní zastupitelstvu 
k projednání předkládá níže popsané materiály, které byly již v předstihu 
zaslány všem zastupitelům k prostudování. Současně tvoří samostatnou 
přílohu dnešního zápisu.  

2.1.  Majetkoprávní vypořádání pozemků pod MK – Talafousovi, Krč 

 Rada města usnesením č. 41/2013 ze dne 27. 2. 2013, doplněním 
materiálu RM ze dne 13. 3. 2013 a ZM usnesením ze dne 26. 3. 2013 
schvaluje postupné vypořádání pozemků pod místními komunikacemi. 
Z tohoto důvodu byli osloveni syn a otec Talafousovi, bytem Krč 45. 
Jmenovaní souhlasili dopisem ze dne 28. 4. 2013 se směnou pozemků p. č. 
1465/3, 1465/4 a 1457/3, vše ost. plocha, ost. komunikace o celkové vým. 
933 m2 ve vlastnictví Talafousových, za pozemky p. č. 904/9, 904/15, 
892/3 a 892/9, vše orná půda a 908/2 ost. plocha, manipulační plocha o 
celkové výměře 1717 m2 ve vlastnictví města Protivín, vše v kú Krč u 
Protivína s finančním  dorovnáním.  

Nabízí se 2 možnosti směny:  

1) Směna všech požadovaných pozemků + finanční dorovnání. V tomto 
případě se jedná navíc o pozemky – ornou půdu o velikosti 688 m2, 
které z jedné strany sousedí s pozemkem Talafousových, kteří jej i 
užívají bez nájemní smlouvy – viz mapa č. 2. 

2) Směna pozemků v přibližné výměře + finanční dorovnání. V tomto 
případě byly vybrány pozemky vhodné ke směně vzhledem k jejich 
účelnosti a poloze, o pozemky navíc o rozloze 96 m2 – viz mapa č. 1.  

Radou města byla schválena cena za výkup pozemků pod komunikacemi ve 
výši 26,- Kč. Cena zemědělských pozemků dle oceňovací vyhlášky je v kú Krč 
u Protivína cca 10,- Kč/m2 (viz příloha č. 3).  

P. starosta – radou města byla zastupitelstvu ke schválení doporučena  
   varianta č. 1.  

Zastupitelstvo města Protivín schvaluje směnu pozemků p. č. 1465/3, 
1465/4 a 1457/3, vše ost. plocha, ost. komunikace o celkové výměře 
933 m2 ve vlastnictví otce a syna Talafousových, bytem Krč 45, za 
pozemky p. č. 904/9, 904/15, 892/3 a 892/9, vše orná půda a 908/2 
ost. plocha, manipulační plocha o celkové výměře 1717 m2 ve 
vlastnictví města Protivín, vše v kú Krč u Protivína a finanční 
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dorovnání 10,- Kč/m2 u pozemků nad rámec směny, tj. 7.840,- Kč ve 
prospěch města Protivín a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  

HLASOVÁNÍ JEDNOHLASNÉ V POČTU 15 PRO : 0 PROTI  

 

2.2. Polní cesta N6 Záboří u Protivína – směna pozemku – Jan Strouha 

 V rámci již dokončené komplexní pozemkové úpravy v kú Záboří u 
Protivína se připravuje výstavba cest schválených KPÚ pro zpřístupnění 
pozemků. V současné době se mimo jiné připravuje i výstavba cesty N6 v kú 
Záboří u Protivína (viz mapa). Pro realizaci je zapotřebí směna části pozemku 
p. č. 2283 ve vlastnictví pana Jana Strouhy za část pozemku p. č. 2284 ve 
vlastnictví města Protivín. Jedná se o cca 148 m2. Státní pozemkový úřad 
jako investor výstavby cesty požádal dopisem ze dne 13. 5. 2013 město 
Protivín o vyjádření se k možnosti směny výše uvedených pozemků. Pan Jan 
Strouha se směnou části pozemku souhlasí. Zhotovení geometrických plánů 
na oddělení částí pozemků bude na náklady státního pozemkového úřadu.  

Rada města usnesením č. 130/2013 ze dne 22. 5. 2013 souhlasila se 
směnou pozemků a doporučila ZM směnu ke schválení. Záměr směny části 
pozemků byl zveřejněn od 24. 5. do 8. 6. 2013 na úřední desce.  

 

Zastupitelstvo města Protivín schvaluje směnu části pozemku p. č. 
2284 v kú Záboří u Protivína ve vlastnictví města Protivín, za část 
pozemku p. č. 2283 v kú Záboří u Protivína ve vlastnictví pana Jana 
Strouhy, bytem M. Chlajna 1287/5, České Budějovice. 

HLASOVÁNÍ JEDNOHLASNÉ V POČTU 15 PRO : 0 PROTI  

 

2.3. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod MK – Lesy ČR s.p.  

 Rada města usnesením č. 41/2013 ze dne 27. 2. 2013, doplněním 
materiálu RM ze dne 13. 3. 2013 a ZM usnesením ze dne 26. 3. 2013 
schválily postupné vypořádání pozemků pod místními komunikacemi. 
Z tohoto důvodu byly osloveny i Lesy ČR, s.p. a tyto dopisem ze dne 3. 5. 
2013 nesouhlasily s odprodejem pozemků p. č. 704/1 a 692/2 v kú 
Milenovice, jelikož se jedná o lesní cestu v komplexu státního lesa a 
souhlasily s prodejem p. č. 1465/10 o vým. 121 m2 v kú Krč u Protivína 
/část MK č. 71c) Bečelov – Nová Ves/ za kupní cenu stanovenou na základě 
znaleckých posudků. K ceně pozemků dle znaleckých posudků by byla 
připočtena i cena za vypracování těchto posudků.  

Rada města usnesením č. 128/2013 ze dne 22. 5. 2013 nesouhlasila 
s výkupem pozemků pod místní komunikací p. č. 1465/9 a p. č. 1465/10 
v kú Krč u Protivína za cenu dle znaleckých posudků a nedoporučila ZM 
výkup ke schválení.  
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P. starosta – dodal, že uvedené pozemky město prozatím nepotřebuje, navíc 
    za navrženou - cenu dle znaleckých posudků – o ně nemá  
            zájem, 

pí Říhová –  jedná se pouze o kousíčky pozemků zasahujících do místní  
  komunikace, jiná situace by byla, pokud by se jednalo o celou -  
příjezdovou cestu.  

 

Zastupitelstvo města Protivín neschvaluje výkup pozemků pod místní 
komunikací p. č. 1465/9 a p. č. 1465/10 v kú Krč u Protivína za cenu 
dle znaleckých posudků. 

HLASOVÁNÍ JEDNOHLASNÉ V POČTU 15 PRO : 0 PROTI 

 

2.4. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod MK – Růžena Semecká, 
Těšínov 

 Kontrolou pasportu místních komunikací bylo zjištěno, že některé 
pozemky pod místními komunikacemi jsou ve vlastnictví jiných fyzických či 
právnických osob. V návaznosti na nový občanský zákoník s platností od 1. 
1. 2014 by toto mohlo přinést do budoucna nemalé problémy.  

Rada města usnesením č. 41/2013 ze dne 27. 2. 2013 a doplněním 
materiálu RM dne 13. 3. 2013 a ZM usnesením ze dne 26. 3. 2013 
souhlasily s postupným vypořádáním (bezúplatným převodem, směnou, 
výkupem) pozemků pod MK, v případě úplatného převodu za cenu 26,- 
Kč/m2. Paní Růžena Semecká dopisem ze dne 7. 5. 2013 souhlasila 
s prodejem pozemků p. č. 497/6 a 497/7 v kú Těšínov u Protivína za cenu 
26,- Kč/m2. Smlouva tvoří přílohu materiálu.  

Zastupitelstvo města Protivín schvaluje uzavření předložené kupní 
smlouvy na pozemky pod MK č. 29d) Těšínov ke Kubičkům, p. č. 497/6 
ost. plocha, ost. komunikace o vým. 74 m2 a p. č. 497/7 ost. plocha, 
ost. komunikace o vým. 19 m2 v kú Těšínov u Protivína s paní Růženou 
Semeckou, bytem J. Čarka 2317, Písek, za cenu 26,- Kč/m2 a pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy.  

HLASOVÁNÍ JEDNOLASNÉ V POČTU 15 PRO : 0 PROTI  

 

2.5. Směna pozemků v kú Maletice  

 Od roku 2005 probíhá výkup pozemků zastavěných komunikací 
z Myšence do Maletic. Paní Šilhová byla několikrát oslovena, ale s výkupem 
nesouhlasila. Požadovala vždy jen směnu pozemků.  

Rada města odsouhlasila v roce 2010 směnu pozemků p. č. 195/47 za části 
pozemku p. č. 31/1. Byl vyhotoven pracovní geometrický plán, ale paní 
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Šilhová si směnu rozmyslela a odmlčela se. Následně po písemném oslovení 
souhlasila s vyhotovením geometrického plánu. Jedná se o část pozemku p. 
č. 31/1, který využije pro výstavbu nového vjezdu do dvora. Byla zaměřena 
část o vým. 153 m2, která je stejná jako výměra pozemku p. č. 195/47 pod 
komunikací Myšenec – Maletice.        
 Rada města na své schůzi dne 24. 4. 2013 souhlasila se směnou bez 
dalšího finančního dorovnání a doporučila ZM směnu ke schválení.  

Zastupitelstvo města Protivín schvaluje směnu pozemku p. č. 1527, ost. 
plocha, jiná plocha o vým. 153 m2 ve vlastnictví města Protivín za 
pozemek p. č. 195/47, ost. plocha, ost. komunikace o vým. 153 m2 
v kú Maletice  ve vlastnictví paní Ludmily Šilhové, bytem Písek, B. 
Němcové 826 bez dalšího finančního dorovnání a vyhotovení směnné 
smlouvy dle přílohy. 

HLASOVÁNÍ JEDNOHLASNÉ V POČTU 15 PRO : 0 PROTI  

 

2.6. Prodej částí pozemků v kú Protivín  

 Ing. Ctirad Dohnal, bytem Hranice, Jungmannova 321 si požádal o 
prodej částí pozemků p. č. 100/12 a p. č. 1361/3 z důvodu zajištění místa 
pro výstavbu obchodního zařízení. Již v minulosti bylo o tyto pozemky 
žádáno, ale realizace prodeje byla odložena z důvodu vypracování nového 
územního plánu, kterým budou tyto pozemky určeny k zastavění. Nyní po 
schválení nového územního plánu byly tyto části pozemků radou města 
určeny ke zveřejnění záměru prodeje.       
 Během zveřejnění přišla cenová nabídka od firmy BQP Czech a 
následně od žádosti o koupi částí pozemků odstoupil Ing. Dohnal a 
přenechal pozemky firmě BQP, která bude zajišťovat pozemky potřebné 
k výstavbě obchodního centra.        
 Cena oceněného pozemku je 247.635,- Kč + 50,- Kč poplatek za 
ocenění, tj. celkem 247.685,- Kč (340,- Kč/m2). Firma BQP nabídla výkup za 
350,- Kč/m2 a tuto částku také rada města odsouhlasila na své schůzi dne 
19. 6. 2013 a doporučila ZM prodej částí pozemků za tuto cenu ke schválení. 
 Bude vyhotovena smlouva o smlouvě budoucí kupní, kde budou 
uvedeny výměry uvedené v žádostech, kupní cena stanovená RM a schválená 
ZM a následně bude provedeno přesné zaměření a vyhotovena kupní 
smlouva na určité pozemky a po zaplacení dohodnuté ceny bude kupní 
smlouva vložena k zapsání na katastrální úřad.  

P. starosta – jedná se o pozemky, které v tomto prostoru zůstaly a jsou nutné 
   k výstavbě marketu.  

Zastupitelstvo města Protivín schvaluje prodej části pozemku p. č. 
100/12 o vým. cca 282 m2 a části pozemku p. č. 1361/3 o vým. cca 
447 m2, vše v kú Protivín firmě BQP CZECH, a.s. Praha 6, Eliášova 
922/21 za cenu dohodou 350,- Kč/m2 a vyhotovení Smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní dle přílohy.  

HLASOVÁNÍ V POMĚRU 14 PRO : 1 PROTI  
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2.7. Komplexní pozemkové úpravy Milenovice – návrh nového uspořádání 
pozemků 

 Státní pozemkový úřad Písek zahájil v roce 2010 v kú Milenovice 
komplexní pozemkové úpravy (dále jen KPÚ). Firma Geocart CZ a.s. pověřená 
Státním pozemkovým úřadem Písek zpracováním KPÚ v kú Milenovice 
předkládá návrh umístění pozemků města Protivín v rámci této KPÚ.  
 V přiložených mapách jsou zeleně označeny stávající plochy v majetku 
města Protivín (pozor – někde modrá překrývá zelenou), modře jsou označeny 
plochy nového uspořádání pozemků. Jedná se především o cesty a lesíky 
(okolí hřbitova).           
 Po odevzdání materiálů do ZM došlo k malé změně v návrhu nového 
uspořádání pozemků, proto byla nutná výměna materiálu.   
 Rada města usnesením ze dne 19. 6. 2013 souhlasila s novým 
uspořádáním pozemků v rámci KPÚ a doporučila ZM návrh ke schválení.  

Zastupitelstvo města Protivín schvaluje nové uspořádání pozemků 
v rámci Komplexní pozemkové úpravy v kú Milenovice.  

HLASOVÁNÍ JEDNOHLASNÉ V POČTU 15 PRO  

 

2.8.a) Přijetí peněžitých darů  

 Po letošní povodni dostalo město nabídky peněžní pomoci na likvidaci 
škod. V souladu se zákonem o obcích podléhá přijetí těchto peněžitých darů 
schválení zastupitelstvem města.   

P. starosta – zmíněné dary samozřejmě rádi přijmeme, je to velká pomoc 
      v začátku, kdy je nutné odstranit prvotní škody způsobené 
      povodní,  

Bc. Bízek – vznesl dotaz týkající se konkrétního využití finančních  
  prostředků ze zmíněných darů,  

p. starosta – ve většině případů jsou tyto prostředky určené na odstraňování 
    škod  po povodni.  

Zastupitelstvo města Protivín: 

přijímá finanční humanitární pomoc města Otrokovice vše výši 100 000 
Kč 

přijímá peněžitý dar města Lanškroun na odstraňování škod po povodni 
ve výši 200 000 Kč 

přijímá peněžitý dar městyse Měřín  na odstraňování následků povodně 
ve výši 50 000 Kč 

přijímá peněžitý dar VÚK spol. s r.o. na odstraňování následků povodní 
ve výši 75 000 Kč 
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přijímá peněžitý dar firmy Hana Bísková  for Body na nákup materiálu 
na odstraňování škod po povodni ve výši  7 000 Kč 

přijímá peněžitý dar p. Jiřího Pípala, Pelhřimov  na odstraňování škod 
po povodni  ve výši  2 000 Kč 

přijímá peněžitý dar Moravsko-slezského kraje na odstraňování škod  po 
povodni  ve výši 70 000 Kč. 

HLASOVÁNÍ JEDNOHLASNÉ V POČTU 15 PRO : 0 PROTI  

 

2.8.b) Rozpočtové opatření č. 2  

 Návrh změn rozpočtu reaguje na změny, které nastaly od posledního 
ZM. Zejména červnové povodně zásadně ovlivňují nutné výdaje na záchranné 
práce a následné opravy poškozeného majetku. 

Nejnutnější záchranné práce související s prací povodňové komise, 
zabezpečovacími pracemi na ochranu obyvatel a majetku, evakuace  a 
následně zprovoznění dodávky energií a zabezpečení dopravy si vyžádaly 
výdaje ve výši  2 258 000 Kč. Jedná se o odhad, většina faktur teprve 
dochází; největší z nich na zprovoznění  ČOV, izolacích vodovodních potrubí, 
odvozu a likvidaci odpadů. 

Kromě těchto záchranných prací  budou nutné opravy poškozeného majetku. 
Jedná se o komunikace, mosty, lávky a propustky, kde byla škoda  
předběžně  vyčíslena na 8 080 tis. Kč. Škody na vodohospodářském majetku 
mimo okamžité zprovoznění činí  10 100 tis. Kč. Je zde zahrnut i poškozený 
vodovod Protivín - Milenovice  za  4 500 tis. Kč. Krom toho bylo poškozeno 
veřejné osvětlení v Milenovicích  za cca 200 tis. Kč, dětská hřiště 
v Milenovicích, Záboří a Chvaleticích, sklepy v bytových i nebytových 
domech, sklady na Ostrově, hráz rybníka Maletice a další. 

Celkové škody na majetku obce jsou odhadovány na  20 648 tis. Kč. 

Ústřední orgány přislíbily finanční pomoc na odstraňování následků 
povodní. Do této doby jsme podali žádost o náhradu výdajů spojených 
s řešením krizové situace ve výši 2 258 000 Kč. Předpokládaná dotace by 
měla být ponížená o vlastní zdroje v rozpočtu. V rozpočtu je na krizové     
řízení vyčleněna částka 50 tis. Kč. 

Dále jsme vyčíslili škody na komunikacích a stavbách souvisejících 
s dopravou ve výši 8 080 tis Kč. Žádost bude podána po vydání pravidel 
Ministerstvem dopravy ČR. Stejně tak u dotací  na obnovu 
vodohospodářského majetku čekáme na vyhlášení pravidel  MŽP. 

Náhrady za škody na majetku kryté pojistkou jsou uplatňovány u pojišťovny. 

Do příjmů rozpočtového opatření jsou zahrnuty předpokládané příjmy 
z pojistek, krytí výdajů na řešení krizové situace, příjmy z peněžních darů a 
příspěvků Nadace ČEZ. 
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Do výdajů jsou z výše uvedených škod zahrnuty škody, které předpokládáme 
uhradit z mimořádných příjmů z tohoto rozpočtového opatření.  Ostatní 
škody na majetku budeme zařazovat do plánu oprav tak, jak budeme 
úspěšní v získávání dotací na jejich opravy.  

Kromě výdajů a příjmů souvisejících s povodněmi předkládáme ještě tyto 
změny: 

Navýšení výdajů na rekonstrukci parkoviště a komunikace v Družstevní ulici 
oproti předpokladu, cena vyšla z výběrového řízení                                                                                             

         + 1 200 000 Kč 

Galerie kaplanka  - prodloužení nájmu sbírky zoologického muzea                                 

         +   200 000  Kč 

opravy a údržba majetku obce –  oprava havárie střechy 2. MŠ                                      

         +    200 000  Kč    

 příspěvek Svazku obcí regionu Písecko – zajišťování pracovníků z ÚP                                        

         +    20 000   Kč 

investiční příspěvek Svazku obcí BOR – malotraktor, provozování 
informačního systému MISYS                                                                                            

         +    74 248   Kč   

Paragrafové znění rozpočtového opatření č. 2  je samostatnou přílohou. 

P. starosta – podrobně rozebral jednotlivé položky navrženého rozpočtového 

     opatření, které je z velké části ovlivněno červnovou povodní, 
jedná se o prvotní náklady související s krizovým řízením a s průběžným 

odstraňováním škod, nyní se intenzívně pracuje na přípravě projektů 

nutných k podání žádostí o poskytnutí případných dotačních titulů.  

 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 2 v předloženém 
znění, souhlasí s postupnými pracemi na odstraňování škod po povodni 
– zadávání  veřejných zakázek v souladu s pravidly vydanými 
ústřednímu orgány a pověřuje radu města schvalováním rozpočtových 
změn v souvislosti s povodňovými  opravami. 

Všechny  rozpočtové změny  budou  předloženy  na příštím ZM.  

HLASOVÁNÍ JEDNOHLASNÉ V POČTU 15 PRO : 0 PROTI  

 

2.9. Závěrečný účet města Protivín za rok 2012 a zpráva o výsledku 
přezkoumání hospodaření města Protivína za rok 2012  
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 Závěrečný účet města Protivína je dokument, který dává podrobný 
přehled o hospodaření města za uplynulý rok. Na rozdíl od roční uzávěrky, 
která byla schválena na březnovém ZM, je závěrečný účet obrazem příjmů a 
výdajů dle rozpočtu města. Je zde zachycen schválený a upravený rozpočet 
v jednotlivých činnostech příjmů a výdajů a jejich naplnění, resp. čerpání. 
Závěrečný účet je zpracován v souladu se zákonem o rozpočtových 
pravidlech s členěním podle jednotlivých položek daňových příjmů a 
paragrafů vlastních příjmů a výdajů. V jednotlivých paragrafech je ještě další 
podrobnější třídění umožňující meziroční srovnání.  

Příjmy 

Na straně příjmů nedošlo v průběhu roku k žádnému mimořádnému výkyvu, 
ve srovnání s rokem 2012 jsou celkové příjmy téměř stejné.  

Daňové příjmy vzrostly meziročně o téměř 12 %. Projevilo se zde nové 
rozpočtové určení daní, které odstranilo hranici 5 tisíc obyvatel a zvýšilo 
daňový výnos na obyvatele. Vyšší je i výnos z odvodu výherních hracích 
přístrojů. Nový zákon již nerozlišuje poplatek z hracích přístrojů povolených 
obcí a MF a celkový výnos vč. doplatků za minulý rok byl o 2 232 tis. Kč 
vyšší. Přitom i zde lze očekávat navýšení příjmů, neboť někteří provozovatelé 
pravděpodobně využili možnosti odkladu odvodu. Lze tak usuzovat 
z předběžných propočtů. Rozdíl oproti předpokladům je 2 mil. Kč.  

V běžných příjmech bylo dosaženo zhruba stejné úrovně, navýšení o 3 %, tj. 
1,728 mil. Kč, tvoří zejména pojistné náhrady ve výši 1 mil. Kč. Jedná se o 
náhradu škody způsobené požárem bývalé tělocvičny v Zámku. Dále byly 
navýšeny příjmy z darů a příspěvků na kulturní akce a příspěvky ČEZ. Do 
příjmů je zahrnuta také vratka DPH, která byla vyplacena za předcházející 
rok. Meziroční snížení příjmů z pronájmu vodohospodářského majetku je 
způsobeno pouze tím, že v roce 2011 byl doplácen nájem za 4. čtvrtletí 2010. 
Celkový nájem se nesnižuje.  

V ostatních činnostech je dosahováno meziročně srovnatelných stabilních 
příjmů.  

Kapitálové příjmy jsou zejména příjmy za prodej bytů. Byly prodány tři 
poslední byty, které město vlastnilo v domech společenství vlastníků 
bytových jednotek. O 500 tis. Kč byly vyšší rovněž příspěvky Nadace ČEZ na 
investice do sportovišť.  

Výdaje 

Po celý rok byl plně zajištěn bezproblémový provoz všech složek města, 
včetně pěti příspěvkových organizací – ZŠ, tří MŠ a MěKS.  

Vedle běžného provozu byla provedena řada velkých akcí:  

- rekonstrukce části Palackého ulice, vč. chodníků, kanalizace a 
vodovodu - 3.346.923,- Kč 

- rekonstrukce vodní nádrže Krč - 2.429.288,- Kč  
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- VO v ulicích Palackého a Družstevní – 311.780,- Kč 

- chodníky, stání pro kontejnery, průchod u kotelny v Družstevní 
ulici – 1.299.320,- Kč 

- levobřežní kanalizace – dokončení – 435.562,- Kč 

- dokončení rekonstrukce bytů po zrušených kotelnách v čp. 891, 
892 a 32 – 1.038.240,- Kč 

- příprava rekonstrukce bytu v čp. 70 – projekt 74.520,- Kč 

- nákup staršího traktoru pro OS TS – 180.000,- Kč 

- úpravy muzea pro nové expozice – 369.975,- Kč 

- výstavba hřišť Krč a Myšenec – 1.136.346,- Kč 

- rekonstrukce bytu ve 2. MŠ na novou třídu (investiční dotace) – 
750.000,- Kč 

- interaktivní tabule v ZŠ – dotace JK – 820.272,- Kč 

- vybavení školních tříd ZŠ – dar Nadace ČEZ – 498.180,- Kč 

- tělocvična v ZŠ – nová podlaha – 301.848,- Kč 

- zateplení a výměna oken – školní pavilon ZŠ a 1.MŠ – příprava – 
241.560,- Kč 

- digitalizace kina, úprava sálu – 3.603.427,- Kč.  

Z tohoto výčtu je zřejmé, že se podařilo v uplynulém roce uskutečnit řadu 
projektů, které určitě přispěly ke zlepšení života našich občanů. 
Rekonstrukcí části Palackého a Družstevní ulice byla zahájena postupná 
obnova komunikací, která bude pokračovat komunikací a parkovištěm 
v Družstevní ulici a postupně budou následovat ulice Purkyňova, Na 
Chmelničkách, B. Němcové, Ve Školce, komunikace v Libochově a další. 
Jejich pořadí bude stanoveno nejenom jejich naléhavostí, ale i dle stavební 
připravenosti, tzn. potřeby výměny sítí apod., zejména bude záležet na 
finanční situaci města. V současné době se město potýká s opravami po 
povodni a tak bude záležet také na tom, jak velkou pomoc na tyto opravy a 
vyvolané investice město získá od státu a jakou část bude muset hradit 
z rozpočtu. Tyto výdaje jsou neočekávané a mají pochopitelně přednost. 
Největším výdajem minulého roku byla digitalizace kina. Město se rozhodlo 
pro zachování provozu kina ve městě a na digitalizaci si vzalo úvěr ve výši 
3.600 tis. Kč. Podařilo se získat úvěr s velmi nízkou úrokovou sazbou a navíc 
dotaci na úroky ve výši 180 tis. Kč. Celkově tak na úrokách město zaplatí 
pouhých 30 tis. Kč.  

Celkové výdaje stejně jako příjmy jsou na úrovni upraveného rozpočtu.  

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012  
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Přezkoumání hospodaření bylo provedeno auditorskou firmou ADU CZ, 
s.r.o., vedenou auditorkou Ing. Simonou Pacákovou.  

V hospodaření města podle schváleného rozpočtu nebyly shledány žádné 
nedostatky, účetnictví je vedeno správně, bez připomínek ze strany 
auditorské firmy. Stejně tak v hospodaření s majetkem, evidenci majetku 
včetně pozemků, dodržování zákona o obcích v nakládání s majetkem nebyly 
shledány závady.  

Výhrada byla shledána v zaúčtování odpisů majetku. Zaúčtování odpisů 
majetku obcí bylo zavedeno v roce 2012, kdy o nich bylo prvně účtováno. 
K zaúčtování byla předložena částka odpisů celkem místo odpisů za 
kalendářní rok. Tato chyba byla zjištěna finančním odborem již v měsíci 
březnu a hned v tomto měsíci opravena. Bohužel k nápravě došlo až po roční 
uzávěrce a tudíž se tato chyba dostala do účetních výkazů. Odpisy se u obcí 
pouze proúčtovávají a netvoří se finanční investiční fondy. Nedošlo proto ke 
zkreslení výdajů rozpočtových prostředků. Na vysvětlení je nutné uvést, jaké 
okolnosti k této situaci přispěly. Obce nově účtují nejen podle rozpočtové 
skladby, ale i podle účetnictví pro podnikatelské subjekty a od roku 2012 
navíc na pomocné analytické přehledy, což je další kompletní účetnictví na 
zvláštní účty s identifikací všech cizích subjektů. Celá tato agenda je velmi 
rozsáhlá a při zachování stávajícího personálního obsazení byly na 
pracovnice finančního odboru kladeny mimořádné nároky bez jakékoli 
časové rezervy na kontrolu práce. Navíc v průběhu roku docházelo 
k přechodu celé ekonomické agendy na vyšší, náročnější verzi softwaru. 
Nemalou měrou pro zhoršení situace v práci finančního odboru přispěla 
havárie hlavního účetního serveru a zálohování dat a bylo nutno navíc 
provést rekonstrukci účetnictví za tři měsíce zpět. Tato situace byla nadále 
neudržitelná zejména pro možné chyby a jejich následky a pracovního 
přetížení účetních. Předpokládané navýšení pracovníků na nové nároky 
účetnictví byly podle propočtu MF pro naši obec 1,5 pracovníků. Od května 
letošního roku byl proto navýšen počet účetních o 1 pracovnici. Cílem je, aby 
již k takovému pochybení nedošlo a tak jako vždy v minulosti bylo 
hospodaření města bez výhrad.  

Zastupitelstvo města Protivín schvaluje Závěrečný účet města Protivín 
za rok 2012 a zprávu o přezkoumání hospodaření města Protivín za rok 
2012. 

HLASOVÁNÍ JEDNOHLASNÉ V POČTU 15 PRO : 0 PROTI  

 

2.10. Zpráva o zajištění finanční kontroly u města Protivín  

 Město Protivín jako orgán veřejné správy zajišťuje finanční kontrolu 
podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Systém finanční 
kontroly, kterým město zajišťuje hospodaření své a příspěvkových organizací 
ve své působnosti, je upraven Vnitřní směrnicí č. 1/2004, vydanou starostou 
města. Funkce útvaru interního auditu je nahrazena finanční kontrolou, toto 
opatření je v souladu s ustanovením § 29 odst. 6 cit. zákona. Hospodárné, 
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efektivní a účelné nakládání s veřejnými prostředky zajišťují v rámci 
vymezených povinností, pravomocí a odpovědností v souladu s platnými 
ustanoveními zákona a vnitřními předpisy města vedoucí zaměstnanci úřadu 
pověření starostou města jako příkazci operací, správce rozpočtu a hlavní 
účetní. V souladu se zákonem o finanční kontrole a vnitřní směrnicí je 
prováděna třístupňová kontrola. Schvalovacími protokoly řídící kontroly je 
prověřováno hospodárné, efektivní a účelné nakládání s veřejnými 
prostředky s možností zmírnění provozních, finančních a jiných rizik. O 
provádění předběžné řídící kontroly jsou vyhotovovány protokoly, na 
průvodních krycích listech daňových dokladů je zaznamenávána průběžná 
kontrola. Vyhotovovány jsou i protokoly předběžné řídící kontroly před a po 
vzniku nároku orgánu veřejné správy. Je sledováno dodržování opatření 
přijatých orgány veřejné správy a podmínek pro dodržování veřejných 
zakázek tak, jak stanovuje zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a 
prováděcí vyhláška č. 416/2004 Sb. V souladu s ustanovením § 29 odst. 5 
zákona o finanční kontrole byla funkce interního auditu u příspěvkových 
organizací nahrazena výkonem veřejnosprávní kontroly, kterou zajišťuje 
zřizovatel město Protivín kontrolou vybraného vzorku operací v objemu 
29521 tis. Kč příjmů a 29659 tis. Kč výdajů. Příspěvkové organizace 
v souladu se zákonem a vnitřní směrnicí města mají zpracovány vlastní 
směrnice pro zajištění systému finanční kontroly. O provádění řídící kontroly 
jsou vyhotovovány schvalovací protokoly, kterými je prověřováno 
hospodárné, efektivní a účelné nakládání s veřejnými prostředky. V roce 
2012 bylo provedeno deset veřejnosprávních kontrol příspěvkových 
organizací, při kterých nebyly zjištěny žádné závady ani porušené rozpočtové 
kázně.            
 Město Protivín provedlo v roce 2012 veřejnosprávní kontrolu u 28 
příjemců veřejné finanční podpory poskytované formou finančních darů a 
příspěvků sportovním a společenským organizacím z rozpočtu roku 2012 
v objemu 860,4 tis. Kč. Při provádění kontrol nebylo zjištěno porušení 
právních předpisů a opatření při hospodaření s veřejnými prostředky, které 
by bylo porušením rozpočtové kázně podle zákona č. 250/2000 Sb. 
 Zavedený systém finanční kontroly byl prověřen auditorskou firmou 
ADU CZ, s.r.o. Malenice a byl shledán dostatečným a účinným.  

Zastupitelstvo města Protivín bere na vědomí zprávu o zajištění 
finanční kontroly u města Protivín a konstatuje, že zavedený systém 
finanční kontroly je přiměřený a účinný pro zajištění hospodárného, 
efektivního a účelného nakládání s veřejnými prostředky.  

 

K bodu 3/  Různé, diskuze a návrh usnesení  

3.1. Dar starostovi města  

 Zastupitelka paní Dana Zoubková přednesla návrh, který projednala 
rada města na své schůzi dne 19. 6. 2013, kdy usnesením č. 164/2013 
souhlasila s poskytnutím daru starostovi města v hodnotě 50.000,- Kč a 
doporučila ZM poskytnutí daru ke schválení.  
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Zastupitelstvo města Protivín schvaluje poskytnutí peněžního         
daru starostovi města Jaromíru Hlaváčovi ve výši 50.000,- Kč. 

HLASOVÁNÍ V POMĚRU 14 PRO : 1 SE ZDRŽEL HLASOVÁNÍ  

 

Poté starosta Jaromír Hlaváč vyzval zastupitele k diskuzi a zároveň požádal 
návrhovou komisi o úpravu konečného usnesení z dnešního zasedání.  

P. starosta -  rámci diskuze podrobně informoval přítomné zastupitele i  
    občany, jakým způsobem probíhaly práce při povodni ve dnech 
2. – 8. 6. 2013, a to jak povodňové komise, tak zasahujících hasičů, 
pracovníků technických služeb a všech, kteří se podíleli na odstraňování 
následků této povodně. Chronologicky probral jednotlivé dny a hodiny po 
sobě.  

Mgr. Linhart – měl dotaz týkající se protipovodňového opatření   
       v Milenovicích, kterým mělo pokračovat již realizované  
               protipovodňové opatření na pozemcích okresu Strakonice; 

p. starosta – je připraveno na základě právě probíhající komplexní  
   pozemkové úpravy v Milenovicích, lze podat žádost o dotační 
titul na protipovodňové úpravy v této lokalitě, ve spolupráci s osadním 
výborem obce jsme našli několik řešení; 

Bc. Bízek – ještě dodal, že při povodni hraje roli leccos, např. i co je zaseto na 
  zdejších polích apod., k němu se připojil i Ing. Kozák 
s objasněním zbrzdění vody z Bavorova, ta se totiž rozlije do lagun před 
městem Vodňany.  

 
K bodu 4/  Závěr jednání  
  Členka návrhové komise paní Helena Vlachová přednesla 
kompletní návrh usnesení z dnešního zasedání zastupitelstva města. 
Následně starosta poděkoval všem přítomným za účast, popřál všem hezké 
letní prázdniny a dnešní zasedání ukončil.  
 
Zapsala: Uhlířová  
 
 
Ověřovatelé zápisu  

∗ pan Václav Šupitar  …………………………………. 

∗ pan Mgr. Jan Linhart  …………………………………. 

V Protivíně dne 2013-07-02 

Jaromír Hlaváč, starosta města  


