
 

Zápis  
ze zasedání Zastupitelstva obce Vacov č.  14 ,  

konaného dne 30.03.2017 , od 19,00 hodin 
 

 
Program: 

1. Zahájení, návrh programu jednání. 
2. Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů  
3. SDH Vacov – řešení nové CAS. 
4. SDH Benešova Hora – řešení dopr. automobilu. 
5. ČOV Vlkonice – stočné. 
6. OZV č. 1/2017 a OZV č. 2/2017. 
7. Změna č. 3 ÚP Vacov  - informace. 
8. Rozpočtová opatření. 
9. Rozšíření doplňkové činnosti ZŠ a MŠ Vacov. 
10. Různé. 

 
K bodu 1: Starosta M. Roučka přivítal přítomné a sdělil, že zápis z minulého jednání 
zastupitelstva obce byl ověřen, nebyla proti němu podána námitka a je k nahlédnutí u 
zapisovatelky. Přítomno je 13 zvolených členů ZO, 2 jsou omluveni, zastupitelstvo je 
usnášení schopné. Starosta přednesl návrh programu jednání - viz výše. 
Výsledky hlasování o předloženém programu: pro 13, proti 0, zdržel se 0.  
 
K bodu 2:   Zapisovatelkou byla určena Jana Blatná. 

Návrhová komise  - F. Čtvrtník, Mgr. Z. Říha a Ing. V. Šťastná. 

Výsledky hlasování o jménech členů návrhové komise: pro 10, proti 0, zdržel se 3.  

Ověřovatelé - Ing. Marie Roučková, Mgr. Stanislav Mauric 

Výsledky hlasování o jménech ověřovatelů: pro 12, proti 0, zdržel se 1. 
  
K bodu 3: Starosta připomněl, že na zasedání ZO v prosinci 2016 bylo schváleno podání 
žádosti o dotaci na nákup nové CAS pro SDH Vacov. Žádost nezískala potřebný počet bodů, 
tudíž nebyla podpořena. Dotaci získal pouze jeden SDH v rámci Jihočeského kraje. V tomto 
případě rozhodly preferenční body udělené krajskou komisí. Starosta navrhuje předložit 
žádost o dotaci na nákup nové CAS opětovně v r. 2017. 
 
Návrh usnesení č. 14/1:  
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na nákup hasičského vozidla – 
cisterny v roce 2017. Zároveň se zavazuje dofinancovat limitní částku 2,5 mil. Kč 
z rozpočtu obce. 
 
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se  0. 
Usnesení č. 14/1 bylo schváleno. 
 
K bodu 4:  Starosta následně podal informaci o možném podání žádosti o dotaci též na nákup 
dopravního automobilu pro SDH Benešova Hora. SDH Vacov tuto možnost nemá, dopravní 
automobil mají. Spoluúčast obce v případě úspěšnosti žádosti činí cca 200-250 tisíc Kč, 
v případě, že nový automobil bude stát od 1 - 1,4 mil Kč (dle výbavy). 
 



Návrh usnesení č. 14/2:  
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na dopravní automobil pro SDH 
Benešova Hora. Zároveň se zavazuje dofinancovat  povinnou spoluúčast žadatele 
z rozpočtu obce. 
 
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0. 
Usnesení č. 14/2 bylo schváleno. 
 
K bodu 5: Starosta v krátkosti shrnul dosavadní jednání o výši stočného v souvislosti 
s přiznanou dotací na rekonstrukci ČOV Vlkonice. Dle související legislativy by měla být 
cílová částka za stočné v r. 2029 ve výši 90,37 Kč/m3. K této částce došel projektový manažer 
a konzultována byla při osobní schůzce na Státním fondu životního prostředí. SFŽP i MŽP 
nepovolily dofinancování cílové částky z rozpočtu obce. Starosta zaslal dopis řediteli Svazu 
měst a obcí, kde rozporoval výši stočného konkrétními argumenty. Dopis byl předán na 
legislativně-právní oddělení SMO. Ředitel SMO sjednal schůzku na SFŽP s ředitelem sekce 
řízení OPŽP, a to na pondělí 3. 4. 2017. Částka ve výši 90,37 Kč/m3, byť s postupným 
nárůstem do r. 2029, není dle názoru RO pro obec akceptovatelná. 
 
Návrh usnesení č. 14/3:  
Zastupitelstvo obce neschvaluje předložený harmonogram navyšování stočného 
s cílovou částkou 90,37 Kč/m3 v roce 2029. ZO pověřuje starostu nadále jednat o výši 
stočného na SFŽP (v souvislosti s přiznanou dotací na rekonstrukci ČOV Vlkonice). 
 
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se  0. 
Usnesení č. 14/3 bylo schváleno. 
 
K bodu 6:  V návaznosti na schválené Dohody o vytvoření společného školského obvodu 
základní školy a mateřské školy s obcí Vrbice a Drážov v prosinci 2016 musí nyní 
zastupitelstvo obce vydat obecně závazné vyhlášky, které stanoví společný školský obvod a 
společný obvod mateřské školy. 

 
Návrh usnesení č. 14/4: (příl. č. 3) 
Zastupitelstvo obce schvaluje na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. c) zákona  č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
obecně závaznou vyhlášku obce Vacov č. 1/2017 o stanovení společného školského 
obvodu Základní školy a mateřské školy Vacov, Miřetice 38, 384 86 Vacov zřízené obcí 
Vacov. 
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0. 
Usnesení č. 14/4 bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení č. 14/5: (příl. č. 4) 
Zastupitelstvo obce schvaluje na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. c) zákona  č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
obecně závaznou vyhlášku obce Vacov č. 2/2017 o stanovení společného školského 
obvodu mateřské školy. 
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0. 
Usnesení č. 14/5 bylo schváleno. 
 
 



K bodu 7: Zprávu o stavu a projednávání změny č. 3 ÚP Vacov přednesl Fr. Hůle.  
 
Návrh usnesení č. 14/6:  
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci pověřeného zastupitele o současném stavu 
změny č. 3 ÚP Vacov a jejího projednávání na OÚ Vacov dne 23. 2. 2017. 
 
Návrh usnesení č. 14/7:  
Zastupitelstvo obce Vacov rozhodlo v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, vyhovět žádosti paní Jany Limpouchové, Mutěnice 64 na prověření zařazení 
části pozemku p. č. 525/1 k. ú. Benešova Hora jako plocha BR, který by byl směněn za 
část plochy Z 19 v k. ú. Benešova Hora ve vlastnictví Vladimíra a Tomáše Vlčka.   
 
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0. 
Usnesení č. 14/7 bylo schváleno. 
 
 
K bodu 8: Rada obce schválila rozpočtová opatření č. 12 ze dne 14. 12. 2016, č. 1 ze dne 
16.1.2017 a č. 2 ze dne 13. 2. 2017. Provedená rozpočtová opatření jsou nyní předložena 
zastupitelům obce. 
 
Návrh usnesení č. 14/8: (příl. č. 5) 
Zastupitelstvo obce bere předložená rozpočtová opatření č. 12 ze dne 14. 12. 2016, č. 1 ze 
dne 16.1.2017 a č. 2 ze dne 13. 2. 2017 na vědomí. 

K bodu 9:  Ředitel požádal o rozšíření doplňkové činnosti ZŠ a MŠ Vacov. Škola má záměr 
zřizovat příměstský tábor pro děti v době školních prázdnin a pronajímat nebytové prostory 
(tělocvičnu). 

 
Návrh usnesení č. 14/9:  
Zastupitelstvo obce schvaluje rozšíření doplňkové činnosti ZŠ a MŠ Vacov. Týká se  

- Zřízení příměstského tábora v době prázdnin. 
- Pronájmu nebytových prostor (tělocvičny). 

ZO ukládá starostovi řešit usnesení č. 14/8 formou dodatku č. 1 ke Zřizovací listině ZŠ a 
MŠ Vacov. 
 
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se  0. 
Usnesení č. 14/9 bylo schváleno. 
 
K bodu 10: Různé. Starosta informoval o: 

- Současné situaci ve věci pozemků Pod Dubem v majetku církve. Biskupství 
českobudějovické nechalo na tyto pozemky vypracovat již tři znalecké posudky. 
Finanční rozptyl byl téměř 2 mil. Kč. V posledním posudku, který činil téměř 1,5 mil. 
Kč, byla zjištěna po přezkoumání soudním znalcem poměrně zásadní chyba. S touto 
skutečností bylo Biskupství českobudějovické vyrozuměno a požádáno o nápravu. 
Vzhledem k tomu, že se poměrně dlouho opětovně nic nedělo, zaslal starosta na 
Biskupství českobudějovické dopis, který poukázal na značně nestandartní jednání 
církve v této záležitosti a v rozporu s uzavřenou Smlouvou o budoucí smlouvě kupní. 
Po zaslání tohoto dopisu hned druhý den se objednali na OÚ zástupci Biskupství 
českobudějovického.  Při osobním jednání se opětovně probrala celá situace a bylo 
dohodnuto, že Biskupství českobudějovické chybný znalecký posudek opravovat 
nebude a nechá vypracovat nový posudek jiným soudním znalcem. Starosta 



informoval zástupce, že i obec objednala znalecký posudek na předmětné pozemky. 
Protože se jedná o stejnou legislativu, podle které soudní znalci postupují, měla by být 
cena u obou těchto posudků stejná. Přislíbeno též bylo ze strany zástupců Biskupství 
českobudějovického urychlené dořešení této kauzy. Neúměrné protahování odrazuje 
zájemce o koupi pozemků na výstavbu RD v této lokalitě. 

Návrh usnesení č. 14/10 :  
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí. 
 

- Oznámení o schválení žádosti o dotaci na demolici objektů v centru Vacova (stará MŠ 
a prodejna). 

- Předpokládaném vyhlášení dotačního programu na výstavbu komunitních domů. Stálo 
by za úvahu, zda nezkusit řešit tímto způsobem část projektu na rekonstrukci druhé 
části náměstí.  

- Závěrečném vyhodnocení dotačních programů na zateplení školy, školky a řešení bio 
odpadu v obci. Závady nebyly zjištěny, dále však má poskytovatel dotace možnost 
v případě nedodržování podmínek udělit finanční postihy. 

- Předložení projektu se žádostí o dotaci na rekonstrukci půdních prostor včetně nové 
střešní krytiny v budově ZŠ Vacov. Jedná se o finančně velmi náročnou akci. 
Položkový rozpočet na rekonstrukci, včetně vybavení, činí téměř 17 mil. Kč vč. DPH. 
Projekt je v současné době ve vyhodnocovacím procesu. 

- Podání projektu se žádostí o dotaci na revitalizaci a výsadbu nové zeleně v obci. Jedná 
se o projekt ve výši přes 1 mil. Kč.  

- Vypsané dotaci KÚ JčK na opravy místních komunikací. Dotace činí max. 50% 
realizační ceny, horní hranice je 1 mil. Kč. Jako vhodné se jeví zpracovat projekt 
se žádostí o dotaci na MK v Rohanově, a to z hlavní silnice pod hospodou, přes náves 
k Ekosportu, s vyústěním na hl. silnici nad Rohanovem. 
 

- Písemném požadavku několika občanů Miřetic na osazení měřičů rychlosti v části 
obce Miřetice. Dle požadavku by měl být jeden osazen cca u stávající autobusové 
čekárny (směrem od Vacova) a druhý cca pod p. Bedlivým (směrem od Čkyně). 
Dosud byli instalovány v naší obci pouze dva měřiče u silnice před budovou školy a 
před budovou MŠ. Tyto měřiče sponzorsky osadila firma, která instalovala v obci 
rozhlas. Starosta k této záležitosti podotýká, že upozornění na řidiče, kteří nedodržují 
předepsanou rychlost, je v podstatě z většiny částí naší obce. Tento problém by se 
proto měl řešit komplexně. Instalace jednoho měřiče představuje finanční částku cca 
od 35-45 tisíc Kč. Vhodné by možná bylo jmenovat komisi, která se bude tímto 
problémem zabývat. Obec v nejbližší době navštíví zástupci Policie ČR, starosta chce 
i o tomto problému s nimi jednat.  
 

M. Pilný – občané Přečínských Chalup nemají ani cedulemi označenou osadu. Ani zde se 
bezpečná rychlost nedodržuje. 
Starosta – budou prověřeny možnosti 
 
M. Moutelík – co bude dělat komise? 
Starosta – posoudí potřebnost dle konkrétní situace v předmětné části obce, navrhne 
eventuální umístění měřičů a přibližnou finanční potřebnost na tuto akci. V případě, že se 
ukáže osazení jako nezbytné, bude nutno potřebné finanční prostředky zařadit do rozpočtu 
obce. 
 
Pan Hauser – nejen v Miřeticích je to opravdu problém, děti chodí do školy, není ani chodník 



Starosta – v této věci již bylo jednáno se SÚS. Vzhledem k potřebné šíři vozovky zde není na 
chodník prostor. Mimo jiné při zimní údržbě by byl permanentně zavalen a bylo by ještě 
méně místa na vozovce. 
  
M. Moutelík, Fr. Čtvrtník – pokuty za překročení rychlosti jsou v některých obcích i příjem 
do rozpočtu 
Starosta – vybírat pokuty do rozpočtu nebude určitě jednoduché. I tuto připomínku prověřím. 
  
Návrh usnesení č. 14/11 :  
Zastupitelstvo obce pověřuje RO připravit podklady pro komisi tak, aby byla situace 
řešena koncepčně. 
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0. 
Usnesení č. 14/11 bylo schváleno. 
 

- Jednání RO, která se zabýval záměrem výstavby veřejného parkoviště na Javorníku. 
Účasten byl pan Vlastimil Frič a Vladimír Vlček. Spolky na Javorníku nechaly 
vyhotovit skici několika variant. Nejoptimálnější se jeví zřízení parkoviště vedle 
hlavní silnice od autobusové čekárny až naproti nemovitosti p. Procházky. Předmětný 
pozemek je v majetku p. Vl. Vlčka, který nesouhlasil s jeho prodejem na tento účel. 
Zřízení parkoviště nad sochou K. Klostermanna (jedná se o pozemek v majetku p. 
Venclíka) se z hlediska praktického ani estetického nejeví příliš vhodný (parkoviště na 
kopci). Starosta předběžně jednal o možnosti zřízení parkovací plochy v prostoru 
předchozího místa sochy KK s novým majitelem tohoto pozemku. Ten se k tomuto 
záměru zatím nevyjádřil, musí vše řádně zvážit. 
 

M. Blahout – mám informace, že tomu není příliš nakloněn. Nebylo by možná od věci 
opětovně zvážit možnost zřízení parkoviště mezi konírnou a hřištěm. Předmětná část lesa již 
není v LHP vedena jako genová. 
Starosta – i o této původní variantě lze uvažovat. Byla by však určitě finančně velmi náročná 
a dále je skutečností, že se v určité vzdálenosti nacházejí zdroje vody. Nutno nejprve nechat 
posoudit odborem ŽP. S dotací na zřízení parkoviště nelze počítat. 
 
Starosta poděkoval zastupitelům a přítomným za účast a ukončil zasedání v 20,25 hodin. 
 
 
Přílohy zápisu:  

1. Prezenční listina 
2. Zveřejněná informace o konání zasedání  
3. OZV 1/2017 
4. OZV 2/2017 
5. Rozpočtová opatření č. 12/2016, 1/2017, 2/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

Výpis usnesení č. 14  
zasedání Zastupitelstva obce Vacov 

ze dne 30. 03. 2017  
 

ZO schválilo: 
1) Přednesený návrh programu jednání zastupitelstva.        Hlasování: 13,0,0 
2) Členy návrhové komise          Hlasování: 10,0,3 
3) Ověřovatele zápisu           Hlasování: 12,0,1 
4) Podání žádosti o dotaci na hasičský vůz CAS pro SDH Vacov a následné 

dofinancování limitní částku 2,5 mil. Kč částky z rozpočtu           Hlasování: 13,0,0 
5) Podání žádosti na dopravní automobil pro SDH Benešova Hora 

a následné dofinancování potř. částky z rozpočtu obce       Hlasování: 13,0,0 
6) Žádost p. Limpouchové, Mutěnice.         Hlasování: 13,0,0 
7) OZV č. 1/2017 a OZV č. 2/2017         Hlasování: 13,0,0 
8) Rozšíření doplňkové činnosti ZŠ a MŠ Vacov       Hlasování: 13,0,0 
 
ZO neschválilo: 
1) Předložený harmonogram navyšování stočného s cílovou částkou 90,37 m3 do r. 2029.

            Hlasování: 13,0,0 
 
ZO vzalo na vědomí :  
1) Informaci pověřeného zastupitele o stavu změny č. 3 ÚP Vacov. 
2) Předložená rozpočtová opatření č. 12/2016, 1/2017, 2/2017. 
3) Stav jednání s církví o pozemcích Pod Dubem. 
  
ZO pověřilo: 
1) Radu obce připravit podklady pro koncepční řešení měřičů rychlosti 
 
  

Zápis byl vyhotoven dne: 06.04.2017 
 
Zapisovatelka: Jana Blatná  
 
 
Ověřili: Ing. M. Roučková (v.r.)  dne 6.4.2017 
 Mgr. S. Mauric (v.r.)       dne 7.4.2017 
   
Starosta:  M. Roučka (v.r.) 
 


