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Lednové příběhy
Po krátkém prosincovém odpočinku jsme

se opět naplno vrátili do normálního pracovní-
ho kolotoče. Leden je totiž měsícem, který je
tradičně spojený s podáváním nových projek-
tových žádostí, se zahájením veletrhů cestov-
ního ruchu, kde propagujeme naše město. Je to
též měsíc plánování či dolaďování kulturních
akcí, přednášek. Pro pracovnice a pracovníky
TSM pak v posledních letech měsíc, který
znamená nejvíce náporu při zimní údržbě.

Přiznám se, že jsem měl původně v úmyslu
napsat něco více právě k výše uvedeným té-
matům, ale vše bych asi stejně nepojmul.
O projektech, které jsme podávali v rámci do-
tačních programů Jihočeského kraje či v rámci
přeshraniční spolupráce se částečně dozvíte ze
zápisu z jednání rady města, pokud budeme
v žádostech úspěšní, budeme o projektech ne-
jen mluvit, ale především je realizovat. Proto
bych k tomuto tématu nyní pouze vyjádřil po-

těšení nad tím, že do přípravy projektových
žádostí se zapojily i místní organizace (for-
mou přípravy podkladů či vlastních žádostí).
Věřím, že tedy jejich i naše úsilí přinese
kýžené ovoce v podobě dotační podpory.

Na téma zimní údržby bychom mohli psát
taktéž mnoho řádků či stran. Tým lidí z našich
technických služeb těžko může vše zvládnout
k úplné spokojenosti všech. Někdy i já vidím
problematické úseky či dostávám podněty od
občanů. Zároveň však musím ocenit velkou
snahu a nasazení všech zaměstnanců a snahu i
na nové podněty reagovat. Při opakovaném
dlouhodobém sněžení však vše opravdu
zvládnout nejde a i my chodci a řidiči musíme
počítat s tím, že podmínky na ulicích a cestách
nemohou být jako v létě. Vedle poděkování li-
dem z TSM bych chtěl současně poděkovat
všem, kteří pouze nesedí doma v teple a jdou
sami odklízet sníh z chodníků či cest u svých
domů. Mnohdy i díky této pomoci se daří ně-
které úseky následně i s technikou lépe zprů-
jezdnit či vyčistit. Bohužel však také musím
být kritický k těm, kteří svými auty blokují
průjezdnost ulic, což znemožňuje zimní údrž-
bu. Pokud ještě navíc i přes oznámení a výzvy
TSM nereagují na pokyny k odparkování aut,
stává se jejich neochota problémem i pro jiné
(sousedé, lékařská služba, svoz odpadu ad.).
Protože se nás dle předpovědí pravděpodobně
ještě zima bude pár týdnů držet, vyzývám
všechny občany, aby byli vnímaví a snažili se
nejen parkováním aut pomoci k tomu, aby-
chom mohli ulice a chodníky udržovat v co
nejlepším stavu. Děkuji předem…

(pokračování na str. 16)
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Tradiční dětský karneval – jedna z nejveselejších akcí ve městě…                                       K. J.

Tato pěkná fotografie tří králů odkazuje na člá-
nek uvnitř NZ i na naše dárcovství.         K. J.

Letošní nabytý sál při Mysliveckém plese po-
těšit nejen návštěvníky, ale i samotné pořadate-
le. Více na straně 17.                               K. J.

Na této fotografii je ocenění mladého muže a
hasiče Martina Cápla za to, že v létě loňského
roku zachránil topící se dívku. Patří mu velké
dodatečné poděkování za duchapřítomnost a
schopnost udělat co je třeba!                   K. J.
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Zápis z 5. schůze městské rady
ze dne 17.12.2018

Přítomni: členové rady:
Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka
Mgr. Michal Jarolímek, 2. místostarosta
Miroslav Vrchota, člen rady
Ing. Eva Ševčíková, člen rady
s hlasem poradním:
Mgr. Jana Káplová, tajemnice MěÚ

Omluveni:
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení ze 4. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 4. jednání rady města.

� 2. Prodej pozemku – Mgr. Štangl
Rada města bere na vědomí žádost Mgr.
Pavla Štangla, Nové Hrady o koupi poze-
mků parc. č. 827/16 a část parc. č. 827/53
v k.ú. Nové Hrady.
(Rada obdržela od Mgr. Pavla Štangla, Nové
Hrady žádost o odprodej pozemků parc. č.
827/16 a části parc. č. 827/53 v k.ú. Nové
Hrady. Tuto žádost již s ohledem na projed-
návání prodeje těchto pozemků předložil na
jednání zastupitelstva města starosta města.
Dle dohody zastupitelstva bude prodej těch-
to pozemků posouzen v kontextu prodeje
pozemků v celé lokalitě Pod Vodárnou.)

� 3. Výpověď smlouvy – Vondrová
Rada města souhlasí s ukončením pronájmu
nebytových prostor nám. Republiky čp. 45,
Nové Hrady, dohodou k 31.12.2018.
Rada města schvaluje záměr pronájmu ne-
bytových prostor v objektu čp. 45, nám. Re-
publiky, na pozemku parc. č. st. 79/1 v k.ú.
Nové Hrady, plocha k pronájmu o výměře
104,15 m2 a pověřuje tajemnici MěÚ Nové
Hrady zveřejněním na úřední desce města.
(Rada obdržela od Pekařství Miroslava Von-
drová, Nové Hrady žádost o ukončení smlou-
vy o pronájmu nebytových prostor, nám.
Republiky čp. 45, dohodou k 31.12.2018,
z důvodu ukončení činnosti firmy.)

� 4. Výpověď smlouvy – Vondrová
Rada města souhlasí s ukončením smlouvy
o nájmu pozemku parc. č. 296 v k.ú. Nové
Hrady dohodou k 31.12.2018.
(Rada obdržela od Pekařství Miroslava
Vondrová, Nové Hrady žádost o výpověď
smlouvy dohodou k pronájmu pozemku
parc. č. 296 v k.ú. Nové Hrady.)

� 5. Pronájem/propachtování pozemku
Rada města schvaluje pronájem pozemků
parc. č. st. 1/1 o výměře 118 m2 a parc.č. st.
1/2 o výměře 485 m2 v k.ú. Mýtiny, na dobu
určitou pěti let, za částku 2 Kč/m2/rok a po-
věřuje tajemnici MěÚ Nové Hrady zveřej-
něním záměru na úřední desce města.
(Rada obdržela od Jana Michálka, Nové
Hrady žádost o pronájem pozemku parc. č.
st. 1/1 a č. st. 1/2 v k.ú. Mýtiny. Pozemky by
byly využívány k drobnému zemědělství.)

� 6. Nabídka – bezúplatný prodej
Rada města bere na vědomí nabídku nemo-
vitého majetku, pozemků parc. č. 1547 a č.
1555 v k.ú. Údolí u Nových Hradů k bez-
úplatnému převodu nebo k prodeji a pově-
řuje starostu dalším jednáním o možnosti
bezúplatného převodu majetku.
(Rada obdržela od Státního statku Jeneč,
státní podnik v likvidaci nabídku nemovité-
ho majetku k bezúplatnému převodu nebo
prodeji. Pozemky parc. č. 1547 a č. 1555
v k.ú. Údolí u Nových Hradů.)

� 7. St. poradna – návrh příkazní smlouvy
Rada města schvaluje příkazní smlouvu se
STAVEBNÍ PORADNOU, spol. s r.o. Čes-
ké Budějovice na koordinátora bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na staveništi na stav-
bě: Snížení energetické náročnosti objektu
bývalého hotelu Máj v Nových Hradech a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od STAVEBNÍ PORADNY,
spol. s r.o. České Budějovice návrh příkazní
smlouvy k zajištění funkce koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi na stavbě: Snížení energetické ná-
ročnosti objektu bývalého hotelu Máj v No-
vých Hradech.)

� 8. SP STUDIO, s.r.o. – návrh příkazní
smlouvy
Rada města schvaluje příkazní smlouvu
s SP STUDIEM, s.r.o. Český Krumlov na
autorský dozor stavby na stavbě: Snížení
energetické náročnosti objektu bývalého
hotelu Máj v Nových Hradech a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od SP STUDIO, s.r.o. Čes-
ký Krumlov návrh příkazní smlouvy k zajiš-
tění autorského dozoru na stavbě: Snížení
energetické náročnosti objektu bývalého
hotelu Máj v Nových Hradech.)

� 9. St. poradna – návrh příkazní smlouvy
Rada města schvaluje příkazní smlouvu se
STAVEBNÍ PORADNOU spol. s r.o. Čes-
ké Budějovice na technický dozor investora
na stavbě: ZTV Jižní Město – Nové Hrady a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od STAVEBNÍ PORADNY,
spol. s r.o. České Budějovice návrh příkazní
smlouvy k zajištění výkonu funkce technic-
kého dozoru investora na stavbě: ZTV Jižní
Město – Nové Hrady.)

� 10. Věcný dar – základní škola
Rada města souhlasí s přijetím věcného
daru v hodnotě 1.152 Kč od obchodu Flop
v Nových Hradech, pro Základní školu
Nové Hrady.
(Rada obdržela od Základní školy Nové
Hrady žádost o souhlas s přijetím věcného
daru od obchodu Flop Nové Hrady v hodno-
tě 1.152 Kč.)

� 11. TSM N.H. – rozpočet 2019
Rada města bere na vědomí přepracovaný
rozpočet Technických služeb města No-
vých Hradů na rok 2019.
(Rada obdržela od Technických služeb měs-
ta Nových Hradů přepracovaný rozpočet na
rok 2019.)

� 12. OŽP – monitoring podzemních
a povrchových vod
Rada města bere na vědomí monitoring
podzemních a povrchových vod v prostoru
skládky odpadů v Nových Hradech v roce
2018.
(Rada obdržela od společnosti SaNo CB s.r.o.
Trhové Sviny monitoring podzemních a po-
vrchových vod v prostoru rekultivované
skládky na Jižním Městě v Nových Hradech.
Z laboratorních výsledků vyplývá, že podze-
mní vody lokality jsou přítomností ovlivně-
ny, avšak zjištěné znečištění nepředstavuje
žádná významná rizika pro okolí.)

� 13. Žádost o dotaci – Hospic sv. Jana
N. Neumanna o.p.s., Prachatice
Rada města bere na vědomí žádost Hospicu
sv. Jana Neumanna, o.p.s. o poskytnutí do-
tace na rok 2019 a postupuje žádost finanční
komisi s tím, aby zjistila, zda jsou v zařízení
umístěni obyvatelé z Nových Hradů.
(Rada obdržela od společnosti Hospic sv.
Jana Neumanna, o.p.s. Prachatice žádost
o poskytnutí dotace na rok 2019, ve výši
20.000 Kč.)

� 14. Zápis – prorodinná komise
Rada města bere na vědomí zápis z proro-
dinné komise ze dne 26.11.2018.
(Rada obdržela Zápis z prorodinné komise
ze dne 26.11.2018. Komise nominovala
3 členy komise k hodnocení žádostí o dotaci
na rok 2019.)

� 15. Stavební řízení
Rada města bere na vědomí probíhající sta-
vební řízení.
(Místostarostka informovala radu o probí-
hajících stavebních řízení a neměla k nim
připomínky.)

� 16. Správní rozhodnutí
Rada města bere na vědomí probíhající
správní řízení.
(Rada byla místostarostkou informována
o probíhajících správních řízení, ve kterých
je město účastníkem řízení a neměla k nim
připomínky.)

� 17. Česká pošta – oznámení
Rada města bere na vědomí oznámení Čes-
ké pošty, s.p. o omezení hodin pro veřejnost
dne 31.12.2018.
(Rada obdržela od České pošty, s.p. ozná-
mení o omezení hodin pro veřejnost dne
31.12.2018.)

� 18. Regionservis s.r.o. – setkání starostů
Rada města bere na vědomí termíny kraj-
ských a celostátních konferencí starostů a
místostarostů v letech 2019-2022, pořáda-
ných společností Regionservis s.r.o.
(Rada obdržela od společnosti Regionservis
s.r.o. termíny krajských a celostátních kon-
ferencí starostů a místostarostů v letech
2019–2022.)

� 19. Česká komora architektů – nabídka
Rada města bere na vědomí nabídku České
komory architektů na spolupráci.
(Rada obdržela od České komory architek-
tů nabídku na spolupráci s územní samo-
správou.)

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 4
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� 20. Rozpočtové opatření č. 15
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 15/2018.
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového opat-
ření č. 15.)

� 21. E.ON – kupní smlouva
Rada města schvaluje záměr prodeje poze-
mku parc. č. 311/39 o výměře 20 m2 v k.ú.
Nové Hrady, který vznikl oddělením od po-
zemku parc. č. 311/2 v k.ú. Nové Hrady a
pověřuje tajemnici MěÚ Nové Hrady zve-
řejněním na úřední desce města.
(Rada obdržela od společnosti E.ON Distri-
buce, a.s. České Budějovice návrh kupní
smlouvy na část pozemku parc. č. 311/2
v k.ú. Nové Hrady.)

� 22. Veřejná zakázka – "Snížení
energetické náročnosti objektu býv.
Hotelu Máj v N.H. "
Rada města schvaluje firmu Stavební tech-
nická kancelář Janda, Ing. Vladislav Janda,
České Budějovice technickým dozorem
investora pro stavbu: Snížení energetické
náročnosti objektu bývalého hotelu Máj a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady informaci
o veřejné zakázce: TDI pro stavbu: Snížení
energetické náročnosti objektu bývalého
hotelu Máj v Nových Hradech. Nejnižší na-
bídku podala firma Stavební technická kan-
celář Janda, Ing. Vladislav Janda, České
Budějovice ve výši 185.200 Kč.)

� 23. Rámcový plán činnosti finančního
výboru pro volební období 2018–2022
Rada města bere na vědomí rámcový plán
činnosti Finančního výboru zastupitel-
stva města Nové Hrady pro volební obdo-
bí 2018–2022.
(Rada obdržela od Finančního výboru zastu-
pitelstva města Nové Hrady rámcový plán
činnosti pro volební období 2018–2022.)

� 24. Směrnice rady města č. 1/2018
Rada města schvaluje Směrnici rady č.
1/2018, o zadávání veřejných zakázek ma-
lého rozsahu.
(Rada obdržela návrh směrnice k veřejným
zakázkám, kde dochází k drobné úpravě v
rozsahu a způsobu výběru u nejnižší kate-
gorie výběru v rámci zakázek malého roz-
sahu.)

� 25. Kubíček – Město NH – vodovod
Rada města bere na vědomí realizaci prací
na rozšíření vodovodního řadu v lokalitě
Vilová čtvrť a pověřuje starostu dalším jed-
náním ve věci finančního vypořádání akce.
(Rada byla informována o realizaci zokru-
hování vodovodu v lokalitě Vilová čtvrť,
kde byla tato akce realizována ve spolu-
práci s panem M. Kubíčkem, který sou-
běžně řešil rozšíření vodovodního řadu
pro svůj rodinný dům a pro případné další
zájemce o připojení. Po celkovém zaměře-

ní dojde k převodu části financované panem
Kubíčkem na město Nové Hrady, čímž
bude možno napojit i další domy v této lo-
kalitě.)

� 26. Montáž ZTV – "Vilová čtvrť, Nové
Hrady"
Rada města souhlasí s proplacením faktura-
ce za montáž ZTV na akci: Vilová čtvrť
Nové Hrady.
(Rada obdržela od firmy Tomášek MVT
s.r.o. Trhové Sviny fakturaci montáže na
akci: ZTV Vilová čtvrť Nové Hrady.)

� 27. Mateřská škola – odměna ředitelky
za 2. pololetí
Rada města schvaluje odměnu ředitelky
Mateřské školy Nové Hrady dle návrhu.
(Rada obdržela od ředitelky Mateřské školy
Nové Hrady žádost o schválení odměny pro
ředitelku za 2. pololetí roku 2018.)

� 28. VZ – Dodatek č. 2/2018
Rada města schvaluje Dodatek č. 2/2018 pří-
kazní smlouvy se STAVEBNÍ PORADNOU,
spol. s r.o. České Budějovice na veřejnou
zakázku: Nové Hrady – Navrátilova ulice,
obnova vodovodu a kanalizace – I. etapa
a rozšíření parkoviště a pověřuje starostu
podpisem dodatku.
(Rada obdržela od STAVEBNÍ PORADNY,
spol. s r.o. České Budějovice návrh dodatku
č. 2/2018 Příkazní smlouvy k veřejné zakáz-
ce: Nové Hrady - Navrátilova ulice, obnova
vodovodu a kanalizace – I. etapa a rozšíření
parkoviště. Dodatkem se mění výše odměny
za činnost TDI s ohledem na časové pro-
dloužení akce - předpokládané ukončení za-
kázky na 05/2019.)

Zápis z 6. schůze městské rady
ze dne 07.01.2019

Přítomni: členové rady:
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka
Mgr. Michal Jarolímek, 2. místostarosta
Miroslav Vrchota, člen rady
Ing. Eva Ševčíková, člen rady
s hlasem poradním:
Mgr. Jana Káplová, tajemnice MěÚ

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení z 5. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 5. jednání rady města.

� 2. Odkup pozemku – Žiakovi
Rada města bere na vědomí žádost Mariana
Žiaka, České Velenice a Miroslavy Žiako-
vé, Vyšné o odkoupení části pozemku parc.
č. 2482 v k.ú. Vyšné a postupuje žádost
k projednání Osadnímu výboru Nakolice,
Obora, Vyšné.
(Rada obdržela od Mariana Žiaka, České
Velenice a Miroslavy Žiakové, Vyšné žá-
dost o odkoupení části pozemku parc. č.
2482 v k.ú. Vyšné, který sousedí s poze-
mkem v jejich vlastnictví.)

� 3. Prodej pozemku – E.ON Distribuce, a.s.
Rada města souhlasí s koupí pozemku parc.
č. 829/10 o výměře 23 m2 v k.ú. Nové Hrady

od společnosti E.ON Distribuce, a.s. České
Budějovice za částku 650 Kč/m2 a postupu-
je návrh ke schválení zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od společnosti E.ON Distri-
buce, a.s. České Budějovice návrh kupní
smlouvy na odkoupení pozemku parc. č.
829/10 v k.ú. Nové Hrady. Jedná se o odkup
pozemku, pod bývalou trafostanicí.)

� 4. Smlouva o věcném břemeni
Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení
věcného břemene č.: CB-014330041140/001
s E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice
na akci: Nové Hrady, K 968/10, sběrný dvůr
– NN, za částku 10.000 Kč bez DPH a pově-
řuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela návrh od společnosti SETERM
CB, a.s. návrh smlouvy o řízení věcného bře-
mene č.: CB-014330041140/001 na akci:
Nové Hrady, K 968/10, sběrný dvůr – NN.
K předmětné akci byla dříve schválena
smlouva o smlouvě budoucí s zřízení věc-
ného břemene.)

� 5. Kontrolní výbor – plán práce 2019
Rada města bere na vědomí Plán práce Kon-
trolního výboru Zastupitelstva města Nové
Hrady na rok 2019 a postupuje návrh ke
schválení zastupitelstvu.
(Rada obdržela od kontrolního výboru ná-
vrh Plánu práce Kontrolního výboru Zastu-
pitelstva města Nové Hrady na rok 2019.
Kontroly se hlavně týkají dodržování legis-
lativy.)

� 6. Výkon státní správy v oblasti
bezpečnosti
Rada města bere na vědomí upozornění Měst-
ského úřadu Trhové Sviny, odboru dopravy
a silničního hospodářství na bezpečnost a
plynulost silničního provozu a pověřuje
starostu a investiční a majetkový odbor
MěÚ Nové Hrady dalším jednáním a zadá-
ním projektové dokumentace.
(Rada obdržela od Městského úřadu Trhové
Sviny, odboru dopravy a silničního hospo-
dářství upozornění na nevyhovující vjezdy
do zklidněných místních komunikací, bez
řešení převedení chod a dále na nevyhovují-
cí propustky s kolmými čely.)

� 7. Konference "Jižní Čechy – historie,
současnost a odkaz pro budoucí
generace"
Rada města bere na vědomí informaci o ko-
nání konference: Jižní Čechy – historie,
současnost a odkaz pro budoucí generace.
Rada schvaluje převzetí záštity starosty
města nad akcí.
(Rada obdržela od společnosti Studio JR
s.r.o. České Budějovice informaci o konfe-
renci: Jižní Čechy – historie, současnost a
odkaz pro budoucí generace, která se usku-
teční v Nových Hradech.)

� 8. Správní rozhodnutí
Rada města bere na vědomí probíhající správ-
ní řízení.
(Rada byla starostou informována o probí-
hajících správních řízení, ve kterých je
město účastníkem řízení a neměla k nim
připomínky.)
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� 9. ZŠ Nové Hrady – stanovení odměn
Rada města schvaluje odměnu ředitele Zá-
kladní školy Nové Hrady dle návrhu.
(Rada obdržela od ředitele Základní školy
Nové Hrady žádost o schválení odměny pro
ředitele za rok 2018.)

� 10. Program pro poskytování dotací –
Spěváková
Rada města schvaluje dotaci z Programu
pro poskytování dotací na realizaci vrtané
studny, kopané studny a prohloubení stáva-
jící studny, jako zdroje pitné vody z rozpoč-
tu města Nové Hrady, Haně Spěvákové,
Obora čp. 6 ve výši 25.823 Kč a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Hany Spěvákové, Obora
žádost o poskytnutí dotace na realizaci vrta-
né studny. Celkové uznatelné náklady činily
51.647 Kč.)

� 11. Program pro poskytování dotací –
Vicány
Rada města schvaluje dotaci z Programu
pro poskytování dotací na realizaci vrtané
studny, kopané studny a prohloubení stáva-
jící studny, jako zdroje pitné vody z rozpoč-
tu města Nové Hrady, Jiřímu Vicánymu,
Obora čp. 19 ve výši 32.274 Kč a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Jiřího Vicányho, Obora
žádost o poskytnutí dotace na realizaci vrta-
né studny na parc. č. 466 k.ú. Obora u Vy-
šného. Celkové uznatelné náklady činily
64.548 Kč.)

� 12. Strategický plán rozvoje města
pověřen Mgr. Jarolímek
Rada města pověřuje místostarostu Mgr. Ja-
rolímka přípravou podkladů pro zpracování
nových rozvojových dokumentů města.
(Místostarosta Mgr. Jarolímek informoval
radu o nutnosti aktualizovat Strategický
plán rozvoje města, Plán rozvoje rodinné
politiky a Program obnovy venkova pro
místní části města NH.)

� 13. VZ – Sběrný dvůr Jižní Město Nové
Hrady – zadávací dokumentace
Rada města schvaluje zadávací dokumen-
taci k veřejné zakázce: Sběrný dvůr Jižní
Město Nové Hrady.
(Rada obdržela od STAVEBNÍ PORADNY
s.r.o. České Budějovice návrh zadávací do-
kumentace na veřejnou zakázku: Sběrný
dvůr Jižní Město Nové Hrady.)

� 14. VZ – Sběrný dvůr Jižní Město
Nové Hrady – jmenování komisí
Rada města schvaluje komisi pro otevírání
obálek veřejné zakázky: Sběrný dvůr Jižní
Město Nové Hrady: Mgr. Vladimír Hokr,
Mgr. Lucie Staňková a Marie Mrkvičková,
náhradnicí: Lenka Roulová, Ing. Pavla Va-
něčková a Mgr. Jana Káplová.
Rada města schvaluje hodnotící komisi ve-
řejné zakázky: Sběrný dvůr Jižní Město

Nové Hrady: Ing. Pavel Hamberger, Bc.
Roman Schmidt a Ing. Pavla Vaněčková,
náhradníci: Jaroslav Faktor, Miroslav Šlenc
a Vlasta Kučerová.
(Rada obdržela od Investičního a majet-
kového odboru MěÚ Nové Hrady návrh
na jmenování komise pro otevírání obálek
a hodnotící komise pro veřejnou zakázku:
Sběrný dvůr Jižní Město Nové Hrady.)

� 15. Žádost o dotaci JČK – Dýchací
přístroje pro SDH Nové Hrady
Rada města schvaluje podání žádosti o pos-
kytnutí dotace v rámci dotačních programů
Jihočeského kraje pro rok 2019 na projekt:
Dýchací přístroje pro SDH Nové Hrady.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady návrh žá-
dosti o poskytnutí dotace v rámci dotačních
programů Jihočeského kraje pro rok 2019,
z programu Investiční dotace pro jednotky
sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeské-
ho kraje s názvem: Dýchací přístroje pro
SDH Nové Hrady. Celkové náklady na pro-
jekt jsou ve výši 86.696 Kč, z toho požado-
vaná částka dotace činí 60.600 Kč.)

� 16. Žádost o dotaci JČK – Kaple Panny
Marie v Údolí u Nových Hradů
Rada města schvaluje podání žádosti o pos-
kytnutí dotace v rámci dotačních programů
Jihočeského kraje pro rok 2019 na projekt:
Kaple Panny Marie v Údolí u Nových Hradů.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady návrh žá-
dosti o poskytnutí dotace v rámci dotačních
programů Jihočeského kraje pro rok 2019,
z programu Kulturní dědictví s názvem:
Kaple Panny Marie v Údolí u Nových Hra-
dů. Celkové náklady na projekt jsou ve výši
589.184 Kč, z toho požadovaná částka dota-
ce činí 353.000 Kč.)

� 17. Žádost o dotaci – JČK Oprava
Navrátilovy a Husovy ulice
Rada města schvaluje podání žádosti o pos-
kytnutí dotace v rámci dotačních programů
Jihočeského kraje pro rok 2019 na projekt:
Oprava Navrátilovy a Husovy ulice.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady návrh žá-
dosti o poskytnutí dotace v rámci dotačních
programů Jihočeského kraje pro rok 2019,
z programu Podpora oprav a rekonstrukcí
místních komunikací, 1. výzva pro rok 2019
s názvem: Oprava Navrátilovy a Husovy
ulice. Celkové náklady na projekt jsou ve
výši 637.795 Kč, z toho požadovaná částka
dotace činí 318.000 Kč.)

� 18. Žádost o dotaci JČK – 41. ročník
mezinárodní taneční soutěže
Novohradská číše
Rada města schvaluje podání žádosti o pos-
kytnutí dotace v rámci dotačních programů
Jihočeského kraje pro rok 2019 na projekt:
41. ročník mezinárodní taneční soutěže No-
vohradská číše.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady návrh žá-
dosti o poskytnutí dotace v rámci dotačních

programů Jihočeského kraje pro rok 2019,
z programu Dotace na reprezentaci Jihoče-
ského kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu,
1. výzva pro rok 2019 s názvem: 41. ročník
mezinárodní taneční soutěže Novohradská
číše. Celkové náklady na projekt jsou ve
výši 100.000 Kč, z toho požadovaná částka
dotace činí 70.000 Kč.)

� 19. Žádost o dotaci JČK – Mezinárodní
malířské sympozium Nové Hrady 2019
Rada města schvaluje podání žádosti o pos-
kytnutí dotace v rámci dotačních programů
Jihočeského kraje pro rok 2019 na projekt:
Mezinárodní malířské sympozium Nové
Hrady 2019.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady návrh žá-
dosti o poskytnutí dotace v rámci dotačních
programů Jihočeského kraje pro rok 2019,
z programu Dotace na reprezentaci Jihoče-
ského kraje v oblasti kultury s názvem: Me-
zinárodní malířské sympozium Nové Hrady
2019. Celkové náklady na projekt jsou ve
výši 115.400 Kč, z toho požadovaná částka
dotace činí 50.000 Kč.)

� 20. Žádost o dotaci JČK – Novohradská
svobodná trilogie
Rada města schvaluje podání žádosti o pos-
kytnutí dotace v rámci dotačních programů
Jihočeského kraje pro rok 2019 na pro-
jekt: Novohradská svobodná trilogi.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady návrh žá-
dosti o poskytnutí dotace v rámci dotačních
programů Jihočeského kraje pro rok 2019,
z programu Podpora kultury s názvem: No-
vohradská svobodná trilogie. Celkové ná-
klady na projekt jsou ve výši 100.000 Kč,
z toho požadovaná částka dotace činí
50.000 Kč.)

� 21.  Žádost o dotaci JČK – Propagace
Novohradského muzea
Rada města schvaluje podání žádosti o pos-
kytnutí dotace v rámci dotačních programů
Jihočeského kraje pro rok 2019 na projekt:
Propagace Novohradského muzea.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady návrh žá-
dosti o poskytnutí dotace v rámci dotačních
programů Jihočeského kraje pro rok 2019,
z programu Podpora muzeí a galerií s ná-
zvem: Propagace Novohradského muzea.
Celkové náklady na projekt jsou ve výši
42.000 Kč, z toho požadovaná částka dota-
ce činí 28.000 Kč.)

� 22. Žádost o dotaci JČK – Rozšíření
expozice a ochrana exponátů
Rada města schvaluje podání žádosti o pos-
kytnutí dotace v rámci dotačních programů
Jihočeského kraje pro rok 2019 na projekt:
Rozšíření expozice a ochrana exponátů.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady návrh žá-
dosti o poskytnutí dotace v rámci dotačních
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programů Jihočeského kraje pro rok 2019,
z programu Podpora muzeí a galerií s ná-
zvem: Rozšíření expozice a ochrana expo-
nátů. Celkové náklady na projekt jsou ve
výši 32.500 Kč, z toho požadovaná částka
dotace činí 21.000 Kč.)

� 23. Žádost o dotaci JČK – Tělovýchovná
jednota Nové Hrady

Rada města souhlasí s podáním žádosti Tě-
lovýchovné jednoty Nové Hrady o poskyt-
nutí dotace v rámci dotačních programů
Jihočeského kraje pro rok 2019 na projekt:
Výměna vnitřních dveří v objektu sociální-
ho zařízení a fotbalových šaten v areálu TJ
Nové Hrady a souhlasí s případným kofi-
nancováním podílu žadatele v případě při-
dělení dotace.

(Rada obdržela od Tělovýchovné jednoty
Nové Hrady žádost o udělení souhlasu s po-
dáním žádosti v rámci dotačních programů
Jihočeského kraje pro rok 2019, z programu
Podpora sportu. Projekt řeší výměnu 7 ks
dveří v šatnách a sociálních zařízeních
v areálu TJ Nové Hrady. Celkové náklady
projektu činí 138 351 Kč, požadovaná spo-
luúčast žadatele je 41 506 Kč. Rada města
souhlasila s případným kofinancováním po-
dílu žadatele při realizaci projektu, neboť se
jedná o investici do majetku města.)

� 24. Dotace – Fond malých projektů
Rakousko – Česká republika

Rada města schvaluje podání žádosti o pos-
kytnutí dotace v rámci Fondu malých
projektů Rakousko – Česká republika na
projekt: Vitorazská stezka – cesta plná
setkávání.

(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady návrh žá-
dosti o poskytnutí dotace v rámci Fondu
malých projektů Rakousko – Česká republi-
ka, z programu INTERREG V-A Rakousko
– Česká republika s názvem: Vitorazská
stezka – cesta plná setkávání. Celkové ná-
klady na projekt jsou ve výši 23.410 EUR,
z toho požadovaná částka dotace činí
19.898,50 EUR.)

� 25. Dotace – Fond malých projektů
Rakousko – Česká republika

Rada města schvaluje podání žádosti o pos-
kytnutí dotace v rámci Fundu malých projek-
tů Rakousko – Česká republika na projekt:
Výročí a lidé na hranici.

(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady návrh žá-
dosti o poskytnutí dotace v rámci Fondu
malých projektů Rakousko – Česká repub-
lika, z programu INTERREG V-A Rakous-
ko – Česká republika s názvem: Výročí a
lidé na hranici. Celkové náklady na projekt
jsou ve výši 22.768 EUR, z toho požadova-
ná částka dotace činí 19.352 EUR.)

Zápis z 2. veřejného zasedání
Zastupitelstva Města Nových Hradů
konaného dne 13. prosince 2018

Přítomni:
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr.
Michal Jarolímek, Martina Kourková, Petr
Michale, MUDr. Nataša Návarová, Bc. Jiří
Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Ing. František
Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska.

Omluveni: Jan Kollmann, Miroslav Vrchota.

Celkem bylo přítomno 13 členů zastupitelstva

Zapisovatel: Bc. Ilona Volfová
– pracovnice městského úřadu

Pan starosta zahájil zasedání, které se ko-
nalo od 18:00 hodin v sále Kulturně-spolko-
vého domu v Nových Hradech. Bylo přítomno
13 členů zastupitelstva (všichni nepřítomní za-
stupitelé byli řádně omluveni) tj. nadpoloviční
většina a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Pan starosta konstatoval, že zápis z ustanovují-
cího zasedání zastupitelstva byl řádně ověřen,
předán ke zveřejnění a nebyla vůči němu
vznesena žádná námitka.

Pan starosta uvedl, že program jednání byl
zastupitelům zaslán společně s materiály.

Pan starosta dal hlasovat o návrhu progra-
mu 2. zasedání zastupitelstva, který zůstává
navržen tak, jak byl zastupitelům předložen.

Návrh programu:
1. Kontrola usnesení z 1. zasedání

zastupitelstva
2. Dispozice s majetkem
3. Rozpočtové změny
4. Dodatek k úvěrové smlouvě
5. Střednědobý výhled rozpočtu

pro rok 2019-2021
6. Rozpočet města na rok 2019
7. Dotace pro spolky a zájmová sdružení

v rámci rozpočtu pro rok 2019
8. Kalkulace, vodné a stočné na rok 2019
9. Interpelace
10.Diskuse
11.Závěr a usnesení

Hlasování:
Pro 12
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr.
Michal Jarolímek, Petr Michale, MUDr. Nataša
Návarová, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíková,
Ing. František Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vo-
choska.
Proti 0
Zdržel se 0
Pan starosta navrhl složení návrhové komise, a
to: Bc. Josef Vochoska, Mgr. Michal Jarolímek,
Ing. Zdeněk Dorschner.

Hlasování:
Pro 11
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Petr
Michale, MUDr. Nataša Návarová, Bc. Jiří
Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Ing. František
Štangl, Jiří Vicány,  Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 1
Mgr. Michal Jarolímek.

Návrhová komise byla schválena - 11 hla-
sy. Předsedou komise byl zvolen Bc. Josef
Vochoska.

Dále pan starosta navrhl ověřovatele zápi-
su z 2. jednání zastupitelstva: Ivan Dorotovič,
Petr Michale.

Hlasování:
Pro 11
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr.
Michal Jarolímek, MUDr. Nataša Návarová,
Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Ing. Fran-
tišek Štangl, Jiří Vicány,  Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 1
Petr Michale.
Ověřovatelé zápisu byli schváleni dle ná-

vrhu - 11 hlasy.

� 1. Kontrola usnesení z 1. jednání
zastupitelstva
Kontrolu usnesení z 1. jednání zastupitel-

stva přednesl přítomným starosta města Mgr.
Hokr.

V 18:10 hodin se dostavila Martina Kour-
ková a hlasovala od bodu. 1

Zastupitelstvo města bere na vědomí kon-
trolu usnesení z 1. zasedání zastupitelstva
města.

Hlasování:
Pro 13
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr.
Michal Jarolímek, Martina Kourková, Petr Mi-
chale, MUDr. Nataša Návarová, Bc. Jiří Plou-
har, Ing. Eva Ševčíková, Ing. František Štangl,
Jiří Vicány,  Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

� 2. Dispozice s majetkem

2.1 Smlouva o smlouvě budoucí
"Údolí, K 28/15, Dušek – kabel NN"

Pan starosta uvedl, že se jedná o návrh
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene se společností E.ON Distribuce, a.s.
Smlouvou je zatížen pozemek ve vlastnictví
města a je zde navrhována jednorázová úplata
ve výši 10.000 Kč.

Pan starosta uvedl, že tato lokalita se na-
chází v Údolí, směrem od pana Kotrče nahoru,
kde z hlavní cesty vede odbočka, která směřu-
je k pozemku manželů Duškových, kteří mají
v budoucnu zájem zde stavět rodinný dům.

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu
č.:1030042212/001 o smlouvě budoucí o zříze-
ní věcného břemene se společností E.ON Dis-
tribuce, a.s. České Budějovice na akci: Údolí,
K 28/15, Dušek – kabel NN, za jednorázovou
úhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH a pověřuje
starostu podpisem smlouvy - 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr.
Michal Jarolímek, Martina Kourková, Petr Mi-
chale, MUDr. Nataša Návarová, Bc. Jiří Plou-
har, Ing. Eva Ševčíková, Ing. František Štangl,
Jiří Vicány,  Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0
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2.2 Darovací smlouva
Pan starosta uvedl, že se jedná o darovací

smlouvu Jihočeského kraje týkající se poze-
mků parc č. 1476/20, č. 1476/23 v Údolí u No-
vých Hradů. Jedná se o pozemky v blízkosti
autobusové zastávky a dále podél stavebnin.
Pan starosta uvedl, že v momentu, kdy dojde
k vypořádání těchto pozemků, tak z důvodu,
aby rodina Benešova měla zajištěný přístup do
stavebnin, získá věcné břemeno přístupu na
tento pozemek s tím, že naopak město získá
věcné břemeno na jejich pozemku, kde vede
hlavní kanalizační sběrač.

Tato věcná břemena se budou řešit již sepa-
rátně mezi městem a paní Benešovou.

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru
od Jihočeského kraje, a to pozemků parc. č.
1476/20 o výměře 1 067 m2 a parc. č. 1476/23 o
výměře 44 m2 v k.ú. Údolí u Nových Hradů,
které vznikly oddělením od pozemkové parcely
č. 1476/20 v k.ú. Údolí u Nových Hradů a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy - 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr.
Michal Jarolímek, Martina Kourková, Petr Mi-
chale, MUDr. Nataša Návarová, Bc. Jiří Plouhar,
Ing. Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří
Vicány,  Bc. Josef Vochoska.

Proti 0
Zdržel se 0

2.3 Prodej pozemků k.ú. Údolí u N.H.
– Rejdová

Pan starosta uvedl, že se jedná o žádost
paní Rejdové, která je majitelkou jednoho z
finských domků v Údolí a řeší stejný problém
jako její sousedé. V blízkosti jejího domku se
nachází malý pozemek s boudou, který je ve
vlastnictví města. Paní Rejdová zažádala o od-
kup tohoto pozemku, stejně tak jako to v minu-
losti udělali všichni její sousedé v této lokalitě.

Město tento pozemek prodává dle dohody
za standardní cenu + zůstatkovou hodnotu
boudy.

Zastupitelstvo města schvaluje prodej po-
zemku parc. č. st. 177/2 o výměře 24 m2, jehož
součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba v k.ú.
Údolí u Nových Hradů Marii Rejdové, Údolí
čp. 134, za částku 5.567 Kč a pověřuje starostu
podpisem smlouvy - 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr.
Michal Jarolímek, Martina Kourková, Petr Mi-
chale, MUDr. Nataša Návarová, Bc. Jiří Plouhar,
Ing. Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří
Vicány,  Bc. Josef Vochoska.

Proti 0
Zdržel se 0

2.4 Prodej pozemků k.ú. Obora u Vyšného
Pan starosta uvedl, že rada města projedna-

la žádosti k prodeji pozemků v k.ú. Obora
u Vyšného a uvedl, že jednotlivé prodeje bu-
dou odhlasovány samostatně.

Tyto jednotlivé pozemky byly rozčleněny
v rámci komplexní pozemkové úpravy. Ná-
sledně po jejich zapsání, žadatelé podávali žá-
dosti o jejich odkoupení.

Pan starosta uvedl, že v místě proběhlo ve
spolupráci s osadním výborem místní šetření,
kde se všichni účastnící dohodli, kdo a jaký
pozemek bude kupovat a to z důvodu, že o je-
den pozemek byl zájem dvou žadatelů.

Pan starosta shrnul, o jaké žadatele se jedná
a uvedl čísla pozemků.

Všechny tyto pozemky se nacházejí v blíz-
kosti statku, který je v zatáčce pod hřištěm.

Tyto pozemky se prodávají za 100 Kč/m2.
Ing. Štangl se dotazoval, zda je některý

z těchto pozemků samostatně zastavitelný a
pokud ne, tak uvedená kupní cena odpovídá
těmto prodejům.

Dále Ing. Štangl uvedl, že pokud by se jed-
nalo o stavební parcely, je tato cena nízká.

Pan starosta odpověděl, že město postupuje
dle pravidel k prodeji pozemků v osadách tak
jako v minulých obdobích, kdy se toto nerozli-
šovalo, avšak jedná se o pozemky v blízkosti
stavby a jsou tak malé, že v reálu by se na nich
těžko stavěl samostatný objekt, kdy největší
z těchto pozemků má 285 m2.

Pan starosta doplnil, že doposud se prodá-
valo dle pravidla: osada intravilán 100 Kč/m2,
osada mimo intravilán 70 Kč/m2, taková je do-
hoda a podle ní je navržena cena prodeje.

2.4.1
Zastupitelstvo města schvaluje prodej po-

zemku parc. č. 439 o výměře 63 m2 v k.ú. Obo-
ra u Vyšného Miroslavu Maškovi, Máchova
čp. 920, Benešov za částku 100 Kč/m2 a pově-
řuje starostu podpisem smlouvy - 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr.
Michal Jarolímek, Martina Kourková, Petr Mi-
chale, MUDr. Nataša Návarová, Bc. Jiří Plouhar,
Ing. Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří
Vicány,  Bc. Josef Vochoska.

Proti 0
Zdržel se 0

2.4.2
Zastupitelstvo města schvaluje prodej po-

zemku parc. č. 442 o výměře 75 m2 a parc. č.
452 o výměře 56 m2 v k.ú. Obora u Vyšného
manželům (SJM) Jaroslavu a Ivaně Brycho-
vým, Třebízského čp. 21, České Budějovice,
za částku 100 Kč/m2 a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy - 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr.
Michal Jarolímek, Martina Kourková, Petr Mi-
chale, MUDr. Nataša Návarová, Bc. Jiří Plouhar,
Ing. Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří
Vicány,  Bc. Josef Vochoska.

Proti 0
Zdržel se 0

2.4.3
Zastupitelstvo města schvaluje prodej po-

zemku parc. č. 443 o výměře 285 m2 v k.ú.
Obora u Vyšného Patriku Auzkému, Pod Hra-
dištěm čp. 17, Týnec nad Sázavou, za částku

100 Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem
smlouvy - 12 hlasy.

Hlasování:
Pro 12
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr.
Michal Jarolímek, Martina Kourková, Petr Mi-
chale, MUDr. Nataša Návarová, Bc. Jiří Plouhar,
Ing. Eva Ševčíková, Jiří Vicány, Bc. Josef Vo-
choska.
Proti 0
Zdržel se 1
Ing. František Štangl.

2.4.4
Zastupitelstvo města schvaluje prodej poze-

mku parc. č. 453 o výměře 34 m2 v k.ú. Obora u
Vyšného, Miloslavu Auzkému, Čajkovského
čp. 1689/23, Praha, za částku 100 Kč/m2 a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy - 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr.
Michal Jarolímek, Martina Kourková, Petr Mi-
chale, MUDr. Nataša Návarová, Bc. Jiří Plouhar,
Ing. Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří
Vicány,  Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

2.5 Směna pozemků v k.ú. Byňov
– Steinhauser

Pan starosta uvedl, že se jedná o směnu po-
zemků v k.ú. Byňov mezi Městem Nové Hra-
dy a panem Steinhauserem, který v Byňově
vlastní objekt, který zde vystavěl.

Při zaměření pozemku bylo zjištěno, že jeho
pozemek zasahuje do místní komunikace, která
je potřebná k dalšímu využití. Z tohoto důvodu,
bylo na základě podnětu provedeno místní šet-
ření a došlo k dohodě, že město získá dva po-
zemky o celkové výměře 96 m2 a dále pak
z pozemku ve vlastnictví města bude odděleno
také 96 m2 pro pana Steinhausera a tato směna
bude vypořádána.

Pan starosta dodal, že osadním výborem
byla tato směna doporučena.

Zastupitelstvo města schvaluje směnu poze-
mků v k.ú. Byňov mezi městem Nové Hrady,
část pozemku parc. č. 2566 díl "d" o výměře
96 m2 ve vlastnictví města Nové Hrady a Jose-
fem Steinhauserem, Štiptoň čp. 65, pozemek
parc. č. 2621 o výměře 12 m2 a část pozemku
parc. č. 2287 díl "b" o výměře 84 m2 ve vlast-
nictví Josefa Steinhausera a pověřuje starostu
podpisem smlouvy - 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr.
Michal Jarolímek, Martina Kourková, Petr Mi-
chale, MUDr. Nataša Návarová, Bc. Jiří Plouhar,
Ing. Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří
Vicány,  Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

2.6 Prodej pozemku v k.ú. Nové Hrady
– Novák

Pan starosta uvedl, že po zveřejnění zámě-
ru prodeje pozemku rada opětovně projednala
žádost pana Nováka, kdy se jedná o odprodej
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části pozemku, který se nachází v blízkosti po-
zemků pana Nováka v k.ú. Nové Hrady a je
nedaleko jeho rodinného domu.

Pan starosta doplnil, že na základě místní-
ho šetření došlo k oddělení pozemku o výměře
581m2, který město nepotřebuje a navrhovaná
cena je 100,- Kč/m2 + náklady na pořízení geo-
metrického plánu.

Zastupitelstvo města schvaluje prodej po-
zemku parc. č. 1004/11 o výměře 581 m2 (dle
GP parcela vznikla oddělením od pozemku
parc. č. 1004/1) v k.ú. Nové Hrady, Ing. La-
dislavu Novákovi, Vilová čtvrť 293, Nové
Hrady, za částku 100 Kč/m2 + náklady za geo-
metrický plán a pověřuje starostu podpisem
smlouvy - 12 hlasy.

Hlasování:
Pro 12
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr.
Michal Jarolímek, Martina Kourková, Petr Mi-
chale, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Ing.
František Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vocho-
ska.
Proti 0
Zdržel se 1
MUDr. Nataša Návarová

2.7 Prodej pozemku v k.ú. Štiptoň
– Popluhárová, Jalčová

Pan starosta uvedl, že se jedná o pozemek,
který se nachází ve Štiptoni a o jeho odprodej
zažádaly dvě žadatelky.

Za účasti osadního výboru došlo k finální
dohodě, kdy došlo ke geometrickému odděle-
ní a na tomto základě tak vznikly k prodeji dva
pozemky, které jsou přičleněny k nemovitos-
tem žadatelek.

I zde je navrhovaná cena 100,- Kč/m2 + ná-
klady za geometrický plán.

2.7.1
Zastupitelstvo města schvaluje prodej po-

zemku parc. č. 402/10 o výměře 882 m2 (dle
GP změna výměry parcely) v k.ú. Štiptoň,
Zdeňce Popluhárové, Blansko čp. 98, za část-
ku 100 Kč/m2 a 1/2 nákladů za geometrický
plán a pověřuje starostu podpisem smlouvy -
12 hlasy.

Hlasování:
Pro 12
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr.
Michal Jarolímek, Martina Kourková, Petr Mi-
chale, MUDr. Nataša Návarová, Bc. Jiří Plou-
har, Ing. Eva Ševčíková, Jiří Vicány, Bc. Josef
Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 1
Ing. František Štangl.

2.7.2
Zastupitelstvo města schvaluje prodej po-

zemku parc. č. 402/14 o výměře 209 m2 (dle
GP parcela vznikla oddělením od parc. č.
402/10) v k.ú. Štiptoň, Zuzaně Jalčové, Ná-
dražní čp. 37, České Budějovice, za částku
100 Kč/m2 a 1/2 nákladů za geometrický
plán a pověřuje starostu podpisem smlouvy -
12 hlasy.

Hlasování:
Pro 12
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr.
Michal Jarolímek, Martina Kourková, Petr Mi-
chale, MUDr. Nataša Návarová, Bc. Jiří Plou-
har, Ing. Eva Ševčíková, Jiří Vicány, Bc. Josef
Vochoska.

Proti 0
Zdržel se 1
Ing. František Štangl.

2.8 Smlouva o smlouvě budoucí – Morong
Pan starosta uvedl, že se jedná o smlouvu

o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
na akci: "Nové Hrady, K 863/57, Morong –
úprava NN", kdy se jedná o přivedení elektric-
ké energie k parcele pana Moronga na Jižním
Městě.

Navrhovaná výše úplaty bude stanovena ve
výši 10.000 Kč.

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu
č.: 1030046337/003 o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene v upraveném znění se
společností E.ON Distribuce, a.s. České Bu-
dějovice na akci: Nové Hrady, K 863/57, Mo-
rong - úprava NN, za jednorázovou úhradu ve
výši 10.000 Kč bez DPH a pověřuje starostu
podpisem smlouvy - 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr.
Michal Jarolímek, Martina Kourková, Petr Mi-
chale, MUDr. Nataša Návarová, Bc. Jiří Plou-
har, Ing. Eva Ševčíková, Ing. František Štangl,
Jiří Vicány,  Bc. Josef Vochoska.

Proti 0
Zdržel se 0

2.9 E.ON ČR, s.r.o. – plynárenské zařízení
Pan starosta uvedl, že se jedná o odprodej

plynárenského zařízení, které vzniklo na stav-
bě ZTV Pod Zámeckým, větev D.

Cena je 472 400 Kč a tento prodej je stan-
dardní jako u ostatních plynárenských zaříze-
ní, která byla odprodávána již dříve.

Zastupitelstvo města schvaluje prodej ply-
nárenského zařízení STL Plynovod: LPE D63
317 m, STL přípojka: LPE D32 166 m, 6 ks,
které vzniklo stavbou ZTV Pod Zámeckým
Nové Hrady společnosti E.ON Distribuce, a.s.
České Budějovice za částku 472.400 Kč bez
DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy -
13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr.
Michal Jarolímek, Martina Kourková, Petr Mi-
chale, MUDr. Nataša Návarová, Bc. Jiří Plou-
har, Ing. Eva Ševčíková, Ing. František Štangl,
Jiří Vicány,  Bc. Josef Vochoska.

Proti 0
Zdržel se 0

2.10 Dražební vyhláška
Pan starosta uvedl, že rada města obdržela

dobrovolnou veřejnou dražební vyhlášku k pro-
deji výrobního a skladového závodu v areálu
na Jakuli. Jedná se o areál, ve kterém se nachá-
zí skládka pneumatik, dříve povolená Jihoče-
ským krajem.

V minulosti bylo s majitelem tohoto objek-
tu komunikováno se zájmem, aby tyto pneu-
matiky zmizely a majitelem bylo nabízeno
tento objekt odprodat, kdy ale k dohodě s měs-
tem nedošlo.

Následně bylo město informováno o veřej-
né dobrovolné elektronické dražbě. Nejnižší
podání k prodeji nemovitosti je stanoveno
částkou 1 390 000 Kč, kdy v dražební vyhláš-
ce je uvedena i cena dále obvyklá ve výši
1 723 000 Kč.

Vzhledem k tomu že se jedná o významný
objekt, byla dražební vyhláška odeslána k vy-
jádření finančnímu výboru a finanční komisi.

Pan starosta uvedl, že rada města neuvažo-
vala o tom se do prodeje zapojit a předal slovo
předsedovi finančního výboru Bc. Vochosko-
vi a požádal o stanovisko za finanční výbor.

Bc. Vochoska uvedl, že na jednání finanč-
ního výboru byly probrány veškeré majetkové
dispozice zařazené do jednání zastupitelstva a
pokud jde o dražební vyhlášku, finanční výbor
doporučuje se neúčastnit elektronické dobro-
volné dražby.

Zastupitelstvo města bere na vědomí infor-
maci o dražební vyhlášce skladového areálu
v Byňově - 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr.
Michal Jarolímek, Martina Kourková, Petr Mi-
chale, MUDr. Nataša Návarová, Bc. Jiří Plou-
har, Ing. Eva Ševčíková, Ing. František Štangl,
Jiří Vicány,  Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

2.11 Smlouva o smlouvě budoucí
– "Nové Hrady, K 870/23 – úprava NN"

Pan starosta uvedl, že se projednává smlou-
va o smlouvě budoucí, kdy jde o věcné břeme-
no pro E.ON Distribuce a.s., a jedná se
o přivedení kabelu k parcele, která je v majet-
ku pana L. Kopřivy v lokalitě Jižní Město
směrem do nového ZTV.

Jednorázová úplata je stanovena na
10.000 Kč

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu
č.: 1030047402/002 o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene se společností E.ON
Distribuce a.s., České Budějovice na akci:
Nové Hrady, K 870/23 – úprava NN v uprave-
ném znění, za částku 10.000 Kč bez DPH a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy - 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr.
Michal Jarolímek, Martina Kourková, Petr Mi-
chale, MUDr. Nataša Návarová, Bc. Jiří Plou-
har, Ing. Eva Ševčíková, Ing. František Štangl,
Jiří Vicány,  Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

2.12 Prodej pozemků v k.ú. Nové Hrady
Pan starosta uvedl, že v rámci jednoho

bodu budou projednány žádosti žadatelů, kte-
ré se týkají lokality Pod Vodárnou.

V rámci jednoho bodu se jedná o žádosti,
které byly podány na základě místního šetření,
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které se týkalo pozemků za rodinnými domy
žadatelů. Jedná se o manžele Helčlovi, Vaňko-
vi, paní Plchovou a manžele Šulcovi.

Pan starosta vysvětlil podle mapy, o které
pozemky se jedná a uvedl, že manželé Helčlo-
vi žádají o pozemek o výměře 207 m2, který
kopíruje jejich pozemek směrem k zadní cestě
a zasahuje na úroveň vedlejšího pozemku, kte-
rý už majitelé těchto domků vlastní. Došlo zde
k dohodě, že tuto část dokoupí manželé Hel-
človi.

O další pozemek o výměře 139 m2 směrem
z druhé strany od již společného pozemku, za-
žádali společně manželé Vaňkovi, Šulcovi a
paní Plchová. Tím dojde k zarovnání pozemků
za jejich domy.

Pan starosta uvedl, že vedle těchto žádostí
je zde navazující žádost na odprodej pozemku
za domem Koželuhů, který je od 80 let užíván
jako zahrada.

V minulosti se tento prodej nerealizoval
s ohledem na to, že na navazujícím pozemku
je veden městský vodovod.

V době, kdy se provádělo společné místní
šetření, došlo k dohodě, že pozemky by bylo
možné geometricky oddělit, kdy vodovod by
zůstal na městském pozemku.

Pan starosta uvedl, že dle této dohody byl
geometrický plán proveden, záměr prodeje byl
zveřejněn v 15denní lhůtě na úřední desce.

Na základě tohoto zveřejnění podali žádost
o odprodej tohoto pozemku manželé Koželu-
hovi.

Pan starosta dále uvedl, že po rozeslání ma-
teriálů k zasedání zastupitelstva města, byla na
radnici doručena žádost adresovaná Městu
Nové Hrady od Mgr. Pavla Štangla, který tak-
též žádá o prodej pozemků, kdy v žádosti uvá-
dí, že se dozvěděl o tomto prodeji a žádá, aby
mu byly tyto pozemky prodány, přičemž za
1 m2 nabízí částku 200 Kč.

Pan starosta uvedl, že situace, která nastala,
má několik rovin a není zcela jednoduché ur-
čit, jak v ní pokračovat.

Pan starosta uvedl, že celou situaci konzul-
toval s pracovnicemi právního oddělení Kraj-
ského úřadu Jihočeského kraje a následně i
s Ministerstvem vnitra, Odbor dozoru. Vý-
sledkem je zpochybnění dosud platných pravi-
del, která mají města  k prodeji nemovitostí.

Pan starosta informoval o tom, jak probíha-
jí prodeje nemovitosti. Záměr města na prodej
nemovitosti je zveřejněn na 15 dní, v této zá-
konné lhůtě je možné podávat žádosti o pro-
dej. V momentu, kdy tato lhůta uplyne, jsou
známi žadatelé. Následně rada po zveřejnění a
podání žádostí předává prodej k projednání
zastupitelstvu.

Dle výkladu ministerstva vnitra se i v situa-
ci, kdy se po ukončení zveřejnění záměru při-
hlásí další žadatel s ekonomicky výhodnější
nabídkou, je město povinno se touto žádostí
zabývat.

Pan starosta uvedl, že doposud se touto žá-
dostí nemohla zabývat rada města, protože
tato žádost byla předána na úřadě paní Ing.
Štanglovou v pondělí ráno s tím, že má být
předána starostovi města.

Pan starosta doplnil, že proto tedy informu-
je zastupitele o této žádosti přímo on a až nyní.

Pan starosta informoval, že dle pravidel
města na odprodej tohoto pozemku byla v před-
chozí radě města shoda, že dojde ke zveřejnění
k prodeji za 100 Kč/m2.

Pokud se nyní objevila další žádost, byť je
doručena po stanoveném termínu a může se
zdát pro město ekonomicky výhodnější, tak je
město povinno se touto žádostí zabývat.

Pan starosta uvedl, že dle sdělení pracovni-
ce z odboru dozoru je zde několik možností,
jak tuto situaci řešit. Buď konstatovat, že žá-
dost není ekonomicky výhodnější a pokračo-
vat v prodeji tak, jak jsou postavena pravidla
pro prodej a řešit to pouze s manželi Koželu-
hovými, když včas podali žádost o prodej to-
hoto pozemku.

Další varianta je, že pokud se dojde k závě-
ru, že je tato nabídka pro město ekonomicky
zajímavější a budeme se jí zabývat, i když by
se nemohla dořešit z důvodu, že nebyla podá-
na v řádném termínu, muselo by se to řešit ji-
ným způsobem a to tím, že by tento záměr byl
zrušen. Poté by byl tento záměr opětovně zve-
řejněn a nejednalo by se dle vysvětlení pracov-
nice odboru dozoru kontroly o diskriminaci
ostatních uchazečů.

Pan starosta uvedl, že mu tento postup při-
jde neférový vůči žadatelům, kteří podají žá-
dost včas a za stanovenou cenu.

Pan starosta uvedl, že druhá rovina této
věci vychází ze zápisu finančního výboru, kte-
rý nedoporučil tento pozemek prodat na část-
ku 100 Kč/m2 a doporučuje v této lokalitě
dle zastavovací studie jednotné podmínky
pro odprodej stavebních parcel, nebo zajis-
tit znalecký posudek a dále doporučuje ak-
tualizovat Směrnici Zastupitelstva města č.
1/2011 (oceňování pozemků pro převody
z majetku města).

Pan starosta uvedl, že nesouhlasí s doporu-
čením finančního výboru, a to z důvodu, že si
myslí, že v dané situaci se prodává za stejnou
cenu pozemek, který se nachází hned vedle již
zmíněných pozemků (za panem Koželuhem) a
jedná se taktéž o prodej přilehlého pozemku k
nemovitosti vlastníka, který se o tento poze-
mek po dlouhé roky stará.

Dále pan starosta uvedl, že když se o tomto
záměru prodeje jednalo v předchozí radě měs-
ta, tak se všichni radní shodli na tom, že se ten-
to pozemek bude prodávat za 100 Kč/m2.
Proto ho překvapuje, jaké stanovisko vydal fi-
nanční výbor.

Pan starosta řekl, že si myslí, že pokud se
u jednoho pozemku ze tří, které jsou hned ved-
le sebe, bude řešit, u kterého se má provádět
zastavovací studie nebo znalecký posudek, tak
to zavání spíš kastováním žadatelů. Proto si
myslí, že by cena měla být stejná.

Pan starosta závěrem dodal, že ho nemile
překvapilo sdělení z ministerstva vnitra, že
jestliže jsou stanoveny nějaké podmínky pro
prodej nemovitostí, tak je to v principu jedno a
soudy se přiklánějí k myšlence, že pokud
město na těchto prodejích může získat více fi-
nančních prostředků, mělo těmito žádostmi
zabývat a na tyto podněty reagovat.

Pan starosta uvedl, že je přesvědčen, že by
měla platit domluva rady, když bylo řečeno, že
tito žadatelé, kteří o uvedené pozemky žádají a

dlouhé roky o ně pečují, by měli možnost je
dokoupit za stejnou cenu tak, jak se tyto pro-
deje realizovaly u jiných přilehlých pozemků.

Pan starosta předal slovo předsedovi fi-
nančního výboru.

Bc. Vochoska uvedl, že pokud se jedná
o pozemek, o který žádají manželé Helčlovi,
tak se jedná o pozemek, který tvoří funkční
pozemek s přilehlou stavbou a s tím výbor
souhlasí. U pozemku, který se týká pana Ko-
želuha, byla řešena výměra pozemku, která je
skoro tisíc metrů čtverečních, kdy se v podstatě
jedná o stavební pozemek a pokud by bylo po-
stupováno podle směrnice, tak by měl být pro-
dáván ne za 100 Kč/m2, ale za 140 Kč/m2 a dále
uvedl, že se v této lokalitě nově připravuje
rozdělit pozemky a vytvořit zde 3 až 4 staveb-
ní parcely. Proto se finanční výbor shodl na
tom, že 100 Kč/m2 za takto velký pozemek je
málo a bylo by vhodnější zajistit pro celé toto
území jednotné podmínky pro odprodej těchto
stavebních parcel nebo v rámci ušetření času
zajistit znalecký posudek.

Dále Bc. Vochoska uvedl, že pokud se jed-
ná o aktualizaci Směrnice zastupitelstva měs-
ta, která je z roku 2011 a jsou zde uvedeny
ceny, které se po 8 letech již dávno změnily a
navýšily, tak z tohoto důvodu se finanční vý-
bor shodl na tom, že by tato směrnice měla být
aktualizovaná.

Bc. Vochoska doplnil, že pokud se jedná
o 4 zájemce, kteří mají zájem o dokoupení
134 m2, je toto opětovně vnímáno jako funkční
pozemek, který tvoří celek se stavbou a s tímto
prodejem finanční výbor souhlasí.

O slovo se přihlásil Ing. Štangl, který
uvedl, že v srpnu minulého roku jeden z jeho
synů požádal o prodej tohoto pozemku, který
je nyní navržen k prodeji manželům Koželu-
hovým, a tato žádost mu nebyla schválena
s uvedením důvodu, že přes pozemek vede vo-
dovodní řád.

Dále Ing. Štangl uvedl, že v nedávné době
se realizoval v lokalitě pod vodojemem nákup
pozemků za 140 Kč/m2 a bylo v plánu tyto po-
zemky rozdělit a zasíťovat, kdy se poté budou
prodávat jako stavební parcely. Toto by mělo
trvat a součástí těchto pozemků, které budou
takto zhodnoceny, by měly být i pozemky,
které jsou navrženy k prodeji. Dále uvedl, že
by měla být provedena zastavovací studie,
z které by vyplynulo, jaké části pozemků jsou
zbytné a které je možno využít jako stavební
parcely pro mladé lidi, kteří si chtějí na No-
vých Hradech postavit dům a neprodávat po-
zemky, které jsou využitelné jako stavební
parcely za ceny zbytkových pozemků.

Ing. Štangl doplnil, že zde platí jednoznač-
ně, že celá tato lokalita by měla být nějakým
způsobem posouzena ekonomicky, měly by
zde být navrženy a zpracovány obslužné ko-
munikace a až poté být prodávány. Dále
uvedl, že by pozemky neměly být prodávány
za nižší ceny, než se v dané lokalitě nabývaly.

Ing. Štangl navrhl, aby se tento prodej dál
neprojednával a bylo k tomu přistoupeno tak,
že se zadá zpracování zastavovací studie,
z které vyjde výsledek parcelace a na základě
toho, se tyto parcely budou prodávat.

Pan starosta se vyjádřil ke sdělení Ing.
Štangla a uvedl, že nechtěl tuto věc dostávat
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do osobní roviny, ale vyjádřil se k jeho sdělení
a uvedl, že by bylo vhodné se zeptat jeho syna,
jakým způsobem dané jednání v loňském roce
o odkup tohoto pozemku s jeho synem probí-
halo a jaké varianty pro odkup jiných staveb-
ních pozemků připadaly v úvahu.

Dále pan starosta uvedl, že v dané lokalitě
se řešil vodovod a zpracováním geometrické-
ho plánu se tento vodovod oddělil.

Pan starosta se opětovně vyjádřil zápisu fi-
nančního výboru k navrhované zastavovací
studii a uvedl, že bylo radou města dohodnuto,
jak se tyto přilehlé pozemky k nemovitostem
budou prodávat, jak další pozemky směrem
k vodojemu zůstanou volné a dále uvedl, že
studie v této lokalitě je již částečně připravena,
kdy je koncipována na rozvržení pozemků na
3+1 stavební parcelu.

Pan starosta vyzval zastupitele k vyjádření,
jak tento bod prodeje řešit, když on vidí va-
riantu takovou, že tento bod (žádost manželů
Koželuhových resp. pana Mgr. P. Štangla)
bude z dnešního jednání zastupitelstva stažen
a bude se projednávat ve chvíli, kdy budou ur-
čeny jiné podmínky tohoto prodeje a bude
shoda na tom kolik metrů pozemku je ještě po-
važováno za funkční celek k přilehlé nemovi-
tosti.

Ing. Štangl sdělil, že pokud se řešilo zasíťo-
vání pozemků, resp. příprava stavebních par-
cel, tak se město snažilo odkoupit pozemky od
soukromých osob a poté udělat zastavovací
plán. Takto to bylo Pod Zámeckým, z části se
to obdobným způsobem realizuje i v lokalitě
Jižní Město a není zde důvod, aby se jiným
způsobem realizovala lokalita u vodojemu,
když předpokládal, že v momentu, kdy město
zde nakupuje pozemky, tak se provádí nějaké
majetkové vypořádání tak, aby tato lokalita
byla vyčištěna a poté se nechá zpracovat zasta-
vovací studie, z které pak vzejdou odpovědi na
uvedené otázky.

Pan starosta reagoval na sdělení Ing. Štangl
a uvedl, že byla udělána dohoda o využití to-
hoto území v minulé radě a na jejím základě
bylo domluveno, že pozemky do úrovně od
Helčlů směrem k rotě nejsou brány jako ty, na
kterých by měla být nějaká rodinná výstavba.

Mgr. Jarolímek uvedl, že v rámci zachová-
ní kontinuity jednání rady, která se tímto zabý-
vala a v rámci pravidel, které by neměly být
měněny "zapochodu", navrhuje, aby se hlaso-
valo o prodeji pozemků manželům Helčlo-
vým, Vaňkovým, Šulcovým a paní Plchové za
podmínek, které byly a jsou v této době platné.
K žádosti manželů Koželuhových doplnil, že
by se měl respektovat výklad ministerstva
vnitra, byť v něm vidí velikou absurditu. Na-
vrhl tento bod prodeje stáhnout z jednání.

Dále Mgr. Jarolímek uvedl, že žádost pana
Mgr. P. Štangla vnímá vyloženě jako účelo-
vou.

Pan starosta se ujal slova a ocitoval stano-
visko kontrolního orgánu v dané věci.

Ing. Štangl se vyjádřil ke sdělení Mgr. Ja-
rolímka a to účelového chování. Připomněl
z jeho úhlu pohledu účelové chování ze strany
města k první žádosti na odkup tohoto poze-

mku, o které žádal jeho syn, kdy tato žádost
byla odmítnuta z důvodu, že přes pozemek
vede vodovod.

Dále uvedl, že i přes to, že je dnes tento vo-
dovod odčleněn, zůstává zde stavební parcela
o velikosti přes 900 m2.

Dále doplnil, že pokud se jedná o péči řád-
ného hospodáře, tak obecně bychom se měli
snažit, aby se tyto pozemky připravily k pro-
deji a jako za stavební parcely za ně jako obec
dostala lepší peníze. Dále Ing. Štangl dodal, že
předpokládá, že v momentě, kdy bude prove-
dena zastavovací studie, tak části pozemků,
které jsou v této chvíli navrženy k odprodeji,
se mohou stát částmi nových stavebních par-
cel, které budou nabídnuty mladým lidem na
Nových Hradech.

Ing. Štangl uvedl, že z jeho pohledu by
bylo vhodné tento bod prodeje stáhnout jako
celek, zadat zpracování zastavovací studie a
na základě toho, potom tyto parcely prodávat,
ale určitě ne za 100 Kč/m2 .

Mgr. Jarolímek reagoval tím, že odpově-
děl, že z jeho pohledu je nejdůležitější dodržo-
vat pravidla, která byla stanovena.

Ing. Štangl doplnil, že žádná pravidla sta-
novena nebyla a poukázal na prodej pozemků
na Jižním Městě.

Bc. Vochoska uvedl, že se přiklání k názoru
Mgr. Jarolímka a starosty a dal by hlasovat
o prodeji žadatelů (Helčlových, Vaňkových,
Šulcových a paní Plchové) a žádost manželů
Koželuhových navrhuje vyčlenit a nehlasovat
o ni. K parcele za Koželuhovými uvedl, že je
v územním plánu vedena jako stavební parce-
la, proto je v tuto chvíli vhodné ji z hlasování
vyčlenit.

Ing. Štangl uvedl, že i druhá část pozemku
je poměrně velká a je využitelná z části, nebo
zcela, jako stavební parcela a navrhuje stáh-
nout prodej pozemku v bodě 2.12 a pověřit
radu k vytvoření zastavovací studii, na zákla-
dě které dojde k parcelaci pozemků Pod Vo-
dárnou.

Pan Vicány se dotazoval na upřesnění, proč
žadatelé nekoupí tyto pozemky jako celek.
Pan starosta vysvětlil, z jakého důvodu jsou
žádosti takto koncipovány.

Pan starosta uvedl, že vzhledem k tomu, že
žadatelé o tento pozemek jsou přítomni na za-
sedání zastupitelstva, je vhodné je vyzvat
k možnému vyjádření.

Pan Milan Koželuh uvedl, že nechápe to,
jak je možné něco zveřejnit k prodeji a poté to
z prodeje stáhnout.

Dále uvedl, že uvedená parcela nemá zeza-
du žádný přístup a nemyslí si, že je určena jako
parcela stavební a to ani z hospodářského hle-
diska.

Dále uvedl, že je z celého jednání o tomto
bodu v šoku a dotazoval se, zda existuje kodex
zastupitele k vlastnímu úbytku.

Dále uvedl, že jeho syn se snachou se do to-
hoto prodeje přihlásili na základě zveřejnění
prodeje a postupovali přesně tak, jak se postu-
povat má a neudělali vůbec nic špatně a celá
tahle situace je hanebná a pod úrovní.

Pan Kříha uvedl, že si myslí, že v této loka-
litě po vodojem již cca před deseti lety nějaká
zastavovací studie vyhotovena byla.

Pan starosta vysvětlil, které pozemky v této
lokalitě jak a pro koho slouží.

Pan Kříha poukázal na dřívější žádost o do-
koupení části pozemku pana Čady.

Starosta odpověděl, že se jednalo o prodej,
kde byla stanovena pravidla, podle kterých se
muselo postupovat.

Pan Michale uvedl, že v minulosti se tyto
kousky pozemků prodávaly za uvedené ceny a
navrhoval do budoucna stanovit nějaká jed-
notná pravidla pro prodej všech takových po-
zemků.

Ing. Dorschner uvedl, že nejlepší varianta
by byla, nechat dělat na všechny pozemky od-
hady.

Ing. Štangl uvedl, že souhlasí s panem Mi-
chalem a navrhl aktualizovat cenovou mapu a
implementovat ji do zásad prodeje.

Po společném jednání se zastupitelé do-
hodli, že v bodě 2.12 se bude hlasovat o prode-
ji 2.12.1, 2.12.3 a bod 2.12.2 nebude
projednáván.

2.12.1
Zastupitelstvo města schvaluje prodej po-

zemku parc. č. 824/37 (dle GP parcela vznikla
oddělením od parc. č. 824/1) o výměře 207 m2

v k.ú. Nové Hrady manželům (SJM) Mirosla-
vu a Evě Helčlovým, Pod Vodárnou 321,
Nové Hrady za částku 100 Kč/m2 a 1/3 nákla-
dy za geometrický plán a pověřuje starostu
podpisem smlouvy - 11 hlasy.

Hlasování:
Pro 11
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr.
Michal Jarolímek, Martina Kourková, Petr Mi-
chale, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Jiří
Vicány,  Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 2
MUDr. Nataša Návarová, Ing. František Štangl.

2.12.2
NEHLASOVÁNO – staženo z jednání

2.12.3
Zastupitelstvo města schvaluje prodej po-

zemku parc. č. 827/16 díl "a" (dle GP díl "a"
bude sloučen s parcelou č. 827/47) o výměře
139 m2 v k.ú. Nové Hrady manželům (SJM)
Miroslavu a Evě Helčlovým, Pod Vodárnou
čp. 321, Nové Hrady, manželům (SJM) Zdeň-
ku a Marii Vaňkovým, Pod Vodárnou čp. 322,
Nové Hrady, manželům (SJM) Radimovi a
Jitce Šulcovým, Pod Vodárnou čp. 324, Nové
Hrady a Marie Plchové, Pod Vodárnou čp.
323, Nové Hrady do podílového vlastnictví,
každý ideální jednou čtvrtinou vlastnického
práva k celku, za částku 100 Kč/m2 a 1/3 ná-
kladů za geometrický plán a pověřuje starostu
podpisem smlouvy - 11 hlasy.

Hlasování:
Pro 11
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr.
Michal Jarolímek, Martina Kourková, Petr Mi-
chale, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Jiří
Vicány,  Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 2
MUDr. Nataša Návarová, Ing. František Štangl.
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2.13 MAS Sdružení Růže z.s.
– bezúplatný převod

Pan starosta uvedl, že se jedná o bezúplat-
ný převod majetku, který vlastní místní akční
skupina Sdružení Růže z.s. a jedná se o ven-
kovní pec na pečivo, která se nachází v Nako-
licích, a dále dřevěný set stolu a lavic.

Pan starosta dodal, že pec byla pořízena
z dotace v rámci projektu "Venkovské tradice
v krajině" a protože tato udržitelnost skončila,
má sdružení Růže zájem městu tento majetek
bezúplatně převést.

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplat-
ný převod jiného dlouhodobého hmotného
majetku od MAS Sdružení Růže z.s. dle návr-
hu a pověřuje starostu podpisem smlouvy -
13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr.
Michal Jarolímek, Martina Kourková, Petr Mi-
chale, MUDr. Nataša Návarová, Bc. Jiří Plouhar,
Ing. Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří
Vicány,  Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

2.14 Povodí Vltavy, s.p.
– Smlouva o smlouvě budoucí

Pan starosta uvedl, že rada města obdrže-
la od Povodí Vltavy, s.p. návrh smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č.
2624/2018-SML/402136.

Dále pan starosta uvedl, že město jako stra-
na oprávněná, vybuduje v rámci stavby "Splaš-
ková kanalizace a vodovod v Údolí u Nových
Hradů - II. etapa" vedení splaškové kanalizace a
vodovodu a to na částech pozemku parc. č.1475
v k.ú. Údolí u Nových Hradů.

Město Nové Hrady je žadatelem o zříze-
ní tohoto věcného břemene, kdy Povodí Vl-
tavy vyšlo městu vstříc, aby se mohlo dále
projektovat a získat potřebná stavební po-
volení.

Jednorázová úplata je stanovena ve výši
20.000,- Kč.

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č.
2624/2018-SML/402136 s Povodí Vltavy,
státní podnik Praha, na akci: Splašková kanali-
zace a vodovod v Údolí u Nových Hradů -
II. etapa a pověřuje starostu podpisem smlou-
vy - 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr.
Michal Jarolímek, Martina Kourková, Petr Mi-
chale, MUDr. Nataša Návarová, Bc. Jiří Plouhar,
Ing. Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří
Vicány,  Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

� 3. Rozpočtové změny

3.1 Rozpočtové opatření č. 11/2018 a
12/2018

Pan starosta uvedl, že rada města schválila
rozpočtová opatření. Jedná se o přesuny mezi
jednotlivými položkami a paragrafy, kdy do-
chází pouze k drobným přesunům na základě
poskytnutých dotací.

Zastupitelstvo města bere na vědomí roz-
počtová opatření č. 11/2018 a č. 12/2018 - 13
hlasy.

Hlasování:
Pro 13
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr.
Michal Jarolímek, Martina Kourková, Petr Mi-
chale, MUDr. Nataša Návarová, Bc. Jiří Plouhar,
Ing. Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří
Vicány,  Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

3.2 Rozpočtové opatření č. 14/2018
Ve 20:03 odešel Ivan Dorotovič.
Pan starosta uvedl, že toto rozpočtové opat-

ření se týká navýšení provozní dotace pro
TSM Nové Hrady o 400 000 Kč, o které požá-
dala ředitelka technických služeb z důvodu
dofinancování výplat za zaměstnance z úřadu
práce.

Z důvodu, že došlo k navýšení minimální
mzdy, ale nedošlo k navýšení dotace, tak po
celkovém propočtu náklady navíc činní přes
574 000 Kč, a protože došlo k zápočtu z výno-
sů z parkoviště a částečného navýšení provoz-
ní dotace již v předminulém zastupitelstvu, tak
bylo požádáno o provozní dotaci ve výši
400 000 Kč.

Ve 20:05 se vrátil Ivan Dorotovič.
Pan starosta uvedl, že ta samá situace může

nastat i v příštím roce, a proto s tím bylo počí-
táno i v návrhu rozpočtu na příští rok.

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové
opatření č. 14/2018 - 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr.
Michal Jarolímek, Martina Kourková, Petr Mi-
chale, MUDr. Nataša Návarová, Bc. Jiří Plouhar,
Ing. Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří
Vicány,  Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

� 4. Dodatky k úvěrové smlouvě

4.1 Komerční banka, a.s.
– dodatek ke smlouvě

Pan starosta uvedl, že se jedná o dodatek
k úvěrové smlouvě č. 9902073429, kterým se
prodlužuje čerpání úvěru do 31.01.2019. Úvěr
je uzavřen s Komerční bankou a týká se komu-
nitního centra, kde došlo k prodloužení reali-
zace projektu.

S Komerční bankou bylo dohodnuto pro-
dloužení čerpání úvěru, kdy ten končil ke kon-
ci listopadu 2018 a Komerční banka souhlasila
s tím, že čerpání tohoto úvěru bude až do kon-
ce ledna 2019.

Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek ke
smlouvě o úvěru č. 99020734329 s Komerční
bankou, a.s. Praha a pověřuje starostu podpi-
sem dodatku - 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr.
Michal Jarolímek, Martina Kourková, Petr Mi-
chale, MUDr. Nataša Návarová, Bc. Jiří Plouhar,
Ing. Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří
Vicány,  Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

4.2 Komerční banka, a.s.
– dodatek ke smlouvě

Pan starosta uvedl, že se jedná o návrh do-
datku ke smlouvě o úvěru č. 9902084429,
kterým se prodlužuje čerpání úvěru do
30.08.2019 a zároveň se přesouvá první splát-
ka úvěru do 30.09.2019.

Dodatek se týká úvěru na realizaci obnovy
vodohospodářského majetku.

Zde s ohledem na to, že se některé aktivity
prodloužily ve smyslu jejich projednávání a
přípravy, by město čerpalo pouze část tohoto
úvěru.

Dále se bude realizovat úprava kalolisu na
čistírně odpadních vod, a proto bylo dohodnu-
to, že bude úvěr posunut v čerpání do
30.08.2019 s tím, že to má dopad do splátek
tohoto úvěru.

Ve 20:08 hodin odešel Ing. Štangl.
Ve 20:11 se vrátil Ing. Štangl.
Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek ke

smlouvě o úvěru č. 99020844429 s Komerční
bankou, a.s. Praha a pověřuje starostu podpi-
sem dodatku - 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr.
Michal Jarolímek, Martina Kourková, Petr Mi-
chale, MUDr. Nataša Návarová, Bc. Jiří Plouhar,
Ing. Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří
Vicány,  Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

� 5. Střednědobý výhled rozpočtu pro rok
2019–2021
Pan starosta uvedl, že je povinnost schva-

lovat střednědobý výhled rozpočtu Města
Nové Hrady vždy na období na 2 až 3 let do-
předu. Ve spolupráci s finanční komisí byl při-
praven výhled, který se bude každý rok
upravovat s ohledem na aktuální stav financí,
dotací a úvěrů.

Zastupitelstvo města schvaluje střednědo-
bý výhled rozpočtu na rok 2019 - 2021 - 13
hlasy.

Hlasování:
Pro 13
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr.
Michal Jarolímek, Martina Kourková, Petr Mi-
chale, MUDr. Nataša Návarová, Bc. Jiří Plouhar,
Ing. Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří
Vicány,  Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

� 6. Rozpočet na rok 2019
Pan starosta uvedl, že se jedná o schválení

rozpočtu města na rok 2019, který byl společ-
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ně se střednědobým výhledem zveřejněn na
úřední desce města.

Rozpočet byl připravován po vzájemné do-
hodě s finanční komisí a finančním výborem.

Pan starosta seznámil zastupitele s jednot-
livými položkami rozpočtu v rovině příjmů,
výdajů a přebytku hospodaření z minulých let.

Pan starosta informoval o aktuálních zů-
statcích na účtech města, které k 30. listopadu
2018 činí částku 15 350 613 Kč a dále zde v
prosinci už byly příjmy ve výši 3 000 000 Kč.
Je předpoklad, že město obdrží finální platbu
od "Dobré vody" za marketing, což bude další
příjem.

K výdajům pan starosta uvedl, že dobíhají
nedokončené akce v Navrátilově ulici a aktivi-
ty týkající se úpravy chodníků u jeslí a dále
opravovaných komunikací.

Ve 20:23 hodin odešel pan Michale.
Pan starosta předal slovo předsedovi finanč-

ního výboru.
Bc. Vochoska uvedl, že finanční výbor za-

ujal stanovisko, že doporučuje schválit rozpo-
čet města na rok 2019 s doporučením úprav.

Bc. Vochoska uvedl,
- zda nebylo opomenuto na rozhodnutí

o Reorganizaci TSM z 10.11.2011, kde je sta-
noveno, že kromě ročního provozního pří-
spěvku bude město každoročně přidělovat do
investičního fondu TSM částku 500 000 Kč,
zda toto je v rozpočtu zahrnuto.

- zda nebylo opomenuto nájemné za parko-
viště GW Trans 100 000 Kč/rok, kde byla po-
depsána smlouva na 10 let.

- chybí v rozpočtu řešení bytové politiky,
sběrný dvůr.

- dochází ke snižování investičního poten-
ciálu města, zvyšují se mandatorní i běžné vý-
daje a uvedl, že finanční výbor se dotkl věcí,
kde by se dalo ušetřit, kdy uvedl, že první věc,
na kterou bylo poukázáno, byly provozní ná-
klady budov ve vlastnictví Města Nové Hrady,
kde uvedl náklady z roku 2017 a dle projekto-
vé dokumentace. Jedná se o budovy, kde fun-
gují spolky, kultura, ubytování. Další velký
provozní náklad je rota, pasivní dům, lékárna,
jesle což bude nový náklad, a kultura.

Bc. Vochoska uvedl, že to jsou věci, kde
vidí finanční výbor možnou úsporu, nicméně
dodal, že finanční výbor doporučil rozpočet
pro rok 2019 schválit.

Pan starosta dovysvětlil, že v investičním
fondu TSM není uvedena částka 500 000 Kč.
Je to na základě domluvy s paní ředitelkou,
kdy se v období únor-březen 2019 zjistí pod-
pora ze strany úřadu práce. Dle nastavení této
podpory bude jasné, zda bude možno fond do-
plnit. Primárně je celková částka pro TSM
uvedena jako jeden celek, ale opětovně se k to-
muto bude vracet po prvním čtvrtletí, hned jak
bude známo, jak nastaví pravidla stát ve smys-
lu úřadu práce a podpory vytváření pracovních
míst.

K nákladům na budovy pan starosta uvedl,
že k nějakým posunům dojde. Ke zmíněné rotě
pak starosta uvedl, že již rok je snaha zvrátit
prodej ze strany ministerstva vnitra. Je zde lo-
gický předpoklad, že pokud dojde k tomu, že

město rotu nezíská, tak městu odpadnou i
náklady za tento objekt. Ohledně roty je před-
jednáno jednání na leden 2019 přímo s panem
ministrem Hamáčkem.

Dále pan starosta dodal, že po posunutí ak-
tivit do areálu bývalých jeslí, dojde ke snížení
nákladů uvolněných budov, které mohou být
zároveň nabídnuty ke komerčnímu využití.

Dále se pan starosta vyjádřil k nákladům na
pasivní dům a lékárnu. K nákladům na kulturu
uvedl, že došlo k přesunutí částek v roce 2018
na 2019 pouze s úpravou vývoje mezd a k jiné-
mu navýšení zde nedošlo, stejně jako v minu-
lých letech.

Pan starosta uvedl, že v rozpočtu chybí ná-
jemné za parkoviště na nádraží.

Pan starosta navrhl toto dořešit formou roz-
počtové změny.

Ing. Štangl vznesl k rozpočtu tyto připo-
mínky

- v rozpočtu chybí investice do startovacích
bytů pro mladé rodiny s dětmi, kdy v minulosti
byly připraveny půdní vestavby na některých
objektech a není v rozpočtu s těmito aktivitami
počítáno a bylo by dobré se k investicím do
bytového fondu vrátit.

- dále se dotazoval na konkrétní položku
rozpočtu u kultury, kdy v minulosti byly tyto
položky více rozepsané a byla tak lepší jejich
identifikace i pro běžnou veřejnost, která se
s rozpočtem seznamuje

- navrhl hlasovat odděleně u položky
"územní plán" a navýšení tohoto rozpočtu
o 100 000 Kč, a to na zastavovací studii u hyd-
roglóbu.

- dotazoval se na položku "Terčino údolí -
služby", o jaké služby se jedná a zda se vztahu-
jí k vlastnictví města.

- dotazoval se na položku "příspěvek na
DPS - Ledax, služby" a dále vznesl dotaz, jaký
je rozsah služeb stanovených ve smlouvě a
uvedl, že by bylo dobré tuto informaci publi-
kovat, aby bylo známo, co vše mají pečovatel-
ky v domě s pečovatelskou službou zajišťovat.

Dále Ing. Štangl v souvislosti s rozpočtem
kvitovat realizaci návrhů, které v minulosti
podával finanční výbor, a to, že byl zřízen a je
dotován fond pro obnovu vodohospodářské
infrastruktury.

Pan starosta se omluvil za to, že bylo opo-
menuto hlasování o stavební studii, nicméně
uvedl, že toto lze vyřešit tak, že tato položka se
nebude speciálně v rozpočtu navyšovat z dů-
vodu, že tato studie je rozpracována a bude
provedena dohoda se zpracovatelem této stu-
die o tom, že jeho aktivita bude rozšířena ne na
3+1 parcelu a tu část, kterou město kupovalo,
ale toto bude rozšířeno od cesty až k rotě. Tím
pádem by návrh na rozparcelování mohl toto
zahrnovat, a protože s tímto nákladem je počí-
táno v položce rozpočtu, která je určena na
zpracování projektových dokumentací, tak se
jedná o položku, která je v rozpočtu uvedena.

K podpoře bydlení starosta uvedl, že byly
připraveny projektové dokumentace, nicméně
v momentu, kdy došlo ke kontrolnímu naceně-
ní, tak na objektech typu č.p. 57, č.p. 59, č.p.
116 by přestavby vycházely na velké finance.
Tyto návrhy z období před rokem 2006 se spíš
týkaly bytů o velikosti 3+1 a vycházely na mi-
liony korun, a proto tato aktivita byla prozatím
pozastavena.

Pan starosta dodal, že do konce února bude
dodána od pana architekta Pechy zpracovaná
projektová dokumentace na objekt č.p.188
vedle hasičárny směrem ke škole, kde jsou
plánovány 4 byty.

Dále se připravila projektová dokumentace
na úpravu na Českém domě, kde by mělo
vzniknout pět bytů, a dále je připravována pro-
jektová dokumentace pro objekt bývalého
zdravotního střediska u hasičárny, kde je po-
dána žádost o podporu sociálních bytů, ale
s dohodou, že vyhodnocení toto, zda město
tuto dotaci v případě její přidělení přijme, by
se rozhodovalo až na základě přesně stanove-
ných podmínek.

Co se týče dotazu k ostatním záležitostem
kultury pan starosta uvedl, že to jsou věci, kte-
ré se vždy týkaly kulturních aktivit nebo věcí
kultury, které neorganizovalo přímo kulturní
středisko KIC, ale týkalo se to věcí, které řeši-
lo město, jako např. oslavy, výročí nebo jiné
akce, a proto je toto v rozpočtu odděleno od
rozpočtu KIC  s tímto označením.

K dotazu na Terčino údolí pan starosta
uvedl, že tato položka v rozpočtu vždy byla a
vždy byla využívána k tomu, aby se město sta-
ralo o vodopád, náhon, cesty, odpadkové koše
a o věci, které jsou v majetku města. To jsou
věci v rámci rozpočtu majetku, obhospodařuje
je pan Vaněk v rámci Odboru životního pros-
tředí, kdy je toto řešeno na základě dohod s or-
ganizacemi, které zde provádějí služby, např.
ochránci přírody.

K dotazu na položku Ledaxu, pak starosta
připomněl moment, kdy skončila na Nových
Hradech Pečovatelská služba České Budějo-
vice, která tuto službu v minulosti zabezpe-
čovala, a Ledax byla firma, která nastoupila
po ní.

Poté byla provedena dohoda, že za každé-
ho klienta, s kterým Ledax pracuje, získá od
města příspěvek, který je ve výši 1 000 Kč za
každé čtvrtletí. Tento příspěvek se ale netýká
všech klientů, když některé služby (např. za-
jištění praní, žehlení, manikúra) město nedo-
tuje.

Zároveň si je město vědomo toho, že pos-
kytovatelů sociálních služeb je v daném katas-
tru více a lidé si je mohou vybírat a objednat si
u nich služby.

Pan starosta doplnil, že i přes tento dobrý
postup je uvažováno o změnách v těchto prin-
cipech. Pan starosta uvedl, že dnes je situace
taková, že zatímco dříve takové služby pos-
kytoval pouze Ledax, dnes existují další pos-
kytovatelé sociálních služeb, a i k těmto
poskytovatelům by město mělo být stejně fé-
rové jako k Ledaxu. V případě, že zde mají kli-
enta, o kterého pečují, tak by se k těmto
poskytovatelům sociálních služeb mělo město
chovat stejně jako k Ledaxu.

Ke zřízení fondu na vodohospodářský ma-
jetek pan starosta uvedl, že toto již bylo oko-
mentováno a bude to projednáno v bodě
týkající se vodného a stočného.

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet na
rok 2019, jako přebytkový, v celkové výši
příjmů 63.822.822 Kč, celkových výdajů ve
výši 59.490.732 Kč. Financování ve výši
11.500.000 Kč bude uhrazeno prostředky
z minulých let a dále financování splátek úvě-
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rů ve výši 15.832.090 Kč. V rozpočtu jsou za-
hrnuty závazné ukazatele pro příspěvkové
organizace města, a to pro Technické služby
města Nových Hradů ve výši 10.100.000 Kč,
Základní školu Nové Hrady 2.800.000 Kč a
Mateřskou školu Nové Hrady 1.139.000 Kč.
Sociální fond má stanoveny celkové příjmy ve
výši 217.500 Kč a celkové výdaje ve výši
181.700 Kč. Fond pro oddávající má stanove-
ny celkové příjmy ve výši 21.600 Kč a celko-
vé výdaje ve výši 21.000 Kč, Fond pro
obnovu vodohospodářského majetku má sta-
noveny celkové příjmy ve výši 4.842.000 Kč
a celkové výdaje ve výši 4.666.666 Kč. Za-
stupitelstvo města zmocňuje radu města ke
schvalování rozpočtových opatření do celko-
vého ročního objemu 10% ze schváleného
rozpočtu pro rok 2019 - 12 hlasy.

Hlasování:
Pro 12
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr.
Michal Jarolímek, Martina Kourková, Petr Mi-
chale, MUDr. Nataša Návarová, Bc. Jiří Plouhar,
Ing. Eva Ševčíková, Jiří Vicány, Bc. Josef Vo-
choska.

Proti 0
Zdržel se 1
Ing. František Štangl.

� 7. Dotace pro spolky a zájmové
organizace
Pan starosta uvedl, že rada města projedna-

la návrh přidělení dotací pro spolky a zájmové
organizace v rámci návrhu rozpočtu města pro
rok 2019, kdy byla pro tuto podporu vyčleněna
částka 1,4 milionu korun.

Dále pan starosta uvedl, že žádosti spolků
byly zpracovány MěÚ Nové Hrady, Investič-
ním a majetkovým odborem.

Návrh projednala finanční a prorodinná ko-
mise, když v letošním roce probíhalo společné
jednání obou komisí zároveň společně s radou
města.

Jedná se o schválení výše dotací a zároveň i
schválení smluv, které zůstávají stejné jako v
minulém roce.

Pan starosta informoval o tom, že celkový
nárok všech žádostí byl výrazně vyšší, než lze
realizovat, a seznámil s postupem, jak se žá-
dosti vyhodnocovaly.

Pan starosta uvedl, že žádost paní Kotrčové
prozatím nebyla hodnocena z důvodu, že bude
po domluvě s žadatelkou doplněna a upřesně-
na.

Další částečně nehodnocené žádosti jsou
žádosti Archy Borovany a Hospicové péče sv.
Kleofáše, kdy tyto žádosti byly přesunuty
k projednání do sociální komise.

Pan starosta uvedl, že v žádostech byly krá-
ceny především náklady na provoz zařízení,
na akce mimořádného významu a u některých
sportovních organizací došlo i na minimální
krácení za členy.

Pan starosta se dále vyjádřil k výši podpory
u tělovýchovné jednoty a provozu tělocvičny a
uvedl, že při rozhodování o výši dotace brali
někteří hodnotitelé v potaz začlenění provozu

haly pod technické služby, a proto je tato část-
ka takto navržena.

Závěrem pan starosta poděkoval všem
hodnotitelům za to, že ke každé žádosti přistu-
povali individuálně a pečlivě, když se u žádos-
tí prováděly i jednotlivé propočty.

Bc.Vochoska uvedl, že finanční výbor se
vyjádřil k dotačnímu programu města a dopo-
ručuje dotační program schválit s tím, že navr-
huje u Tělovýchovné jednoty Nové Hrady
navrženou dotaci týkající se části opravy,
údržby o cca. 70 000 Kč navýšit.

Dále pan Vochoska informoval o výši cel-
kových dotací tělovýchovné jednoty na opra-
vy, údržby v minulých letech, kdy uvedl, že
tyto dotace klesají, kdy jako příklad uvedl prů-
měrné roční náklady na Sportovní halu, které
činí 530 000 Kč a tyto náklady se budou zvy-
šovat z důvodu zvyšování ceny tepla a elek-
trické energie. Ostatní průměrné náklady
tělovýchovné jednoty na ostatních nemovitos-
tech jsou cca 140 000 Kč.

Dále uvedl, že město uhradí tělovýchovné
jednotě 75 % z celkových nákladů na sportov-
ní halu, což činí částku 398 000 Kč a zbylý po-
díl ve výši 25 % což je 132 000 Kč musí
zajistit tělovýchovná jednota.

Dále pan Vochoska uvedl příjmy ze Spor-
tovní haly za rok 2017, které činily 36 130 Kč
za halu + 32 140 za posilovnu, což je dohro-
mady 68 270 Kč. Potřebný podíl tělovýchovné
jednoty je 132 000 Kč, což je ztráta ve výši
63 730 Kč.

Bc. Vochoska dále informoval, že na zá-
kladě těchto ztrát, došlo k navýšení sazby za 1
hodinu užívání haly z 10 Kč na 20 Kč/osobu a
uvedl, že na základě zvýšení těchto poplatků
je plánované snížení ztráty z provozování haly
cca. na 40 000 Kč a v roce 2019 se předpoklá-
dá ztráta ve výši cca. 30 000 Kč.

Z důvodu těchto ztrát z roku 2018 a 2019
navrhuje finanční výbor navýšit tělovýchovné
jednotě příspěvek o 70 000 Kč.

Pan starosta informoval, že se městu podaři-
lo zajistit dotaci a v tělocvičně proběhne částeč-
ná rekonstrukce, která může přinést částečnou
úsporu na provoz.

Druhá rovina je taková, že tělovýchovná
jednota stejně jako jiné sportovní a jiné orga-
nizace má i další zdroje, kde může žádat o do-
tace.

Pan starosta uvedl, že když bude mít město
informaci o tom, že tělovýchovná jednota tyto
možnosti zcela využívá, tak potom není prob-
lém o nějakém možném navýšení dotace deba-
tovat.

Pan starosta dále poukázal na ubytovnu
resp. tzv. garáž na hřišti, které jsou komerčně
využívány, ať už z hlediska bydlení nebo jako
restaurace, což jsou také finanční prostředky,
které v celém systému hospodaření TJ jsou.
Zároveň kvitoval snahu tělovýchovné jednoty
k navýšení hodinové sazby za užívání haly a
snahu o výběr těchto prostředků.

Pan starosta uvedl, že v tento moment ne-
bude hlasovat pro navýšení požadovaných
prostředků, ale je připraven se k tomuto téma-
tu vrátit v momentu, kdy se povede jednání o
hale jako takové.

Závěrem pan starosta uvedl, že tělový-
chovná jednota se ve svých žádostech o peníze
připravuje, když její žádosti jsou neúplné na

podporu různých akcí, když některé připravo-
vané akce nejsou v žádosti uvedeny.

O slovo se přihlásil pan Dorotovič, který
poděkoval Mgr. Jarolímkovi, který připravil
pro tělovýchovnou jednotu grant k minister-
stvu školství.

Dále pan Dorotovič sdělil, že si neumí
představit fungování haly v tom smyslu, že by
se lidé obraceli přímo na město a uvedl, že
hala by měla mít svého správce.

Dále uvedl, že neví, jak bude hala fungovat
do budoucna a bylo by dobré případný převod
do správy města provést co nejdříve.

K navýšení poplatku pan Dorotovič uvedl,
že se tato aktivita setkala s velkou kritikou a
dále uvedl, že 25 % si musí tělovýchovná jed-
nota obstarat sama, kdy se to snaží pokrýt
z grantů z ministerstva.

Pan Dorotovič uvedl, že nejvíce ho zaráží
to, že každoročně se dodává podle pravidel
dotačního programu seznam se jmény členů a
i na základě tohoto doloženého seznamu byla
dotace krácena o 14 000 Kč a uvedl reprezen-
tující oddíl karate.

Pan Jarolímek uvedl, že hodnotitelů dota-
cí v komisích bylo celkem 11 a rozptyl navr-
hované částky dotace na údržbu byl od
110 000 Kč do 143 500 Kč a z těchto částek se
poté provedl průměr. Dále byli hodnotitelé se-
známení s informací, že město získalo dotaci
na částečnou opravu haly a že tělovýchovná
jednota podala žádost o vrácení haly městu.
I tyto informace měly vliv při rozhodování ně-
kterých členů hodnotících komisí.

Dále Mgr. Jarolímek uvedl, že všichni tito
hodnotitelé dostali žádosti v časovém předsti-
hu, všechny žádosti byly prostudovány a při
společném jednání komisí a rady města byla
každá žádost komentována a probíhala k ní
diskuze od různých přítomných hodnotitelů.

Mgr. Jarolímek se dotazoval pana Doroto-
viče na příjmy k hale, kdy ze sdělení pana Vo-
chosky bylo zřejmé, že příjmy z posilovny
jsou velké v nepoměru s příjmy haly.

Pan Dorotovič odpověděl, že do posilovny
chodí více lidí a zároveň je vybírán ještě po-
platek ve výši 100 Kč a posilovna je mnohem
více využívána než hala.

Pan starosta uvedl, že exkluzivita posilov-
ny je v tom, že ve srovnání s jinými je vstupné
na čtvrtinové ceně, než za cenu, za kterou by
se cvičilo v jiných okolních městech.

Pan starosta závěrem dodal, že tělovýchov-
ná jednota nebyla jediná organizace, které
byly příspěvky kráceny, a to i na členech.

Pan Dorotovič uvedl, že při přípravě gran-
tů, kde jsou přesně vyčísleni členové dle věko-
vých skupin, si ministerstvo nedovolí tyto
prostředky neposlat.

Mgr. Jarolímek závěrem konstatoval, že
mu přišlo smutné to, že v žádostech na akce
mimořádného významu se objevovaly tradič-
ní akce, ale nikdo nepropojil příští rok s něja-
kou oslavou města, kdy se jedná o výročí
740 let města a žádný ze spolků toto ve své žá-
dosti uvedeno neměl.

Mgr. Jarolímek navrhl, zda by nemělo být
zváženo vyhlášení dodatečného kola se zamě-
řením na podporu spolků, které chtějí nějakým
zajímavým způsobem přispět, a nějaká rezer-

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 12

pokračování na str. 14



14 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ únor 2019

va z celkového příspěvku by se na tuto aktivitu
dala uvolnit.

Pan starosta se dotazoval, zda se bude hla-
sovat o protinávrhu pro 70 000 Kč pro tělový-
chovnou jednotu nebo toto bude řešeno až
v době, kdy se bude vědět, jak a kdy to bude se
správou haly, budou provedeny inventury a
budou vyhodnoceny všechny ostatní věci.

Bc. Vochoska uvedl, že souhlasí s tím, aby
se to řešilo až během roku 2019, když s tímto
návrhem souhlasí i pan Dorotovič.

Ing. Štangl dodal, že na základě toto, co za-
znělo, navrhuje hlasovat o navýšení příspěvku
tělovýchovné jednotě o 40 000 Kč. To jsou fi-
nanční prostředky, které návrh rozpočtu
umožňuje a je vhodné, aby tělovýchovná jed-
nota s náklady, které jsou spojeny s halou ně-
jakou jistotu měla.

Pan starosta uvedl, že bude hlasováno o ná-
vrhu o navýšení částky o 40 000 Kč dle proti-
návrhu usnesení Ing. Štangla.

Ve 21.04 hodin odešla MUDr. Návarová.
Ve 21.07 hodin se vrátila MUDr. Návarová.
Zastupitelstvo města schvaluje přidělení

dotací pro spolky a zájmové organizace v rám-
ci návrhu rozpočtu města pro rok 2019 dle ná-
vrhu v upraveném znění s doporučením, aby
zbylé finanční prostředky do výše schválené-
ho v rozpočtu města byly ponechány jako re-
zerva pro případné další žádosti.

Zastupitelstvo města schvaluje vzorovou
Smlouvu o poskytnutí dotace - 9 hlasy.

Hlasování:
Pro 9
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Mgr. Michal Jarolímek,
MUDr. Nataša Návarová, Ing. Eva Ševčíková,
Ing. František Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vo-
choska
Proti 0
Zdržel se 4
Martina Kourková, Petr Michale, Bc. Jiří Plou-
har, Mgr. Vladimír Hokr.

� 8. Kalkulace, vodné a stočné na rok 2019
Pan starosta informoval o tom, že rada

města obdržela od společnosti ČEVAK a.s.
České Budějovice 3 návrhy ceny pro vodné a
stočné na rok 2019.

Na základě koncesní smlouvy, která je
s městem uzavřena, se může v rámci indexů
tato částka za vodné a stočné měnit.

Po provedeném propočtu společností
ČEVAK a.s. došlo mezi rokem 2018–2019
k navýšení ve formě 95 haléři na pitné vodě a
5 haléři na vodě odpadní.

Pan starosta vysvětlil jednotlivé návrhy a
uvedl, že rada města se shodla na variantě č. 2.,
kdy se cena zvedne o 2 Kč a zároveň se tak na-
plní doporučení ministerstva zemědělství k vy-
tváření fondu pro obnovu vodohospodářského
majetku a bylo reagováno na indexy.

Ve 21.19 hodin odešel Ing. Štangl.
Bc. Vochoska uvedl, že finanční výbor

souhlasí s návrhem rady a doporučuje schválit
variantu č. 2.

Ve 21.22 se vrátil Ing. Štangl
Dále Bc. Vochoska upozornil na problema-

tiku kapacity čistírny odpadních vod.

Dále uvedl, že společnost ČEVAK a.s. na-
stavila roční částku na obnovu vodohospodář-
ského majetku na 3 miliony korun a dodal, že
zvolenou variantou č. 2 se město přibližuje
k požadované částce na tuto obnovu, což je
správné.

Pan starosta uvedl, že se společností Podě-
bradka a.s. probíhala jednání v průběhu dubna
až listopadu 2018 a společnost byla upozorně-
na na to, že zatížení v extrémních měsících,
kdy Poděbradka hodně produkuje, je velké a
toto by čistírně odpadních vod mohlo dlouho-
době vadit. Společností bylo přislíbeno, že na
svém biofiltru provedou úpravy, které přine-
sou změnu a udělají úpravy i na svém závodě.

Poslední výsledek jednání je ten, že Podě-
bradka a.s má schválenou svoji vlastní investi-
ci v rámci závodu, kde některé kroky již činí.

Zastupitelstvo města schvaluje kalkulaci
vodného a stočného na rok 2019, dle návrhu -
13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr.
Michal Jarolímek, Martina Kourková, Petr Mi-
chale, MUDr. Nataša Návarová, Bc. Jiří Plou-
har, Ing. Eva Ševčíková, Ing. František Štangl,
Jiří Vicány,  Bc. Josef Vochoska.

Proti 0
Zdržel se 0

� 9. Interpelace
Ing. Štangl přednesl opakovanou interpela-

ci, a to ke stavu topolových alejí ze směru od
Nových Hradů na Jakuli, kdy uvedl, že tento
stav se neustále zhoršuje. V minulosti bylo
toto na zastupitelstvu města řešeno a bylo slí-
beno, že se touto problematikou bude město
zaobírat.

Dále se Ing. Štangl dotazoval, zda a jaká
jednání byla se Správnou a údržbou silnic Ji-
hočeského kraje vedena, zda se o stav zajímá
Odbor životního prostředí MěÚ Nové Hrady a
zda je připravováno povolení ke kácení dřevin
rostoucích mimo les a v případě že ano, v ja-
kém rozsahu.

Dále, zda si vedení města uvědomuje ne-
uspokojivý stav stromořadí a hodlá jej řešit,
když tyto stromy jsou přestárlé, když na tento
stav již v minulosti upozorňoval již zemřelý
pan Ing. Švarc, který opakovaně tvrdil, že toto
stromořadí představuje reálnou hrozbu pro ři-
diče.

Dále Ing. Štangl uvedl, že pokud bylo při-
slíbeno nějaké řešení ze strany správy a údrž-
by silnic, tak je nutné na tomto řešení trvat a
tlačit na to, aby se toto stromořadí obměnilo,
když je zde reálná hrozba poškození majetku
nebo zdraví.

Pan starosta odpověděl, že jednání se sprá-
vou a údržbou silnic proběhlo a tento problém
byl přednesen, když bylo odpovězeno, že se
tímto problémem zabývají a že na některé
stromy jsou zpracovávány posudky, některé
věci jsou v plánu a některé se řeší.

K aktivitě odboru životního prostředí pan
starosta uvedl, že odbor životního prostředí
nemůže sám vykonávat nějakou iniciativu
z důvodu, že tato věc je ze zákona povinností
vlastníka. Tedy vlastník musí podat žádost
o kácení.

Dále pan starosta odpověděl, že na druhou
část otázky ohledně počtu aktuálně probíhají-
cích řízení nyní nemůže odpovědět, tedy na ni
bude odpovězeno v písemné podobě, kdy bu-
dou ze strany odboru životního prostředí sdě-
leny přesné údaje.

Pan Vicány uvedl, že v minulosti bylo
v této aleji vykáceno prostřednictvím mysli-
veckého sdružení mnoho stromů, které byly
v katastrofálním stavu, ale případné kácení
je podmíněno novu výsadbou stromů, kde
v dané oblasti se jedná o soukromé pozemky
a mělo by se jednat s majiteli, zda tuto výsad-
bu povolí.

Dále pan Vicány doplnil, že ta samá situ-
ace je směrem na Nakolice, kde je stejný
problém.

Ing. Štangl doplnil, že by bylo vhodné
v rámci odboru životního prostředí udělat šet-
ření a vyhotovit zápis a odeslat ho na správu a
údržbu silnic a také orgány odboru životního
prostředí, které si výsadbu nových stromů
diktují.

Závěrem Ing. Štangl dodal, že prioritní je
řešit katastrofální stav stávajících stromů.

Pan starost doplnil, že je zde shoda na tom,
že tyto stromy by měly být odstraněny a je zde
pouze otázka toho, že tuto žádost může podat
pouze vlastník.

� 10. Diskuse
Pan starosta informoval o tom, že proběhne

další jednání ohledně roty, kde už by měl být
znám finální výsledek.

Ing. Štangl uvedl, že byl požádán kontrolní
skupinou (pan Kříha, pan Leštianský), aby
v bodu diskuse prezentoval zjištění v rámci
zápisu Kontrolního výboru zastupitelstva
města v předchozím volebním období.

Jedná se o kontrolní řízení zapojení Města
Nové Hrady do projektu Newcastles of the
World, kdy zjištění, která byla, jsou, že není
jednoznačně zjistitelné, kdy Město Nové Hra-
dy vstoupilo do organizace, není vydáno pří-
slušné usnesení zastupitelstva týkající se
členství a hrazení členského příspěvku.

Proto byl kontrolní skupinou doporučen
návrh, aby toto bylo do budoucna řešeno a
schválilo se řádné členství a hrazení členského
příspěvku.

Dále měli kontroloři připomínky k zápi-
sům z rady, na základě, kterých byla přijímána
usnesení, že mnohdy byla informace z aktivit
tohoto projektu přednesena pouze ústně bez
důvodové zprávy formou přílohy. Proto by
bylo vhodné do budoucna přikládat písemnou
přílohu.

Pan Kříha doplnil, že ještě byly kontrolo-
vány zásady pro schvalování cestovních ná-
hrad zastupitelů, kdy k jednání výboru byla
přizvána paní tajemnice, a toto bylo vysvětle-
no na místě.

Pan starosta uvedl, že je pravda, že když
některé informace na jednání rady přijdou
v anglickém jazyce, nebyly z toho důvodu
přeloženy a uvedl, že to bude napraveno.

Co se týká členství, pan starosta vysvětlil,
že toto je složité, protože v principu nenastal
akt nějakého vstupu města do organizace typu
Svaz města obcí nebo Silva nortica. Takový
akt nikdy nenastal, protože aliance Newcas-
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tles of the World je volnou aliancí měst a takto
se ta města sdružují.

Dále pan starosta vysvětlil úhrady faktur,
týkající se členství. Poplatek se platí jako urči-
tý příspěvek jednotlivých měst na společný
sekretariát, který provádí aktivity pro jednotli-
vá města a výsledkem toho je, že do systému,
který nás jako město propaguje v rámci celého
světa, je uhrazeno ročně 1000 euro. Tato část-
ka však vždy byla schválena radou města a
byla součástí plánovaného rozpočtu města.

Lze tedy přijmout opatření a usnesení fun-
gování ve svazku Newcastles of the World,
kde bude uvedeno, že město hodlá podporovat
tyto aktivity roční částkou ve výši 1000 euro.

MUDr. Návarová se opětovně vyjádřila
k bodu 2.12, kdy uvedla, že druhý zájemce se
měl ozvat v rámci doby zveřejnění záměru to-
hoto prodeje, kdy vznesla výtku Ing. Štanglo-
vi, že všichni zastupitelé byli postaveni před
hotovou věc a toto jednání nebylo hezké vůči
manželům Koželuhovým. Dále MUDr. Náva-
rová uvedla, že i když to není povinností radni-
ce, tak by o tomto záměru mohla informovat i
žadatele, který o tento pozemek projevil zájem
již dříve a nebyl mu tento prodej umožněn.

Závěrem MUDr. Návarová uvedla, že ať
z hlediska psychologického, tak lidského, tak
tento bod byl celý špatně.

Pan starosta reagoval a uvedl, že má čisté
svědomí, když následně v momentu, kdy se
neodsouhlasil prodej pozemku Františku Štan-
glovi ml. (jedná se o syna Ing. Štangla), tak
s ním a jeho přítelkyní bylo následně několik-
rát hovořeno. V momentu, kdy se opakovaně
prodej tohoto pozemku začal řešit, již pan sta-
rosta věděl, že František Štangl ml. získal od
města jinou stavební parcelu, proto nepovažo-
val za nutné jej v této věci informovat a vše
proběhlo dle platných pravidel.

Dále pan starosta zopakoval, že mu byla
žádost doručena až v pondělí před jednáním
zastupitelstva. Proto nebylo možné zastupitele
s tímto materiálem seznámit dopředu.

Pan starosta dodal, že nejvíce ho překvapi-
lo stanovisko, které k tomuto zaujímá Minis-
terstvo vnitra.

Ing. Štangl navrhoval, že pokud se chceme
těmto záležitostem do budoucna vyhnout, tak
by stálo za to aplikovat krajský model prode-
je zbytného majetku a dále uvedl, že potvr-
zuje to, že jeho syn je již majitelem jiného
pozemku.

Pan Michale se zmínil o jednání kontrolní-
ho výboru, kde se debatovalo o tom, co může
kontrolovat kontrolní výbor a co ne a ocitoval
úryvek ze zákona.

Paní tajemnice k tomuto tématu podala do-
plňující informace.

Paní Jarolímková uvedla, že v minulém vo-
lebním období fungovala kulturní komise, do
které byli nominováni lidé z volebních stran a
politických sdružení, a uvedla, že tato komise
moc nefungovala, když někteří z těchto členů
se příliš schůzek neúčastnili.

Paní Jarolímková uvedla, že pan Vochoska
(v minulém období radní zodpovědný za kul-
turu) se těchto schůzek účastnil, nicméně ani

zde z jeho strany žádné návrhy nezazněly.
Stejně tomu bylo při schůzkách na jednání
rady, kde s ní o záležitostech kultury také pří-
liš nediskutoval. Proto jí překvapilo, že ve vo-
lebním programu byla uvedena velká
nespokojenost s tím, jak funguje kulturní a in-
formační centrum.

Paní Jarolímková dala podnět k tomu, aby
nyní na začátku volebního období bylo stano-
veno, co komise pro kulturu a cestovní ruch
má dělat, jaké má kompetence, odpovědnost a
mělo by se stanovit, čím by se daná komise
měla v každém roce zabývat a za co nést odpo-
vědnost.

Dále se paní Jarolímková dotazovala pana
Vochosky, kdy budou doloženy nějaké podně-
ty ke změně organizačního řádu Novohrad-
ského zpravodaje.

Bc. Vochoska uvedl, že k této žádosti bude
předkládat podněty kontrolní výbor a uvedl, že
to bude začátkem roku 2019.

Pan starosta uvedl, že komise pro kulturu a
cestovní ruch je poradní orgán rady. Proto
bude komisi jasně úkolovat rada města a bude
s ní také řešit podněty na možné změny či do-
plnění kulturní nabídky. Dále pan starosta
uvedl, že souhlasí s tím, že pokud se téma ně-
jakým způsobem otevřelo a zpochybnila se
kvalita zpravodaje, nebo se u kultury řešilo
hledisko financí, tak by bylo dobře, aby zá-
stupci i jiných stran přispěli konkrétním návr-
hem a podíleli se na diskusích, jaké akce mají
probíhat a jaká má být jejich finanční nároč-
nost.

Pan Koželuh se vyjádřil z jeho pohledu ke
špatnému značení dopravního upozornění na
Hlinově, když uvedl, že tyto šipky neupozorní
řidiče, kteří tudy jedou, aby snížili svou rych-
lost. Dle jeho názoru by toto mělo být označe-
no značkami na omezení rychlosti.

Dále se pan Koželuh vrátil k projednáva-
nému bodu č. 2.12 a uvedl, že je velice pře-
kvapen tím, že zastupitelé o uvedené věci
nehlasovali.

Pan Koželuh uvedl, že návrh získat prode-
jem více peněz se tváří velice zajímavě. Reál-
ně však toto nahrává komukoli, kdo přijde
pozdě, a developerům, protože místní občané
poté nemají šanci tyto finanční nabídky pře-
platit.

Dále pan Koželuh informoval o tom, jak
probíhala koupě parcely, na které postavil
dům, kdy tuto parcelu nikdo nechtěl.

K parcele, o které se na jednání zastupitel-
stva jednalo, uvedl, jak se tuto snažil získat
před již 29 lety a uvedl souvislosti, kdy o tuto
parcelu žádal a tento prodej mu nebyl umož-
něn. Uvedl, že tehdy byla možnost tuto parce-
lu koupit za 1 Kč/m2 a dnes je tato cena 100 x
vyšší. Tehdy mu však koupi znemožnila pově-
řená pracovnice Státního statku, kterou byla
Ing. Marie Štanglová.

Pan Koželuh uvedl, že nechce, aby se z této
věci stala nějaká kauza, ale uvedl, že jeho syn
s manželkou v této žádosti o prodej pozemku
neudělali vůbec nic špatně. Naopak, dodrželi
dané termíny tak, jak mají být. Dle jeho názoru
tak všichni zastupitelé ustoupili Ing. Štanglo-
vi, který zneužil informace o prodeji, které
jako zastupitel získal a jeho syn po termínu po-
dal svoji žádost.

Pan starosta uvedl, že se k této historii
může těžko vyjadřovat a osobně si myslí, že
hlasování s ohledem na stanoviska minister-
stva vnitra nebylo možné. Dále zopakoval, že
s tímto stanoviskem sice nesouhlasí, nicméně
v daný moment je lepší bod nehlasovat.

K zatáčce na Hlinově pan starosta uvedl, že
na základě jeho podnětu rada města jednala
s Policií ČR, Správou a údržbou silnic Jihoče-
ského kraje a Odboru dopravy v Trhových
Svinech. Na základě tohoto jednání vzniklo
rychlé opatření, které bylo nyní provedeno.
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje však
zadala bezpečnostní posouzení odborníkovi,
který by měl celý úsek vyhodnotit a navrhnout
kompletní řešení značení tohoto úseku. Stáva-
jící opatření dle názoru pana starosty upozorní
řidiče na nebezpečný úsek, nicméně nepomo-
hou těm, kteří by zde jeli více než stokilomet-
rovou rychlostí.

Druhá věc je ta, že město podávalo návrh na
narovnání této zatáčky a je připraveno k tomu
přispět pozemky, které jsou ve vlastnictví měs-
ta. I v této věci bude i nadále jednáno.

Pan Roule uvedl, že se na základě vy-
šlého článku seznamoval s prostředky urče-
nými na kulturu a uvedl, že dle jeho zjištění
jdou 2/3 peněz "do luftu".

Dále se dotazoval na umístění kanceláře
paní Jarolímkové a jako volič po volbách se
dotazoval, kolik bude na Nových Hradech vy-
tvořeno nových pracovních míst.

Pan starosta odpověděl, že si nemyslí, že
by situace s financemi byla taková, jak ji pre-
zentuje pan Roule. Pokud je někde na nějaké
akci ztráta, tak to neznamená, že tyto peníze
jdou "do luftu", protože je mnoho akcí pořáda-
ných pro školy či veřejnost s tím, že tyto akce
jsou součástí různorodé nabídky akcí a vzdě-
lávacích programů. Pan starosta navrhl bavit
se o konkrétních návrzích, možných změnách,
jak to dělat jinak. Takovéto nápady budou ví-
tány, zatím však nikdo s ničím konkrétním ne-
přišel. Naopak je kulturní nabídka v našem
městě v jiných městech brána jako dobrý pří-
klad.

K novým pracovním místům pan starosta
uvedl, že těžko může slíbit nějaký výrazný ná-
růst pracovních míst. Doba, kdy investoři měli
zájem stavět fabriky či závody v N. Hradech,
je již dávno pryč a tyto závody následně získa-
ly T. Sviny či Č. Velenice. Přesto je možno
konstatovat, že s novými budovami vznikají i
v našem městě pracovní pozice. Město i nadá-
le nabízí podnikatelům volné pozemky a o ně-
kterých bude hlasováno již na jednom z příštích
jednání, kdy zastupitelé budou moci ukázat,
jak to s podporou podnikání ve města opravdu
myslí.

Pan starosta poděkoval všem za věcné ná-
vrhy a podněty, informoval o předběžném ter-
mínu dalšího jednání zastupitelstva, které by
mělo proběhnout 21.2.2019.

� 11. Závěr a usnesení
Starosta města poděkoval všem přítom-

ným zastupitelům a hostům za účast na 2. ve-
řejném jednání zastupitelstva Města Nových
Hradů.

Starosta města v 22.25 hodin ukončil jed-
nání zastupitelstva.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 14



16 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ únor 2019

(pokračování ze str. 1)
V souvislosti s plánováním kulturních akcí bych rád zmínil druhé

setkání věnované samotnému tématu kultury ve městě. Po úvodním set-
kání, které logicky muselo téma otevřít i připomenutím dřívějších akti-
vit a přiblížením jejich financování, jsme se nyní již mohli více zaměřit
na podněty a návrhy na zlepšení. Přestože na tomto setkání zaznívaly
často velmi protichůdné názory, měl jsem velmi dobrý pocit z toho, že
přítomní občané mají zájem přispět svým názorem, návrhem, rozborem
jednotlivých akcí či dokonce se zapojit do přípravy některých tradič-
ních či nových akcí. Jako velmi pozitivní vidím též to, že si přítomní
uvědomovali, že úspěšnost některých akcí (zejména těch, které mají
kultivovat a vzdělávat) nelze hodnotit pouze z pohledu počtu účastníků.
Zároveň jsem vnímal i podněty k dalším způsobům propagace akcí či
snaze o větší zapojení spolků i jednotlivců nejen do přípravy. A tak vě-
řím, že se společně budeme u těchto aktivit setkávat a že i díky širšímu
týmu a novým nápadům bude kulturní a vzdělávací nabídka pro občany
i turisty ještě zajímavější.

Při návštěvě brněnského veletrhu cestovního ruchu, kde se naše
město prezentovalo v rámci expozice Jihočeského kraje a destinačky
Novohradsko-Doudlebsko, jsem se setkal s lidmi z jiných regionů naší
země. Byl jsem rád, že se někteří nejen zajímali o naše město a okolí
jako o místo možné dovolené, ale též, že již v drtivé většině měli něja-
kou zkušenost s pobytem u nás. A měl jsem radost, že vedle krásné pří-
rody a památek často zmiňovali přátelské a vstřícné ubytovatele všech
kategorií (od Rezidence, přes penziony až po autokemp) nebo širokou a
pestrou nabídku různých koncertů, akcí na náměstí či výstav. Samo-
zřejmě nebylo vždy vše pouze idylické (nabídka restaurací, nedostatek
některých služeb apod.), ale dobrý pocit z návštěvy našeho regionu jim
zůstal a mají chuť se vracet. Osobně jsem samozřejmě rád, když někdo
hezky mluví o našem městě, zároveň však podobné veletrhy navštěvuji
právě pro možnost slyšet „zvenčí“ i kritiku. Byť ne vždy můžeme někte-
ré věci ovlivnit, je dobré o nich vědět a snažit se vlastní služby a
nabídku zlepšovat, případně jiné poskytovatele upozornit na ohlasy
návštěvníků.

Letošní návštěva Brna pro mne měla ještě jeden rozměr. Měl jsem
totiž možnost setkat se zde s jednou dámou, kterou jsem znal předtím
jenom z telefonu a dopisování. A protože v průběhu roku není příliš
prostor psát o možná jakoby obyčejných setkáních či sdílet někdy i vel-
mi osobní zážitky s nimi spojené, dovolte mi, abych Vás informoval
o tomto setkání, které mi udělalo velkou radost. Paní, se kterou jsem se
setkal, se jmenuje Dina, pochází z Řecka, žije v Řecku, ale zároveň je
jedním z mnoha tzv. řeckých dětí. Seznámili jsme se díky jistému panu
Dostálovi, který v létě navštívil řeckou horskou vesničku, kde ho doslo-
va obklopili místní obyvatelé, z nichž významná část prošla dětskými
domovy v bývalém Československu. Protože nejčastěji ve svých vzpo-
mínkách popisovali pobyt v Nových Hradech, rozhodl se pan Dostál
udělat jim radost tím, že k nám zajede a pošle jim fotky a pár prospektů.
Protože též zašel na radnici a informoval mne o svém řeckém zážitku,
mohli jsme následně navázat s těmito „našimi řeckými dětmi“ kontakt a
nakonec jsme se domluvili, že se v rámci pobytu paní Diny u dcery
v Brně můžeme i osobně setkat.

A setkání to bylo velmi dojemné a krásné. Paní Dina vzpomínala
s nostalgií na své kamarády, na vychovatele, popisovala nám svůj ná-
vrat domů k rodině (od své maminky byla odloučená od svých šesti mě-
síců až do osmnácti let!), o které si myslela, že již není. Vyprávěla
krásnou češtinou o tom, jak se v naší zemi následně zabydlela její dcera,
s dojetím vzpomínala na svou sestru i na některé nedávno zesnulé ka-
marády (bohužel mimo jiné prý i Ilias, který mi vyprávěl příběh o krá-
deži okurek ze zámeckého skleníku s Václavem Postráneckým), ale
vždycky se po chvilce vrátila k tomu, jak krásně jim bylo v Nových
Hradech a jak na ně celý život vzpomínají…

Paní Dina mi též řekla, že se do našeho města v letošním roce chys-
tá i skupinka „řeckých dětí“, které následně odešly a žijí v Kanadě.
A tak věřím, že podobných setkání bude v průběhu roku více a že se
setkáme jak se „starými dobrými známými“, tak s těmi, kteří dlouhá
léta v N. Hradech nebyli…

Když už jsem si myslel, že setkání s paní Dinou bude tím nejvý-
znamnějším příběhem, který bych chtěl nějak sdílet, objevil se ještě je-
den nový. Na výročce novohradských hasičů jsem se totiž dozvěděl
o hrdinském činu novohradského mladíka Martina Cápla, který v létě
na koupališti v H. Stropnici zachránil život topící se dívce. Díky Marti-
nově skromnosti a díky tomu, že nejsem příliš aktivním návštěvníkem
Facebooku, mi jeho příběh nebyl známý, nicméně si myslím, že by ne-
měl zapadnout. Zatímco se ostatní jen dívali nebo se báli skočit do
vody, Martin nezaváhal. Osobně velmi oceňuji Martinovu okamžitou
snahu pomoci dívce z vody i to, že následně díky dobré hasičské průpra-
vě dokázal i na břehu poskytnout první pomoc a dívce svým jednáním za-
chránil život. Martine, klobouk dolů! A klobouk dolů symbolicky i před
všemi, kteří děti a mládež učí, jak se v podobných případech zachovat…

Tímto ojedinělým příběhem bych svůj článek ukončil s přáním, aby
v průběhu letošního roku bylo co nejméně událostí, které by vyžadova-
ly podobné činy. Pokud už však někdy nastanou, přál bych si, aby třeba
nejen hasiči, ale i kdokoliv jiný prokázal odvahu, duchapřítomnost a
také nelhostejnost v momentu, kdy někdo jiný potřebuje větší či menší
pomoc. Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Lednové příběhy
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MYSLIVECKÝ PLES 2019
Vážení čtenáři, milí spoluobčané,

v pátek 18. ledna se v hotelu Máj uskutečnil první z letošních novo-
hradských plesů: PLES MYSLIVECKÝ.

Zcela záměrně uvádím velkým písmem, protože letošní akce byla
opravdu „VELKÁ“. Sečteme-li všechny druhy vstupenek a počet hos-
tů „až po půlnoci“ příchozích, dostaneme se bez velmi mála k úžasné-
mu číslu 350!!!

Vysoká kumulace lidí neznamená ovšem jen zábavu, ale v kombina-
ci s alkoholem s sebou nese vždy jistá rizika. Bezpečnost našich hostů
je pro nás prioritou, proto jsme i letos využili služeb profesionální
ochranné služby. Povinný hasičský dozor i dohled nás pořadatelů je sa-
mozřejmostí. K žádným závažným událostem naštěstí nedošlo a ples
probíhal po celou dobu hladce :-)

K tanci a poslechu zahrály dvě hudební uskupení: Veselá muzika
pod vedením p. Bc. Vochosky a KREDENCZ řízený p. Ing. Baldíkem.
Kontrastní repertoáry obou kapel se ukázaly jako výborná volba a bě-
hem večera nebyl snad nikdo, kdo by nenašel svůj „song“. Parket zapl-
nili hosté všech generací a mnozí vydrželi až do ranních hodin.

Myslivecké plesy bývají vyhledávané nejen kvůli hudbě, ale zejmé-
na pro výhry v tombole. V tomto směru jsme nasadili laťku vysoko.
Díky našim sponzorům bývá naše tombola každoročně bohatá a lístky
jsou vyprodány během chvíle. Letošní základní tombola obsahovala
několik set cen od našich sponzorů, vč. několika desítek naším spolkem
dodané „drobné“ – tj. kachny, kačeři, bažantí kohouti a slepice. Vrcho-
lem večera byla hlavní tombola. Ve zvěřině si výherci odnesli divoká
prasata, srny, srnčata, danče, siky a díky daru od p. MVDr. Kypeta, No-
vohradské hory s. r. o. několik poukazů na odběr domácích zvířat.
Výhry byly velmi atraktivní.

Ples byl ukončen podle plánu v ranních hodinách a na základě mno-
ha ohlasů věřím, že se všem velmi líbil.

Na závěr vzkaz všem členům našeho spolku, kteří s organizací plesu
aktivně pomáhali: Vážím si toho, jak reprezentujete náš spolek, jste
jeho duší a jsem na vás všechny neskutečně pyšná.  Děkuji.

Iveta Marhounová,
předsedkyně Mysliveckého spolku Nové Hrady z. s.
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Rok 2018
pohledem hasičů

Vážení čtenáři, rád bych Vám shrnul uply-
nulý rok novohradských hasičů. Jednotka
celkem vyjížděla k 34 událostem, především
se jednalo o zásahy technického charakteru.
Podrobně to lze vyjádřit takto, třikrát planý
poplach, technická pomoc (spadlé stromy, po-
moc ZZS, nebezpečný hmyz apod.) 21 událostí,
k požárům se vyjíždělo celkem v 6 případech
a pomáhali jsme také u dvou dopravních ne-
hod. V rámci zařazení do vybraných jednotek
v systému First Responder jsme loni zasaho-
vali s automatickým externím defibrilátorem
u dvou událostí. Tento typ událostí po nás vy-
žaduje přípravu první pomoci v mnohem vět-
ším měřítku, než tomu bylo v letech minulých.
Hlavně díky okamžité zpětné vazbě ze strany
ZZS Jihočeského kraje a LZS Armády ČR, se
i nadále, u těchto psychicky náročných zása-
hů, zlepšujeme. Činnost v jednotce města
ovšem nejsou jen zásahy. Každoročně musí
každý člen absolvovat pravidelnou odbornou
přípravu, dále jsou zde doplňující výcviky pro
nositele dýchací techniky nebo kondiční jízdy
strojníků. Započítáme li do toho i údržbu tech-
niky a výstroje, máme odpracovaných necelých
500 hodin. To vše a zájem města mít moderně
vybavenou jednotku, zkvalitňuje služby novo-
hradských hasičů nejen v našem městě, ale i
v blízkém okolí. Příkladem je obměna zásaho-
vých obleků, přileb a dýchací techniky za nové
a bezpečnější. Největším a nejtěžším novým
pomocníkem je nová automobilová stříkačka

CAS 20 Scania, ve které vozíme veškeré vyba-
vení pro prvotní zásah u každé mimořádné
události. Do pohotovosti byla zařazena kon-
cem srpna minulého roku.

Spolková činnost sboru v loňském roce
opět přinesla mnoho úspěchů. Hlavně úspěchů
v požárním sportu. Svou kvalitu především
potvrdili mladí hasiči, družstvo Soptíků opět
postoupilo do okresního kola. Naši práci
s mladými hasiči nám závidí spousta sborů a
jednotek v okrese, jelikož velký podíl býva-
lých Soptíků je dnes součástí výjezdové jed-
notky města. V pohárových soutěžích náš sbor
reprezentovala dvě družstva, jedno v kategorii
žen a druhé muži. Díky spolupráci s hasiči ze
Slavošovic, dokázala jednotlivá družstva zlep-
šit své výkony a zúčastnit se v prestižní soutěži
O hlubockého kapra, nebo dnes velmi popu-

lární noční soutěže v požárním útoku, právě
ve Slavošovicích. Nezapomenutelnou zkuše-
ností pro mužské družstvo se stala příležitost
vyzkoušet si požární útok, ve kterém soutěží
naši sousedé v Rakousku. V nedalekém Hein-
richsu se zúčastnili soutěže, kde provedli útok
v ,,rakouském“ stylu, který spíše připomíná po-
řadové cvičení a je prováděn bez vody. Stejnou
příležitost využili i rakouští kolegové u nás na
obvodové soutěži.

Na závěr bych chtěl jménem výboru SDH
poděkovat městu Nové Hrady za podporu jak
jednotky, tak i spolku. Dále rodinám všech ha-
sičů a hasiček za jejich pochopení a trpělivost
při výkonu naší činnosti. Poděkování patří
také občanům města a okolí za morální podpo-
ru, která je pro nás velmi důležitá.

Za SDH Marek Bandík

Vážení čtenáři, dovolte mi, abych se s Vámi podělil o radost z vý-
sledků Tříkrálové sbírky. V letošním roce se nám společnými silami
podařilo vykoledovat celkovou částku 125.908 Kč. V jednotlivých ob-
cích to bylo následovně: Nové Hrady 45.205 Kč, Údolí 4.580 Kč, Na-
kolice 1.000 Kč, Štiptoň 1.456 Kč, Byňov 3.960 Kč, Jakule 3.068 Kč,
Hranice 5.741 Kč, Horní Stropnice 15.489 Kč, Chlupatá Ves 1.772 Kč,
Humenice 2.450 Kč, Rychnov 6.203 Kč, Staré Hutě, Dobrá a Hojná
Voda 6.571 Kč,  Buková 3.828 Kč, Olešnice a Lhotka 24.585 Kč.

Mé velké a upřímné díky patří všem spoluorganizátorům. Zde v No-
vých Hradech především sestřičkám, bratřím a kněžím z kláštera Boží-
ho Milosrdenství, kteří každoročně zajišťují jak práci s kostýmy, jejich
údržbu a distribuci, tak zázemí koledníkům. Kučerům z Hranic, Šulis-
tům z Dobré Vody, paní Vinařové z Rychnova, Petrovi Aksamitovi
z Horní Stropnice a především Luďovi a Daně Lošků z Olešnice, kteří i
přes velmi těžkou rodinnou situaci i letos zorganizovali sbírku v Oleš-
nici a okolí. Výše jmenovaným pouze připravím kasičky a potřebné do-
kumenty a vše ostatní již zařizují oni sami. Bez jejich pomoci by se
často sbírka v daném místě nejspíš vůbec nekonala.

Závěrem bych rád poděkoval všem dárcům a koledníkům za tento
krásný výsledek společného úsilí, jehož převážná část bude věnována
na zřízení humanitárního centra při Diecézní Charitě v Českých
Budějovicích.

Upřímné Pán Bůh zaplať všem.
Václav Švarc, koordinátor Tříkrálové sbírky
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Zveme vás na

Novohradský
Masopust,

který se koná ve dnech

2. – 3. 3. 2019
Program:

Sobota 2. 3. 2019 – začátek v 8.00 hod. na
náměstí, koleda Růžičková, Jalovcová a Sla-
měná městem, hrají Písečanka, Petříkovská
pětka a Kameňáci,

od 19.00 hod. taneční zábava v hotelu
Máj – hrají Jižani a Midi, bohatá tombola,
vstupné 100 Kč.

Neděle 3. 3. 2019 – začátek v 8.30 hod. –
koleda Růžičková a Jalovcová městem, hrají
Písečanka a Kameňáci. Po skončení koledy
pohřbení Masopusta v hotelu Máj.

Trasy koled:
Sobota 2. 3. 2019

− Koleda Růžičková – Jižní Město
od Českého domu dolů, p. Pelech,
novostavby p. Vaněk a Plouhar,
ul. Vilová, ul. Polní, Pod vodárnou,
až k p. Kanděrovi a dále ul. Vitorazská.

− Koleda Slaměná – lesácké bytovky
p. Valha, Zahradní, Sídliště Míru, Vilová
čtvrť, dále od p. Dorschnera, p. Hofer,
až do ul. Pod Zámeckým a to od
p. Schmidta první ulicí nahoru
až k p. Albertovi.

− Koleda Jalovcová – p. Tuscher
a Lavička, Zahradní čtvrť,
Dům s pečovatelskou službou,
paneláky Zahradní čtvrť,
ul. Pod Zámeckým od p. Dědiny
až k p. Soubustovi.

Neděle 3. 3. 2019

− Koleda Růžičková – Zámek,
ul. Na Vyhlídce až k p. Jurkovi
k Novohradské bráně, od bankomatu ČS,
ul 5. května kolem pošty směr p. Hokr,
a Údolskou zpět na náměstí.
Dále ulicí 5. května (p. Tomášek)
až k Českému domu, Česká ul.
směr náměstí až k radnici.

− Koleda Jalovcová – Český dům,
ul. Husova, Navrátilova odkud
se přesunou ke zdravotnímu středisku
a odtud ul. Hradební až do
ul. Komenského a na náměstí.

Srdečně zvou pořadatelé
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Dětský karneval
S letošní „plesovou, maškarní a taneční“

sezonou začaly u nás děti, neboť tradiční Dět-
ský karneval byl už 12. ledna. A přestože se
rodiče sotva „oklepali“ z vánočních a novoroč-
ních svátků, stihli připravit dětem zase pěkné
masky. Program pro děti tentokrát uspořádalo
Divadlo Kejkle a celé dvě hodiny byli všichni
„v akci“, včetně rodičů, kteří se do programu
také mohli zapojit. Věřím, že si karnevalové
odpoledne všichni příjemně užili, včetně těch
veeeeelkých buuuuublin na závěr. Tak ať máte
všichni pěknou náááááladu i po karnevalu.

K. Jarolímková

Cestovatelská přednáška
nejen o bramborách

Začátkem roku míváme řadu let v kulturní nabídce cestovatelská
promítání. Už jsme projeli opravdu velký kus zeměkoule. Zpočátku nás
provázeli průvodci cestovek (např. od Kudrny), pak to byli zajímaví a
milí „týpci“, jako třeba Patrik Kotrba s kytarou nebo mladí účastníci
setkání v japonských Hradech atd. Letošní lednové cestování s námi
absolvoval Ing. Pavel Chlouba, kterého mnoho lidí zná nejen jako za-
hradníka, ale i cestovatele, publicistu a velmi příjemného člověka. Vzal
nás s sebou do Peru a poodhalil „tajemství brambor“. Jeho povídání a
promítání bylo opravdu velmi zajímavé a kdo si ještě stihnul od něho
vzít knihu „Na začátku byl rýč“, tak bude určitě obohacen ještě dalšími
zajímavými myšlenkami, historkami, pravdami, poznáním i humorem,
a to na hodně dlouho. K. Jarolímková
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Jak informuje KIC Nové Hrady
aneb Co se kde dozvíte

1. Novohradský zpravodaj – píšeme o všem, co se bude konat, i co
se konalo (o čem víme…). Jeho kvalitu a obsah tvoří všichni přispěva-
telé. NZ je měsíční „kronika“ novohradských událostíJ

2. www.kicnovehrady.cz – Turistické informace/Kultura/Koželužna/
Knihovna/Muzeum

Vše pod jednou „webovou střechou“ s originální „malovanou“ gra-
fikou, stálé i aktuální informace o městě a nejbližším okolí.

3. fcb – @kicnovehrady, @galeriekozeluzna, @novohradskemuzeum
4. Místa pro plakáty – „stojny“ před IC a „infonástěnka“ v IC, prů-

chod radnice, vitríny na Českém domě, „infonástěnka“ ve vchodu KSD
a Muzea, nástěnky v ZŠ, MŠ, ŠD, Zámek, Rezidence, Hrad (pokud se
vejde), dřevěné plakátovací plochy ve městě (případně v osadách, po-
kud je mají)

5. Tištěné propagační materiály v IC – tipy na výlety po celém na-
šem regionu, jižní Čechy, dále i turistické časopisy, knihy, dárkové
předměty…

6. Na aktuální informace se lze ústně doptat přímo na IC – co víme,
povíme… nebo ještě na www.jiznicechy.cz, www.cbsystem.cz (vstu-
penkovýportál)
………………...........…………………………………………………
Chcete přispět do Novohradského zpravodaje?
Zašlete příspěvek na adresu: zpravodaj@novehrady.cz, do předmětu
napište NZ, zasílejte prostý text a samostatné fotky (nevkládané do textu)

Chcete zasílat Kulturní tipy e-mailem?
Pošlete požadavek na kic@novehrady.cz

Chcete zasílat hlášení místního rozhlasu e-mailem?
Pošlete požadavek na infoc@novehrady.cz

Chcete vyhlásit událost místním rozhlasem?
Kontaktujete zaměstnance IC na tel.: 386 362 195.

V lednu byl zvolený nový předseda Komise pro kulturu, cestovní
ruch a podnikání Bc. Jiří Plouhar. Chcete mu zaslat svoje podněty pro
jednání komise? Můžete na adresu: jark.plouhy@seznam.cz

Předprodej vstupenek
Od 19. 2. 2019 bude zahájen

předprodej vstupenek na taneční soutěž
Novohradská číše – Memoriál Karla Hrušky, 41. roč.
Soutěž se koná 16. 3. 2019 v Hotelu Máj Nové Hrady

Další informace na KIC Nové Hrady
tel.: 368 362 195 nebo 602 150 208

www.kicnovehrady.cz

Každý jsme z jiného „kulturního těsta“
V lednu se uskutečnilo druhé veřejné jednání o novohradské Kultu-

ře a věcí s ní souvisejících, kterému předcházelo první listopadové jed-
nání minulého roku. Tomu zase předcházela různá politická vyjádření,
volební sliby a hesla, programy a některé názory na to, jaké to vlastně
u nás je „ne-kulturní“.

Druhé veřejné jednání 15. ledna přineslo díky účasti „pestrého vzor-
ku“ občanů-zájemců o diskusi celkem zajímavou mozaiku pohledů a
názorů na Kulturu v našem městě. Pro mne to bylo především potvrzení
toho, jak novohradské kulturní klima vnímám a jak to platí i obecně.
Jsou asi dvě nejdůležitější „rozdělení Kultury“ – dobrá a špatná a pak
„rozdělení“ lidí podle vlastního zájmu o kulturu. Jakmile při lednové
diskusi každý z nás u stolu promluvil „o kultuře“, bylo zřejmé i jeho
kulturní nastavení a potřeby, a to podle toho, co má rád, jaký žánr je mu
nejbližší, co si chce z kultury vzít, čím ho má uspokojit a jak byl vycho-
ván. Každý z nás je zkrátka z trochu jiného“ kulturního těsta“ a jde tedy
o to, abychom si všichni z nabízené novohradské mozaiky mohli
uloupnout tu svoji představu.

Do celkové novohradské nabídky jistě nepřispívá pouze „městská
Kultura“ (která by měla dbát na kvalitu a pestrost), ale i svými akcemi a
činností zájmová sdružení a spolky, soukromníci, školy a další instituce
(státní hrad, duchovní klášter, akademický zámek či řemeslná kovár-
na). Všichni Kulturu spoluvytváříme a pak ji jako novohradští obyvate-
lé spotřebováváme v poměru asi tak: 1/3 pravidelně, 1/3 občasně a
1/3 nikdy. Přičemž je jasné, že v době hlavní turistické sezony tvoří
turisté kulturních akcí nezanedbatelnou část, ale to je logické a děje se
to tak všude.

Kdo je trochu „v obraze“ a o kulturní, společenskou, divadelní, výtvar-
nou, vzdělávací, zábavnou, spolkovou, poznávací,… a kdo ví o jakou ještě
další nabídku se aktivně zajímá, může si každý měsíc doma něco vybrat
anebo ještě třeba vyrazil za humna, protože i v okolí se dějí věci. Nikdo ne-
musí zůstat kulturním „analfabetem“, pokud se tak ovšem rozhodne. Je to
každého svobodná vůle a to nezmění ani „pozlacená vstupenka“.

A co vlastně z toho našeho druhého veřejného setkání o kultuře vy-
plynulo? No, že Kultura má bavit, sbližovat lidi, kultivovat, držet se
tradic, zkvalitňovat život, vytvářet krásno, potěšit při špatné náladě,
inspirovat pro život a vytvářet protipól k obyčejným dnům. A že je sa-
mozřejmě dobré dbát pravidel „dobrého hospodáře“, přepočítávat tu
„návštěvnost“, „pořádně“ informovat a já bych ještě dodala – přát si na-
vzájem jen to nejlepší. A Nové Hrady svou širokou nabídkou jsou bez-
pochyby kulturním městem. Takže přeji všem kolegům pořadatelům,
aby jejich dobré úsilí bylo opětováno, aby měli radost z aktivní práce
pro ostatní lidi a aby se nenechali otrávit „věčnými šklebouny a remca-
ly“ (ti stejně na žádné akce nechodí…).

Za sebe i celé KIC Nové Hrady se budu těšit na všechna další pěkná
kulturní setkání. K. Jarolímková
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Plány Koželužnay na rok 2019
Měsíce leden a únor jsou pro prostory Koželužny po loňské výstavní

sezoně trochu odpočinkové a úklidové, ale zároveň plné organizačních
příprav na sezonu letošní. Jak by mohla vypadat, na co bychom se moh-
li těšit a co nového vidět? Nabízím malý přehled a k tomu několik dob-
rých informací.

Březen–duben
Na konci března zahájíme sezonu výstavou obrazů Mgr. Zdeňka

Chrta, kterého mnozí znáte ze svých školních let jako pana ředitele
v novohradské základní škole. Poslední jeho samostatná výstava v Ko-
želužně byla v roce 2010 a byly to kresby, zejména portréty, v loňském
roce měl jeden obraz i na Letním novohradském salonu. Nyní bude mít
tedy příležitost představit se nově a v širším záběru své výtvarné práce.

Vernisáž se uskuteční 24. 3. od 14 hodin a výstava potrvá do 28. 4. 2019.

Květen
„Různé věci jsou našim zrakům skryté ani ne tak proto, že se nachá-

zejí mimo náš zorný úhel, jako z toho důvodu, že nepřimějeme své
myšlenky a oči, aby se na ně zaměřily.“ H. D.  Thoreau

Tolik citát z publikace o Pavlu Talichovi, fotografovi „zvláštních
fotek“. A jeho fotografie jsou zvláštní především tím, že je dělá Came-
rou obcurou. Jeho výstavu fotografií zahájíme 5. 5. a pak o následují-
cím víkendu se s ním ještě můžete vidět při přednášce a praktické
ukázce focení s jeho jednoduchým optickým zařízením.

Červen
V červnu věnujeme prostory Koželužny po několikaleté pauze opět

novohradským dětem a výstavě s názvem „Novohradská dětská epo-
pej“. Měli byste na ní vidět nejrůznější výtvarné práce dětí, zejména
z doprovodných galerijních programů a z výtvarné spolupráce se škola-
mi. Výstavu zahájíme 2. 6. celodenním výtvarným programem, který
snad splní výtvarná očekávání dětí i rodičů…

Červenec–srpen
Na začátek prázdnin chystáme Mezinárodní malířské sympózium,

na které přislíbilo účast 11 malířů různého výtvarného i národnostního
„kalibru“. První červencový týden se budou malíři inspirovat naším
městem a krajinou, malovat, Vy se na ně budete chodit dívat a v neděli
7. 7. svoje práce vystaví v Koželužně. Téma je novohradský genius loci,
prolínání historie se současností, okouzlení novohradskou krajinou…
Výstava bude zpřístupněna do konce srpna a všechny obrazy by pak
měly být věnovány a vystaveny na místních institucích, památkách, ve
školách, na radnici.

Září–říjen
Na začátku září Vás pozvu na výstavu čtyř žen, které budou mít spo-

lečné výtvarné téma – květiny. A každá je bude mít uchopené jinou vý-
tvarnou technikou:
L. Mazancová / akvarel, D. Roulová-Plocková / pastelky,
P. Dvořáková-Haisová / pastely, K. Jarolímková / akryl

Výstavu zahájíme 8. 9. od 14 hod. a já věřím, že o květiny a vůně ne-
bude nouze.

Prosinec
Jakou výstavou Vás potěšíme na konci roku? Tak to teprve „zraje“.

Už jsme v době předvánoční měli výstavu čertovskou, přáníčkovou a
ozdobnou, vloni andělskou, tak aby ta letošní byla opět něčím nová, je
třeba ještě vymýšlet… A já si vymýšlím ráda. Ale kdybyste si chtěli i
Vy také něco vymyslet a bylo to vhodné do Novohradské galerie Kože-
lužna, tak se stavte třeba hned při první výstavě v březnu.

Zatím všem přeji pěknou zimu, ale už se těším na jaro, na první vý-
stavu a milé návštěvníky.

K. Jarolímková

Nabídka městského rezervačního systému CBsystem
Divadelní představení pro děti:
¡ 2. 2. – To, co žije pod tvojí postelí – Malé divadlo, ČB
¡ 10. 2. – Čarodějnická nevěsta – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 10. 2. – Jak chtěl Trautenberk Krakonošův kožich – DK Metropol, ČB
¡ 17. 2. – Tajemství fontány – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 23. 2. – Bruncvík aneb jak lev do znaku přišel – Malé divadlo, ČB
¡ 24. 2. – Popelka – Malé divadlo, ČB
¡ 26. 2. – Debata – Studiová scéna Na Půdě, ČB

Divadelní představení:
¡ 1., 2., 14. a 15. 2. – Zaslaná pošta (muzikál) – DK Metropol, ČB
¡ 1. 2. – Kreutzerova sonáta – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 2. a 12. 2. – Tramvaj do stanice touha – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 6. 2. – A je to v pytli! – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 6. 2. – Přísámbůh! – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 7. 2. – Letní vosy nás štípou už i v listopadu – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 9. 2. – Kominíček – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 9. 2. – Dámský krejčí – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 12. 2. – Téměř dokonalá láska – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 13. 2. – 7 žen na krku – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 13. 2. – Její pastorkyňa – DK Metropol, ČB
¡ 13. 2. – Kati – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 14. 2. – Holka nebo kluk – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 15. 2. – J. Havelka: Elity – Jihočeské divadlo, ČB

¡ 16. 2. – Prodaná nevěsta – DK Metropol, ČB
¡ 19. 2. – Zpívání v dešti – DK Metropol, ČB
¡ 20. 2. – Kráska a zvíře – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 20. 2. – Světáci – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 21. 2. – La traviata – DK Metropol, ČB
¡ 22. 2. – Zavolejte Jeevese – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 25. 2. – V. Havel: Pokoušení – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 25. 2. – Kalifornská mlha – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 27. 2. – Papá, že se nestydíš! (Dcera pracuje v Paříži) – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 28. 2. – Úča musí pryč! – Jihočeské divadlo, ČB

Koncerty, festivaly, zábavné pořady, hrané prohlídky:
¡ 4., 11., 18. a 25. 2. – Prohlídka radnice s průvodcem, ČB
¡ 6. 2. – Čaje v Besedě – KD Beseda, ČB
¡ 11. 2. – Listování: Legenda Z + H – Malé divadlo, ČB
¡ 14., 21. a 28. 2. – Budějovický Budvar – divadelní prohlídka, ČB
¡ 16. 2. – The Fellows, In Purple Time – KD Beseda, ČB
¡ 17. 2. – Hop Trop Samson Lenk Čtyřicátá sezóna – DK Metropol, ČB
¡ 20. a 21. 2. – JF a Roman Janál – Jihočeská filharmonie, ČB

Bližší informace a vstupenky k výše uvedeným představením
najdete na www.cbsystem.cz nebo v KIC Nové Hrady
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Muzejní výlet
Novohradské muzeum připravuje na duben zájezd do Záblatí, Li-

bějovic a na Lomec. Proč právě tam? U Záblatí se před čtyřmi sty lety
odehrála bitva, která znamenala zlom ve stavovském povstání. V této
bitvě císařská armáda vedená Karlem Bonaventurou Buquoyem
porazila stavovské jednotky. O necelý rok později Karel Bonaven-
tura Buquoy získal kromě panství Nové Hrady a Rožmberk také
Libějovice, kde později jeho pravnuk Filip Emanuel nechal postavit
zámek a na nedalekém kopci Lomec kostel, který se stal významným
poutním místem. A právě tato oblast bude cílem muzejního výletu. Vý-
let se bude konat v sobotu 13. dubna, pro omezený počet míst v auto-
busu nahlaste svůj zájem co nejdříve buď v Novohradském muzeu,
nebo na informačním centru v přízemí radnice.

Novohradské muzeum, J. Šáchová

Druhá výzva pro žáky,
předškoláky i poškoláky

V lednovém čísle Zpravodaje jsem
vyzvala všechny hravé a tvořivé děti
i dospělé, aby libovolnou technikou
zobrazili gryfa. Jak si řekneme na
vycházce v pátek 1. února, gryf je
mýtická bytost, která v sobě spojuje
znaky orla a lva. Obvykle je zobrazo-
ván tak, že přední část těla, křídla a
pařáty má orlí, zadní část pak lví.
Jeho hlavu zdobí opeřené uši, ocas je
někdy lví, jindy se podobá hadovi.
I svou povahou v sobě spojuje bystrost orla se silou lva. Symboli-
zuje sílu, odvahu a moudrost (někdy spíš vychytralost). Všechny
tyto vlastnosti se mu hodí, protože je podle starých bájí strážcem
zlatých dolů a pokladů. To nejdůležitější o gryfovi teď víte a můžete
se pustit do práce. Vytvořte obrázek nebo sošku, napište básnič-
ku či krátkou povídku – fantazie nemá meze. Svá dílka pak done-
ste do konce února do muzea nebo na infocentrum, v březnu
budou vystavena v Galerii Chodník.

Novohradské muzeum, J. Šáchová Lomec v dobové atmosféře
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Okénko do knihovny
Kde spí lufťáci / Ivanka Devátá
Veselé vzpomínky známé české herečky a spisovatelky na vzácné
chvíle, kdy člověk unikne z každodenního shonu a vyrazí s rodinou,
přáteli nebo kolegy na výlet či dovolenou do přírody.

To prší moře / Radka Třeštíková
Napínavé psychologické drama jedné zdánlivě obyčejné rodiny, ve
kterém autorka umožní čtenáři nahlédnout nejen do křehké duše dva-
cetileté Hanky, ale také do osudů dalších, vzájemně propojených pos-
tav. S lehkostí sobě vlastní vypráví nelehký příběh o pocitech.

Sběratel sněhu / Jan Štifter
Vzpomínky na někdejší obyvatele budějovického lágru. Tři časové li-
nie, tři generace a tři různé osudy se prolínají v jeden strhující příběh,
v němž se vrací lidé z dávných dob, protože minulost zůstala nedoře-
šená.

Sběratelé ostatků / Vlastimil Vondruška
Druhá část historického románu, rozvíjejícího další osudy syna české-
ho zemana, se odehrává na počátku 50. let 14. století v Čechách, Ně-
mecku a Itálii.

Vládcové ostatků / Vlastimil Vondruška
Další příběhy českého rytíře Martina ze Stvolna, odehrávající se v po-
lovině 14. století. Císař Karel IV. potvrdí jeho sňatek s bývalou man-
želkou třeboňského kata Johankou. Martin ze Stvolna pro ni vzápětí
odjíždí do Německa, kde ji nemocnou zanechal v klášteře. S hrůzou se
však dozví, že se jí zmocnila inkvizice a drží ji jako rukojmí.

Sama sebou / Jojo Moyesová
Louisa Clarková z bestellerů Než jsem tě poznala a Život po tobě se
vrací v novém románu Jojo Moyesové! A hodně toho ví. Tak napří-
klad ví, jak daleko je z jejího nového domova v New Yorku do Londý-
na, kde žije její přítel Sam. Ví také, že její nový zaměstnavatel je
dobrý člověk a že před ním jeho manželka skrývá tajemství…

Zlomené duše / Simone St. Jamesová
Píše se rok 1950 a v tajuplné internátní škole plné odložených děvčat
se zrodí přátelství čtyř dívek. Dokud jedna z nich záhadně nezmizí.
O více než šedesát let později se snaží novinářka Fiona napsat repor-
táž o rekonstrukci školy a odhalit tajemství okolo dávné vraždy své
sestry.

Není úniku / Taylor Adams
Studentka Darby cestuje za svou nemocnou matkou. Kvůli sněhové
bouři uvízne na dálnici uprostřed ničeho a je nucena strávit noc na
odpočívadle se čtyřmi úplně cizími lidmi. Při hledání mobilního sig-
nálu si všimne ruky malé holčičky, která je zamčená v jednom ze za-
parkovaných vozů. Bez spojení a bez jakékoli možnosti se odtamtud
dostat musí Darby přijít na to, kdo z jejích neznámých společníků je
dívčiným únoscem.

Husitská epopej VII / Vlastimil Vondruška
Předposlední díl celé ságy představuje léta, kdy byl český král Jiří
z Poděbrad na vrcholu své moci.

Rozervané království  / František Niedl
Jindřich z Lipé sedí ve věži pevného hradu Týřov, ale pokud si král
Jan Lucemburský myslel, že když přidusí a později možná i odsekne
hlavu hydry odbojných českých pánů, mýlil se.

Čas vlků / František Niedl
Druhá kniha série Hynek Tas z Boru. Příběh o speciálně vycvičeném
osobním strážci, kterému se často přezdívalo “Králův vrahoun” nebo
„Čtvrtý králův pes“.

Vesmír v kostce – edice Universum
Ohromující fotografie a 3D ilustrace doprovázené přehledným infor-
mativním textem umožňují poznat a pochopit mnohá tajemství ves-
míru – od velkého třesku a černých děr přes objevování galaxií
a jednotlivých planet a měsíců, jež tvoří naši sluneční soustavu, po
cestování do vesmíru, návštěvu kosmické lodi a vesmírné stanice či
zkoumání milionů hvězd na noční obloze.

Zvířata v kostce – edice Universum
Lze získat odborné informace o živočišné říši, aniž bychom intenziv-
ním studiem strávili několik vysokoškolských semestrů? Kniha z popu-
lární ediční řady „v kostce“ to nejen umožňuje, ale dělá to mimořádně
atraktivní formou s použitím nevídaných 3D ilustrací

Lidské tělo v kostce – edice Universum
Ohromující fotografie a 3D ilustrace doprovázené přehledným infor-
mativním textem umožňují poznat a pochopit mnohá tajemství lid-
ského těla – od jeho fungování přes procesy, které se odehrávají pod
naší kůží či v jednotlivých orgánech, od život zachraňujících reflexů
po buňky, které svádějí boj s bakteriemi, přes záhady mozku, jakými
je například vytváření vzpomínek…

Informace z knihovny
Již dva měsíce připravujeme stěhování kni-

hovny do budovy bývalých jeslí, takže nastalo
počítání a měření knih vzhledem k budoucímu
rozmístění jednotlivých fondů v regálech a
v knihovně, postupně je přiváženo zařízení.
Jsem ráda, že jsme se dočkali prostorné kni-
hovny po 30 letech v menší (ale útulné) kni-
hovně v Českém domě. Doufám, že tu útulnost
se nám podaří vytvořit i tady a že čtenáře neod-
radí. Větší prostory umožní návštěvy větších
školních tříd a tříd mateřské školy. Dětské od-
dělení knihovny dostane svoji velkou místnost,
takže malí čtenáři se nebudou muset plést do
cesty čtenářům dospělým, kteří budou mít svůj
klid při výběru knih v přehledné hlavní části
knihovny. Navíc máme v nové knihovně klu-
bovnu a studovnu pro školní i mimoškolní
využití a na pořádání akcí pro školu i pro ve-
řejnost, dále bude sloužit jako klub desko-
vých her a pro kluby čtenářů. Knihovna bude

mít i terasu, která bude sloužit jako letní čítár-
na, takže těšme se!

Stěhování začne ve středu 6. března a
v pondělí 18. března bude zahájen „zkušeb-
ní provoz“. Slavnostní otevření je plánová-
no na sobotu 23. března.

Prosíme čtenáře, aby si na dobu stěhování
včas vypůjčili dostatek knih.

Pokud by nám někdo chtěl pomoci se stě-
hováním, velice to uvítáme, protože knihy se
sice budou převážet dodávkovým autem, ale
budeme potřebovat řetěz lidí ve staré knihov-
ně i v té nové na podávání knih z regálů do
auta a pak zase obráceně. Již se mi pár nad-
šenců knihomolů přihlásilo a bude potřeba
dalších na tuto „Akci S“ (S jako stěhování,
pamětníci znají Akci Z). Pokud se rozhodne-
te pomoci, nahlaste se prosím v knihovně.
Předem děkujeme za Váš zájem a za přízeň.

Knihovnice D. Císařová

Městská knihovna v Nových Hradech
zve šikovné děti na

MODELÁŘSKÉ
DOPOLEDNE

čtvrtek 7. února 2019
14.00–17.00 hodin

(nutno přinést pravítko a kružítko)

STĚHOVÁNÍ
KNIHOVNY
bude probíhat ve dnech:

od středy 6. března
do pátku 15. března 2019,

v těchto dnech nebude možno
půjčovat knihy.

Provoz nové knihovny bude zahájen
v pondělí 18. března 2019



únor 2019 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 25

Oddíl kuželek
TJ Sokol Nové Hra-

dy informuje
Ve dnech 5.–6. ledna se uskutečnily okres-

ní přebory kuželkářů. Naše novohradská ku-
želna byla pověřena připravit tuto akci pro
kategorie ženy a juniorky. Muži a senioři
soutěžili v kuželně Dynama České Budějo-
vice, žáci a žákyně pak v kuželně Loko Č.
Budějovice. Můžeme se pochlubit dobrou
úrovní jak průběhu přeboru v naší kuželně,
tak i celkovými výsledky, kterých naši ku-
želkáři a kuželkářky v rámci okresu dosáhli:

Tady jsou výsledky:
Kategorie ženy:

1. místo Hladká Stanislava
3. místo Šebestová Milena
4. místo Kříhová Tereza

Kategorie juniorky:
1. místo Betuštiaková Stanislava
2. místo Betuštiaková Natálie

Kategorie muži:
1. místo Jelínek Jiří
5. místo Kanděra Michal
6. místo Silmbrod Michal

Kategorie seniorů:
1. místo Tomášek Libor
2. místo Sladký Stanislav

Kategorie žáků:
1. místo Balko Tomáš

Kategorie žákyň:
3. místo Brychová Eliška

Všichni jmenovaní si svým umístěním
vybojovali účast v krajském přeboru. Gratu-
lujeme a děkujeme všem našim zástupcům
za dobrou reprezentaci oddílu a přejeme
jim další tak kvalitní umístění nejen v sou-
těžích jednotlivců, ale i v soutěžích druž-
stev na dalších úrovních.

Starosta TJ Sokol Nové Hrady,
Stanislav Sladký

RYTMÍK
Před několika lety jsme jako děti měly možnost navštěvovat v našem městě mnoho pohybo-

vých kroužků. Každý školní rok jsme se naučily něco nového a na závěr to předvedly rodičům,
rády na to vzpomínáme.

Postupem času však zájem opadl a nyní, jako dospělé, se ptáme, co můžeme nejen pro naše
děti, udělat my. Pojďme vrátit kousek toho, co tu před lety fungovalo, a třeba někomu dodáme
odvahu zrealizovat vlastní myšlenku…

A tak jsme se v říjnu 2018 rozhodly a začaly s RYTMÍKEM – hudebně-pohybovým krouž-
kem pro děti od 4 – 6 let. Obavy a očekávání byly obrovské: „Přihlásí se vůbec někdo?“

Ano, přihlásilo se nám 11 šikovných holčiček a my se do toho mohly pustit s nadšením a opti-
mismem.

Jsme rády, že můžeme každý čtvrtek tancovat v Pasivním domě, proto bychom chtěly podě-
kovat městu Nové Hrady za podporu a poskytnutí prostor.

V prosinci 2018 jsme společně s holčičkami zvládly připravit malé vystoupení pro rodiče,
kterým tímto děkujeme za jejich důvěru a ochotu spolupracovat.

Již nyní se nám v hlavě rodí nápady na další vystoupení, a tak věříme, že i v tomto roce se bu-
deme nadále scházet a těšit se z hudby a tance. Bandíková Klára, Maršálková Soňa

Informace pro občany

„Daňová přiznání
s odborníky“

I v letošním roce opět proběhne návště-
va pracovníků Finančního úřadu pro Jiho-
český kraj, Územní pracoviště v Českých
Budějovicích ve věci podávání přiznání
k dani z příjmu fyzických osob 2018.

Zájemcům jako vždy poskytneme in-
formační materiály a tiskopisy, budeme
přijímat vyplněná daňová přiznání, pří-
padně vypomůžeme při jejich sestavová-
ní a zodpovíme konkrétní dotazy.

Platby daně lze provádět jen bezhoto-
vostní formou, úhrada v hotovosti je mož-
ná výhradně na úřadě v Č. Budějovicích,
ul. F. A. Gerstnera 5 v pokladních hodi-
nách v pondělí a ve středu od 8 do 15 hodin.

Termín 25.2. od 13.30 do 16.30 hod.
na MěÚ Nové Hrady, 1. patro.

¡ Koupím garáž v Nových Hradech. Tel.: 721 128 317
¡ Prodám poličku z IKEA (zabalenou), nová – barva buk, rozměr 110 x 26 cm za 350 Kč.

Tel.: 723 638 912
¡ Prodám stahovačku do kuchyně. Cena 100 Kč. Tel.: 723 638 912

řádková inzerce

ENGLISH CLUB
Angličtinová straka Maggie s Marcelou přijíždí

nově do komunitního centra v N. Hradech

V pátek 22.2.2019 v 15 hod.
ukázková hodina angličtiny

pro rodiče s dětmi
Čím dříve děti začnou, tím lépe jazyk ovládají.
Proto neváhejte a rezervujte si místo ještě

dnes + dotazy na tel. 720 105 159

TJ Spartak Trhové Sviny, oddíl rekreačního sportu

SPORTOVNÍ KROUŽEK
PRO DĚTI (5–10 let)

Všeobecná sportovní příprava pro děti
pod dohledem kvalifikované trenérky Jany Záhorkové

KDY: KAŽDÉ ÚTERÝ OD 15.30 hod DO 17.00 hod
KDE: TĚLOCVIČNA 2. STUPNĚ ZŠ NOVÉ HRADY

S SEBOU: SPORTOVNÍ OBLEČENÍ, OBUV A DOBROU NÁLADU

Kapacita kroužku omezena na 15 dětí! Členský příspěvek ve výši 500 Kč/na půl roku
Více info na: j-a-n-c-a @volny.cz, 737 915 485
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