ZÁPIS
z jednání zastupitelstva Města Rožmberk nad Vltavou
dne 2. 9. 2019
Přítomni:

Omluven:

Mgr. Lenka Schwarzová, Mgr. Daniela Fröstlová, Mgr. Drahomíra Čížková,
Ing. Veronika Krotká, Mgr. Bohuslav Čtveráček, Jan Stříhavka, Roman
Chmela
nikdo

V 17:30 hodin paní starostka přivítala v zasedací místnosti v Rožmberku nad Vltavou
přítomné zastupitele a veřejnost. Konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné a zahájila
jednání.
Přivítala hosta Ing. arch. Bočka, který předá zastupitelům a přítomné veřejnosti informace
k bodu jednání č. 1.
Přečetla program a navrhla zapisovatele a ověřovatele zápisu. Program se nám rozšířil o
záměry podání žádosti o dotaci.

Zapisovatel:
Pro:
Proti:
Zdržel se:

Magda Radová
Schwarzová, Fröstlová, Čížková, Krotká, Čtveráček, Stříhavka, Chmela
nikdo
nikdo

Ověřovatelé:
Pro:
Proti:
Zdržel se:

Mgr. Bohuslav Čtveráček
Schwarzová, Fröstlová, Čížková, Čtveráček, Stříhavka, Chmela
Krotká
nikdo

Pro:
Proti:
Zdržel se:

Mgr. Drahomíra Čížková
Schwarzová, Fröstlová, Čížková, Čtveráček, Stříhavka, Chmela
Krotká
nikdo

Program jednání:

1. Změna č. 2 Územního plánu Města Rožmberk nad Vltavou
2. Rozpočtové opatření č. 9/2019, č. 10/2019, č. 11/2019
3. Memorandum o vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci projektu Vltavské
cyklostezky
4. Záměr podání žádosti o dotaci na vybudování sportovního hřiště v Přízeři
5. Schválení redakční rady
6. Záměr podání žádosti o dotaci na finální změnu č. 2 Územního plánu Města Rožmberk
nad Vltavou
7. Záměr podání žádosti o dotaci na lesní hospodářství
8. Záměr podání žádosti o dotaci na posílení vodovodu v Metlici
9. Záměr podání žádosti o dotaci na opravu místních komunikací
10.Veřejnoprávní smlouva na úseku projednávání přestupků

Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdržel se:

Schwarzová, Fröstlová, Čížková, Krotká, Čtveráček, Stříhavka, Chmela
nikdo
nikdo

Usnesení č. 2019/7/1
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I.schvaluje:
zapisovatele zápisu pí. Magdu Radovou
II.schvaluje:
ověřovatele zápisu Mgr. B. Čtveráčka a Mgr. D. Čížkovou
III.schvaluje:
rozšířený program jednání

1. Změna č. 2 Územního plánu Města Rožmberk nad Vltavou

Již 2 roky se potýkáme s ÚP. Obrazová část ÚP neodpovídá textové části. Od roku 1996 je
kemp na biokoridoru. Některé stavby jsou dočasné, některé prodloužené a jiné
nezkolaudované. To jsme netušili. Vymysleli jsme, že požádáme přesunutí staveb do jiného
koridoru.
K ÚP nám více informací řekne pan Ing. Arch. Boček, který nám vypracovává ÚP.
I. V bodě č.1 mají zastupitelé vzít na vědomí obsah změny č.2. V jižní části je lokální
biocentrum, které je umístěno přes stavby. Změna, kterou přináším, spočívá v tom, že lokální
biocentrum se přesouvá do severní části. V severní části a podél břehu ubíráme plochu
rekreace a přesouváme plochu do jižní části, kde jsou fyzicky stavby. Kde je vymezeno
záplavové území, se nesmí stavět, ale toto se netýká rekonstrukce stávajících staveb. Dotčené
orgány požadovaly 2 zpřísnění pro plochu rekreace. Státní správa lesů požadovala, aby v jižní
části nebyly stavby na okraji lesa. Orgán ochrany životního prostředí chtěl rozdělit, že na té
zastavěné části kempu nebudou nové stavby povolovány.
Jižní část kempu zůstane jako rekreace, 3/5 zůstane plocha pro rekreaci, horní pětina se vyjme
z plochy rekreace a dá se do plochy přírodní a zde bude přeneseno lokální biocentrum.
II. Stavební zákon ukládá, aby zastupitelé ověřili, že změna není v rozporu se zákonem. KÚ
stanovil, že změna není v rozporu se zákonem. Nebyly uplatňovány žádné námitky ani
připomínky.
B.Čtveráček-změna č.2 nemá souvislost ani vliv na žádnou změnu č. 1
L.Schwarzová-dostali jsme dotaci na hřiště, musela jsem ji odmítnout. V obrazové části ÚP je
hřiště nakresleno, ale na odboru územního plánování nám sdělili, že vše je tam špatně
vybudováno. ÚP nepovoluje městu absolutní rozvoj. Je potřeba získat kvalitní ÚP.
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdržel se:

Schwarzová, Fröstlová, Čížková, Čtveráček, Stříhavka, Chmela
nikdo
Krotká

Usnesení č. 2019/7/2
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I.
bere na vědomí
návrh změny č. 2 územního plánu města Rožmberk nad Vltavou dle přílohy tohoto materiálu;
konstatuje:
ad a) po předchozím ověření, že návrh změny č. 2 není v rozporu s politikou územního
rozvoje ČR (ve znění 1. aktualizace), se Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje v
platném znění, se stanovisky dotčených orgánů nebo s výsledkem řešení rozporů a se

stanoviskem Krajského úřadu –Jihočeského kraje, jak je prokázáno v odůvodnění změny
územního plánu,
ad b) že krajský úřad nepožadoval posouzení vlivů na udržitelný rozvoj již v etapě obsahu
změny,
ad c) že během projednání návrhu změny č. 2 nebyly uplatněny žádné námitky ani
připomínky,
II.
vydává:
změnu č. 2 územního plánu Města Rožmberk nad Vltavou
III.
ukládá:
určenému zastupiteli, prostřednictvím pořizovatele, zajistit splnění povinností uložených mu
stavebním zákonem a správním řádem po vydání změny územního plánu (řádné zveřejnění
opatření obecné povahy vč. úplné znění územního plánu, zápis do centrální evidence, předání
dokumentace na příslušná místa, archivace, vyhotovení úplného znění územního plánu).

2. Rozpočtové opatření č. 9/2019, č. 10/2019, č.11/2019

U RO č. 9/2019 jsou vyšší výdaje z důvodu financování ČOV. Čekáme kofinancování okolo
1 600 000,--Kč.
U RO č. 11/2019 je financovaná havarijní oprava opěrné zdi u č.p.42 v Rožmberku nad
Vltavou.
R.Chmela-zeď je o 100 000,--Kč dražší
L.Schwarzová-u opěrné zdi byly vícepráce a méněpráce. V pátek jsme dílo převzali.
Přívalový déšť podmáčel taras, který se sesunul. Museli se tam dát legobloky. Tím náklady
narostly.
V.Krotká-měl by se odsouhlasit dodatek a schválen zastupitelstvem.
L.Schwarzová-pan Ertl zpracuje dodatek ke smlouvě
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 9/2019 v částkách:
Příjmy: 1960 Kč.
Výdaje: 2 043 800 Kč.
Financování: 2 041 840 Kč.
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 10/2019 v částkách:
Příjmy: 51 500 Kč. Výdaje: 251 000 Kč.
Financování: 199 500 Kč.
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 11/2019 v částkách:
Příjmy: 7 000 Kč.
Výdaje: 1 136 500 Kč.
Financování: 1 129 500 Kč.

3. Memorandum o vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci projektu Vltavské
cyklostezky
Memorandum jsme se shodli podpořit. Budeme dbát na to, aby projekty byly citlivé k přírodě.

V.Krotká-zda bylo pracovní jednání zastupitelstva, kde jsme nebyli pozváni. Proč jste nám do
materiálu dala biologické zhodnocení krajiny.
L.Schwarzová-materiály jste dostala omylem.
R.Chmela-trasa povede na náměstí, přes ostrov
L.Schwarzová-úsek je problematický, budeme trvat na jistých změnách v projektu.
B.Črtveráček-memorandum je o tom, že začínáme úplně od začátku.
R.Chmela-obce se memorandem vyjadřují převzetí cyklostezky do svého majetku, náklady
budou zajišťovat vlastními silami i jejich údržbu.
L.Schwarzová-toto je velký závazek pro města, trasa bude mít nějaké změny. Na projektovou
dokumentaci jsme získali dotaci. Pozemky máme do 1. půlky vypořádány.
V.Krotká-trasa, která je v dokumentaci, nebyla se zastupiteli konzultována.
L.Schwarzová-bylo několik veřejných slyšení a vy jste se nezúčastnila.
V.Krotká-chci, aby nás paní starostka průběžně informovala o výsledcích na uskutečněných
jednáních a schůzek.
L.Schwarzová-nemáme tolik konkrétních informací, nevíme, do jaké míry bude projekt
aktuální nebo co se bude měnit.
Pokud budou jednání o cyklostezce, budeme vytvářet pracovní skupiny a budeme všichni
spolupracovat.
V.Krotká-navrhuji do usnesení přidat, že ukládáme paní starostce, aby informovala všechny
zastupitele. Můžeme přijmout ještě jedno usnesení.
L.Schwarzová-myslím, že je to zbytečné
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdržel se:

Schwarzová, Fröstlová, Čížková, Krotká, Čtveráček, Stříhavka, Chmela
nikdo
nikdo

Usnesení č. 2019/7/3
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I.schvaluje:
znění a uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci projektu Vltavské
cyklostezky
II.pověřuje:
starostku podpisem tohoto memoranda
V.Krotká-ještě navrhuji, aby bylo samostatné usnesení o tom, aby všichni zastupitelé obdrželi
komplexní informace, které se týkají projektu cyklostezka.
L.Schwarzová-stačí, že je to v zápisu, budeme hlasovat
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdržel se:

Krotká, Chmela
Schwarzová, Čtveráček, Stříhavka
Čížková, Fröstlová

Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
neschvaluje
návrh usnesení uložit starostce povinnost, že bude o cyklostezce informovat a zvát na jednání
všechny zastupitele.

4. Záměr podání žádosti o dotaci na vybudování sportovního hřiště v Přízeři
Hřiště musí být v ÚP. V Rožmberku nad Vltavou musíme s hřištěm počkat na změnu ÚP.
Nyní bychom zažádali o dotaci na hřiště na Přízeřu. Máme připravenou určitou dokumentaci.
V.Krotká-požádala bych o poskytnutí dokumentu, který přišel z ministerstva pro místní
rozvoj, že nám byla udělena dotace a výsledek, proč není možné čerpat dotaci.
L.Schwarzová-dokument o poskytnutí dotace si najdete na internetových stránkách
ministerstva, pošlu dopis, kterým tuto dotaci odmítáme. Odmítáme dotaci z toho důvodu, že
odbor územního plánování nám nepovolilo udělat hřiště, přestože v ÚP v obrazové části
prostor je, v textové části je vyloučen.
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdržel se:

Schwarzová, Fröstlová, Čížková, Krotká, Čtveráček, Stříhavka, Chmela
nikdo
nikdo

Usnesení č. 2019/7/4
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I.schvaluje:
záměr podaní žádosti o poskytnutí dotace na vybudování sportovního hřiště v Přízeři

5. Schválení redakční rady
Do redakční rady Rožmberského zpravodaje byli jmenováni: Michal Kočan, Antonín Mrázek,
Stanislava Pavlíčková, Kristýna Zapletalová.
Hlasování:
Michal Kočan
Pro:
Schwarzová, Fröstlová, Čížková, Čtveráček, Stříhavka
Proti:
Krotká
Zdržel se:
Chmela
Antonín Mrázek
Pro:
Schwarzová, Fröstlová, Čížková, Čtveráček, Stříhavka
Proti:
Krotká
Zdržel se:
Chmela
Stanislava Pavlíčková
Pro:
Schwarzová, Fröstlová, Čížková, Čtveráček, Stříhavka
Proti:
nikdo
Zdržel se:
Krotká, Chmela
Kristýna Zapletalová
Pro:
Schwarzová, Fröstlová, Čížková, Čtveráček, Stříhavka
Proti:
nikdo
Zdržel se:
Krotká, Chmela
Usnesení č. 2019/7/5
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I.schvaluje:
redakční radu Rožmberského zpravodaje ve složení: Michal Kočan, Antonín Mrázek, Bc.
Stanislava Pavlíčková, Kristýna Zapletalová

6. Záměr podání žádosti o dotaci na finální změnu č. 2 Územního plánu Města
Rožmberk nad Vltavou
Jedná se o celkovou změnu ÚP.
B.Čtveráček-navrhuji nový text na záměr o podání žádosti o dotaci na pořízení změny ÚP
Města Rožmberk nad Vltavou.
L.Schwarzová-je to dobrý nápad
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdržel se:

Schwarzová, Fröstlová, Čížková, Čtveráček, Stříhavka
nikdo
Krotká, Chmela

Usnesení č. 2019/7/6
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I.schvaluje:
záměr podaní žádosti o poskytnutí dotace na pořízení změny Územního plánu Města
Rožmberk nad Vltavou

7. Záměr podání žádosti o dotaci na lesní hospodářství
Máme na odboru v Kaplici podanou žádost o financování. Je to drobný příspěvek do lesa.
Budou vypsány výzvy na podporu lesního hospodářství.
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdržel se:

Schwarzová, Fröstlová, Čížková, Čtveráček, Stříhavka, Chmela
nikdo
Krotká

Usnesení č. 2019/7/7
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I.schvaluje:
záměr podaní žádosti o poskytnutí dotace na lesní hospodářství Města Rožmberk nad Vltavou

8. Záměr podání žádosti o dotaci na posílení vodovodu v Metlici

Loni jsme naváželi 2x pitnou vodu. Letos naváží naši hasiči denně vodu na Metlici, kde
vyschl pramen. Nemůžeme pokrýt požadavky na vodu.
R.Chmela-pozemek okolo vodojemu patří panu Liklerovi. Myslím si, že nebude ochoten
spolupracovat.
L.Schwarzová-s panem Liklerem jsme domluveni, bude s námi spolupracovat.
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdržel se:

Schwarzová, Fröstlová, Čížková, Krotká, Čtveráček, Stříhavka, Chmela
nikdo
nikdo

Usnesení č. 2019/7/8
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I.schvaluje:
záměr podaní žádosti o poskytnutí dotace na posílení vodovodu v Metlici

9. Záměr podání žádosti o dotaci na opravu místních komunikací
Příjmy nejsou tak velké, musíme využívat dotace.
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdržel se:

Schwarzová, Fröstlová, Čížková, Krotká, Čtveráček, Stříhavka, Chmela
nikdo
nikdo

Usnesení č. 2019/7/9
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I.schvaluje:
záměr podaní žádosti o poskytnutí dotace na opravu místních komunikací

10.Veřejnoprávní smlouva na úseku projednávání přestupků
Chtěli jsme vytvořit svojí komisi. Změnil se zákon a v současné době to není již možné. Vyšší
Brod nám vypověděl veřejnoprávní smlouvu. Uzavřeme ji s Českým Krumlovem.
V.Krotká-kdo vyřizoval přestupky v době, kdy neplatila smlouva s Vyšším Brodem?
L.Schwarzová-přestupky vyřizovala policie ČR a KÚ.
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdržel se:

Schwarzová, Fröstlová, Čížková, Krotká, Čtveráček, Stříhavka, Chmela
nikdo
nikdo

Usnesení č. 2019/7/10
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I.schvaluje:
znění a uzavření Veřejnoprávní smlouvy na úseku projednávaní přestupků mezi Městem
Rožmberk nad Vltavou, zast. starostkou města Mgr. Lenkou Schwarzovou a Městem Český
Krumlov, zast. starostou Města Český Krumlov Mgr. Daliborem Cardou, jejímž předmětem je
zajištění projednávání přestupků občanů Města Rožmberk nad Vltavou
Různé:
R.Chmela-teče nám špinavá voda
L.Schwarzová-pošlu zjistit situaci pana Kadlece, popřípadě firmu Čevak a.s.
R.Chmela-bude se dělat ukazatel rychlosti?
L.Schwarzová-firma PasProRea s,r,o. bude dělat celý pasport, bude usazovat ukazatel
rychlosti, značky.
E.Dobiášová-chodníky na Přízeřu jsou ve špatném stavu
L.Schwarzová-budeme se muset na to zaměřit
Pí Krotká-co se bude dělat s autem pana Vaňka, překáží.
L.Schwarzová-již jsem je upozorňovala, nebudu dělat na ně hrubý nátlak. Můžu poprosit pana
Chmelu o spolupráci, aby se auto zlikvidovalo.
R.Chmela-souhlasím

Zápis vyhotoven 5. 9. 2019

Starostka:
Mgr. Lenka Schwarzová

…………………………..

Ověřovatelé:
Mgr. Bohuslav Čtveráček

………………………….

Mgr. Drahomíra Čížková

………………………….

