
TJ Spartak je největší tzv. zapsaný sportovní spolek ve městě.
Sdružuje těchto 9 oddílů: florbalu, fotbalu, basketbalu, stolního

tenisu, šachů, volejbalu, sportu pro všechny, rekreačního tenisu
a nohejbalu.

Členská základna podle informačního systému ČUS a registrace
svazů každoročně čítá kolem 900 sportovců, z nichž dětí a mlá-
deže od 5–19 let je k poslední statistice 362. Zde je zajímavé
srovnání s údajem městského úřadu, kdy počet této věkové sku-
piny ve městě činí 989 obyvatel. Aktivní zapojení cca 1 /3 ve
Spartaku je potřebné rozšířit o zapojení do mlá-dežnických
sportů v dalších klubech – tenistů v Sokole, judistů, vodáků aj.
Sport ve městě tak kladně ovlivňuje velkou skupinu dětí a mlá-
deže.

Organizační a trenérskou činnost zajišťuje plejáda dobrovol-
ných činovníků, když v sezoně 2022/2023 bylo s požadovanou
kvalifikaci zapojeno do tréninkového procesu této věkové sku-
piny 36 trenérů a asistentů.

Dospělí hrají soutěže od okresních po republikové / stolní tenis.
Obdobně mládež, která se, kromě pravidelných soutěží, zúča-
stňuje turnajů od kategorie nejmladších přípravek po ka-dety.

Podmínky pro sport se přestavbou sportovní haly na Bělidle
vrátily do původního stavu a při zachování všech stávajících
sportovišť/ fotbalového hřiště za koupalištěm / jsou pro míčové
a úpolové sporty dostačující. 

Financování činnosti je trvale klíčovou otázkou a nezastupitel-
nou roli v něm z pohledu provozu sportovišť a dotace na mládež
sehrává město. Objevila se komplikace se skokovým růstem cen
a spolupráce s městem bude potřebná.

Sportu a vám zdar! 

SPARTAK V KOSTCE 
Ferdinand Jiskra, předseda TJ 
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Flexibilní plynové přípojné hadice jsou
na domovních plynovodech běžným způ-
sobem připojení plynových spotřebičů.
Přípojné hadice ke spotřebičům mají ome-
zenou životnost, jejíž délku udává vý-
robce. U pryžových to bývá zpravidla 
5 - 10 let, poté se doporučuje jejich vý-
měna nejlépe za nerezové vlnovcové ha-
dice, jejichž životnost může být
neomezená. Pokud má zákazník jakékoliv
pochybnosti o funkčnosti, těsnosti či ži-
votnosti připojovacího dílu, je vhodné jej

vyměnit. 
Bezpečnosti a spolehlivosti připojení ply-

nového spotřebiče napomáhá správná in-
stalace a manipulace: přípojnou hadici je
nutné chránit před nadměrným mecha-
nickým namáháním, oděrem, nárazy, zlo-
mením a agresivními látkami. Zároveň
hadice nesmí být namáhána tahem a kru-
tem. Hadice musí být vedena tak, aby ne-
byla ovlivněna přímým plamenem 
a sálavým teplem. V případě celokovo-
vých hadic nesmí sloužit jako uzemnění

(průchod elektrického proudu ji může po-
škodit).

Pravidelnými kontrolami a udržování
spotřebičů v dobrém stavu chráníte nejen
sebe, ale i své okolí. Zákazník má z ener-
getického zákona povinnost udržovat od-
běrné plynové zařízení v takovém stavu,
aby se nestalo příčinou ohrožení života,
zdraví či majetku osob, a v případě zjiš-
tění závady tuto bez zbytečného odkladu
odstranit (§ 62 odst. 2) písm. f) zákona
č. 458/2000, Sb.).

Slovo z radnice
Vážení Kapličáci, sousedé, přátelé,
po dvou letech restrikcí jsme si konečně

mohli všichni bez rozdílu vychutnat tra-
diční Novoroční koncert, tentokrát s Ka-
milem Střihavkou a jeho hosty. Jsem rád,
že to není zdaleka jediná kulturní akce 
a v nadcházejícím plesovém období nás
jich čeká ještě mnoho a náš „kulturák“
zase ožije!

Kultura ovšem není zdaleka jediná věc,
na které usilovně pracujeme. Poslední
měsíce se nesou především v duchu se-
znamování se s agendou úřadu a jednot-
livými rozpracovanými projekty a záměry. 

Jedním z našich cílů je přiblížit, pokud
možno co nejvíce, radnici občanům.  Mů-
žete si všimnout prvních změn na webo-
vých stránkách a Facebooku. Dalším
krokem vstříc Kapličákům je pořádání ve-
řejných zastupitelstev v pravidelném
rytmu (vždy poslední středu v měsíci 
s výjimkou školních prázdnin v prosinci 
a červenci) a v příznivějším čase vždy od
17.00 hodin. Současně pracujeme na pří-
mém přenosu jednotlivých zastupitelstev
pro ty, kteří se nemohou z nejrůznějších
důvodů dostavit osobně. V tomto trendu
budeme i nadále pokračovat. 

S přáním všeho dobrého do Nového
roku 2023

Radek Ježek 
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23. 2. 2023 v 16 hodin 
Workshop s Janou Kováčovou – vy-

pichované aranžmá.
Chcete si doma vytvořit květinové

aranžmá z živých květů nebo potěšit své
blízké dárkovou květinou?

Naučme se, jak si takovou kytici vyrobit.
V příjemné a klidné atmosféře knihovny
se nejen kreativně naladíte, ale také si za-
ručeně odpočinete.

Poděkování:
Děkujeme všem, kteří pomáhali při vy-

dařené akci Putování s lampičkami
okolo knihovny.

Z Poutníků z. s. Eliška Kolouchová, Eliš-
ka Bártová, Šárka Bártová, Denisa Še-
divá, Adéla Adámková a Zuzana
Adámková. Dále Ella Schmiedová a Jiří
Urazil.

Připravujeme:
21. 3. 2023 v 17 hodin 
Přednáška s panem Vladimírem Šin-

delářem,, Jak ženy vraždí„ 
Vladimír Šindelář je ředitelem Milev-

ského muzea a držitelem mezinárodní
ceny Egona E. Kische za literaturu faktu.

Těžké zločiny, spáchané ženami (1729-
1935), některé příběhy jsou z jižních
Čech. 

Odlož mobil v knihovně- prodlou-
ženo do 28. února

V knihovně můžete odložit vysloužilý
mobilní telefon, pomůžete tak zvýšit po-

vědomí o třídění elektrozařízení.

Městská knihovna Kaplice

Informace pro občany

Poplatek ze psů
Poplatek  platí držitel psa 
- fyzická osoba přihlášená v obci (občan

ČR, cizinec s pobytem v ČR) nebo
- právnická osoba se sídlem v obci.

Sazba ročního poplatku zůstává pro rok
2023 stejná jako v roce 2022.

Každá změna v držení psa je třeba vždy
v evidenci psů ohlásit do 15-ti dnů.

Poplatek za obecní systém odpado-
vého hospodářství na území města
Kaplice

Sazba poplatku na rok 2023 činí 850,-
Kč za kalendářní rok/osobu.

Cizinci, kteří dostali azyl nebo dočasnou
ochranu a ohlásili místo pobytu v Kaplici
nebo v částech města Kaplice, jsou po-
vinni se přihlásit k placení poplatku za sy-
stém odpadového hospodářství. 

Vlastník nemovité věci zahrnující byt, ro-
dinný dům nebo stavbu pro rodinnou re-

kreaci na území města Kaplice, ve které
není přihlášena žádná fyzická osoba,
je povinen podat ohlášení a uhradit pop-
latek ve výši 850,- Kč za kalendářní rok
2023.

Platební údaje poplatků: 
Poplatek za odpad je splatný do 31. 03.

2023.
Poplatek za psa je splatný do 30. 04.

2023.

Číslo účtu: 0580009369/0800

Variabilní symboly plateb za jednotlivé
poplatky zůstávají stejné jako v loňském
roce. 

Variabilní symbol Vám rádi sdělíme na
tel. číslech 380 303 152, 380 303 119
nebo na e-mailu jana.krajnakova@mesto-
kaplice.cz, ludmila.markova@mestokap-
lice.cz.

DOVOLUJEME SI VÁS POŽÁDAT,
ABYSTE MÍSTNÍ POPLATKY PLATILI

PŘEDNOSTNĚ BANKOVNÍM 
PŘEVODEM!

OZNÁMENÍ PRO PLÁTCE MÍSTNÍCH 
POPLATKŮUPOZORNĚNÍ!

Vanda Kárová, Pavla Opekarová

Milí Kapličáci,
dovolte nám, abychom Vás upozornili na

nepříjemné jednání, kterého se dopouští
jedna žena v Kaplici. V minulých dnech
navštívila tato žena veřejnou instituci 
v Kaplici a požadovala po vedoucí této
instituce peníze na chleba s máslem. Ne-
dala se odbýt, nereagovala na výzvy, aby
odešla, takže nakonec uspěla a vyžebrala
cca 50,- Kč.  Po několika dnech přišla
opět s tím, že peníze na chleba má, ale
chybí jí hotovost na máslo. Chtěli bychom
občany Kaplice upozornit, že dle našich
zjištění dostává tato žena každý měsíc
sociální dávky, které jí umožňují nákup
potravin i úhradu dalších životních potřeb.

Je možné, že podobnou nepříjemnou
zkušenost mohou zažít i další Kapličáci.
Prosíme všechny, kteří by se s takovýmto
jednáním setkali, aby neprodleně upozor-
nili městskou policii.

Městská policie: tel. 605 111 039 nebo
380 303 139.

Bezpečnost připojení plynových spotřebičů v domácnosti
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konaného dne 14. prosince 2022
Zastupitelstvo města Kaplice po projednání:

I. S c h v a l u j e
• Program 2. zasedání Zastupitelstva města Kaplice
• Dvousložkovou cenu vodného a stočného pro město Kaplice na období

od 01.01.2023 do 31.12.2023 dle předloženého návrhu společnosti
ČEVAK a.s., IČ 60849657. Pohyblivá složka vody pitné činí 42,06 Kč/m³
bez DPH, pohyblivá složka vody odpadní činí 42,80 Kč/m³ bez DPH +
pevná složka dle kapacity vodoměru (domácnosti do 2,5 Qp celkem Kč
1.450,00 bez DPH).

• Prodej pozemku p.č. 32/3 o výměře 15 m² v k.ú. Pořešín, xxx xxxx,
bytem xxx xx, za cenu 110,00 Kč/m² + náklady spojené s prodejem. Za-
stupitelstvo města pověřuje starostu města Kaplice podepsáním kupní
smlouvy.

• Prodej pozemku p.č. 441/12 o výměře 24 m² v k.ú. Kaplice, xxx xxxx,
bytem xxx xx, xxxx, za cenu 185,00 Kč/m² + náklady spojené s prode-
jem. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města Kaplice podepsáním
kupní smlouvy.

• Prodej pozemku p.č. 1697/206 o výměře 27 m² v k.ú. Kaplice, xxx 
a xxx xxxx, oba bytem xxx xx, xxxx, za cenu 200,00 Kč/m² + náklady
spojené s prodejem. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města Kap-
lice podepsáním kupní smlouvy.

• Prodej pozemků p.č. 12/3 o výměře 67 m² a p.č. 1286/17 o výměře
67 m² vše v k.ú. Žďár u Kaplice, xxx xxxx, bytem xxx xx, za cenu 125,00
Kč/m² + náklady spojené s prodejem. Zastupitelstvo města pověřuje sta-
rostu města Kaplice podepsáním kupní smlouvy.

• Revokaci usnesení Zastupitelstva města Kaplice č. 423 ze dne
05.09.2022, kterým schválilo prodej pozemků p.č. 795/4 o výměře 1504
m², p.č. 795/6 o výměře 95 m², p.č. 796/1 o výměře 3589 m², p.č.
1784/6 o výměře 53 m² a p.č. 2044/14 o výměře 53 m² vše v k.ú. Kap-
lice, příspěvkové organizaci Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390,
se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha, za účelem výstavby silnice „I/3 Kap-
lice, okružní křižovatka se silnicí II/154“ za cenu 3.627.549,00 Kč + ná-
klady spojené s prodejem a zároveň schvaluje prodej pozemků p.č. 795/4
o výměře 1504 m², p.č. 795/6 o výměře 95 m², p.č. 796/1 o výměře
3589 m² a p.č. 2044/14 o výměře 53 m² vše v k.ú. Kaplice, příspěvkové
organizaci Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pan-
kráci 546/56, Praha, za účelem výstavby silnice „I/3 Kaplice, okružní kři-
žovatka se silnicí II/154“ za cenu 5.290.338,00 Kč + náklady spojené 
s prodejem. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města Kaplice pode-
psáním kupní smlouvy

•Revokaci usnesení Zastupitelstva města Kaplice č. 409 ze dne
06.06.2022, kterým schválilo:  

I. Podání žádosti o poskytnutí finanční podpory projektu s názvem „Vy-
bavení multimediální učebny“ (dále jen „projekt“) do výzvy k předkládání
žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu
2021–2027 (dále jen „IROP“) ve specifickém cíli 4.1 Vzdělávací infrastruk-
tura, žadatelem o finanční podporu v projektu bude Základní škola Kap-
lice, Fantova 446 (dále jen „škola“), celkové výdaje projektu jsou
předpokládány ve výši 17,5 mil. Kč.

II. Předfinancování a kofinancování projektu z rozpočtu města Kaplice
v případě poskytnutí dotace za následujících podmínek:

a) předfinancování projektu ve výši 100 % z rozpočtu města Kaplice;
b) minimální kofinancování projektu ve výši 10 %, včetně 100 % dofi-

nancování neuznatelných výdajů.
III. Právo hospodaření pro výše uvedenou školu k budovám a pozem-

kům, které jsou místem realizace projektu, minimálně na pět let od pro-
vedení poslední platby příjemci ze strany Řídícího orgánu IROP.

IV. Možnost provádět technické zhodnocení pro výše uvedenou školu na
majetku města Kaplice, který se nachází v místě realizace projektu, a to
s podmínkou zachování výstupů minimálně na pět let od provedení po-
slední platby příjemci ze strany Řídícího orgánu IROP.

• Podání žádosti o poskytnutí finanční podpory projektu s názvem „Vy-
bavení multimediální učebny“ (dále jen „projekt“) do výzvy k předkládání
žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu
2021–2027 (dále jen „IROP“) ve specifickém cíli 4.1 Vzdělávací infrastruk-
tura, žadatelem o finanční podporu v projektu bude Základní škola Kap-
lice, Fantova 446 (dále jen „škola“), celkové výdaje projektu jsou
předpokládány ve výši 15,1 mil. Kč.

Předfinancování a kofinancování projektu z rozpočtu města Kaplice 
v případě poskytnutí dotace za následujících podmínek:

a) předfinancování projektu ve výši 100 % z rozpočtu města Kaplice;
b) minimální kofinancování projektu ve výši 20 %, včetně 100 % dofi-

nancování neuznatelných výdajů.
Právo hospodaření pro výše uvedenou školu k budovám a pozemkům,

které jsou místem realizace projektu, minimálně na pět let od provedení
poslední platby příjemci ze strany Řídícího orgánu IROP.

Možnost provádět technické zhodnocení pro výše uvedenou školu na
majetku města Kaplice, který se nachází v místě realizace projektu, a to

s podmínkou zachování výstupů minimálně na pět let od provedení po-
slední platby příjemci ze strany Řídícího orgánu IROP.

• Založení vkladového účtu pro město Kaplice za účelem zúročení vol-
ných finančních prostředků a pověřuje starostu města podepsáním
Smlouvy o zřízení a vedení vkladového účtu mezi městem Kaplice a Če-
skou spořitelnou, a.s., IČ 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62,
Praha.

• Smlouvu o poskytnutí dotace na pečovatelskou službu pro občany
města Kaplice mezi městem Kaplice a společností Ledax o.p.s., 
IČ 28068955, se sídlem Riegrova 1756/51, České Budějovice tak, jak byla
předložena.

• Smlouvu o poskytnutí dotace na terénní odlehčovací službu pro občany
města Kaplice mezi městem Kaplice a společností Ledax o.p.s., 
IČ 28068955, se sídlem Riegrova 1756/51, České Budějovice tak, jak byla
předložena.

• Smlouvu o poskytnutí dotace na pečovatelskou službu pro občany
města Kaplice mezi městem Kaplice a Charitou Kaplice, IČ 73634310, se
sídlem Náměstí 42, Kaplice tak, jak byla předložena.

• Smlouvu o poskytnutí dotace na osobní asistenci pro občany města
Kaplice mezi městem Kaplice a společností ICOS Český Krumlov, o.p.s.,
IČ 70815089, se sídlem 5. května 251, Český Krumlov tak, jak byla před-
ložena.

• Rozpočet města Kaplice na rok 2023 včetně financování, plán hospo-
dářské činnosti na rok 2023, rozpočet sociálního fondu a kumulovaný
střednědobý rozpočtový výhled na roky 2024–2026.

• Provedení rozpočtového opatření č. 18/2022 dle předloženého návrhu
Odboru správy majetku a ekonomiky Městského úřadu Kaplice.

II. P o v ě ř u j e
• Radu města Kaplice provedením nezbytných rozpočtových opatření za

období od posledního prosincového zasedání zastupitelstva města týkající
se kalendářního roku 2022 – přijatá rozpočtová budou uveřejněna na
úřední desce a na webu města:

https://www.mestokaplice.cz/povinne-zverejnovane-informace/mesto-
samosprava-24 (v bodu 8.5).

• Oddávajícími pro město Kaplice Mgr. Pavla Talíře, Mgr. Josefa Svitáka
a Mgr. Libora Lukše. Radek Ježek, DiS., starosta města, Václav Mikeš,
místostarosta města a Ing. Pavel Svoboda, místostarosta jsou oddávají-
cími ze zákona.

III. V o l í
• V souladu s ustanovením § 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., zákon o

soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, xxx xxxx, bytem xxx
xx, xxx, xxx xxxx, bytem xxx xx, Kaplice, xxx xxxx, bytem xxx xx, Kap-
lice, xxx xxxx, bytem xxx xx a xxx xx, bytem xxx xx, xxx do funkce pří-
sedících Okresního soudu v Českém Krumlově na období prosinec 2022 –
prosinec 2026. 

konané dne 28. listopadu 2022  

1. Zahájení, schválení programu
Hlasování o programu jednání rady města. 
PRO: R. Ježek, DiS., V. Mikeš, Ing. Svoboda, Mgr. Cinádr, 

. Ježek, V. Mocek, Mgr. Sviták 
PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
2. Žádosti
• Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.č.

155/44 o výměře 83 m² v k.ú. Žďár u Kaplice za účelem uložení dřeva.
Pronájem se schvaluje na dobu určitou, a to od 01.01.2023 do
31.12.2023, výše nájemného 10,00 Kč/m²/rok.

PRO: R. Ježek, DiS., V. Mikeš, Ing. Svoboda, Mgr. Cinádr, 
T. Ježek, V. Mocek, Mgr. Sviták 

PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
•  Rada města Kaplice souhlasí s užíváním veřejného prostranství za

účelem umístění reklamního navigačního poutače s logem provozovny ža-
datele (Zlatá fontána spol. s r.o., IČ 63887274) 
o rozměrech 1,1 m x 1,68 m na stěnu autobusové zastávky „NA VY-
HLÍDCE, KAPLICE“ ve vlastnictví města Kaplice, na dobu určitou od
01.12.2022 do 30.11.2023. Sazba poplatku bude stanovena dle Obecně
závazné vyhlášky Zastupitelstva města Kaplice č. 3/2021, o místních po-
platcích

PRO: R. Ježek, DiS., V. Mikeš, Ing. Svoboda, Mgr. Cinádr, 
T. Ježek, V. Mocek, Mgr. Sviták 

PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva města Kaplice 

Informace pro občany

Výpis z usnesení ze 3. schůze
Rady města Kaplice
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•  Rada města Kaplice souhlasí s užíváním veřejného prostranství za
účelem umístění reklamního navigačního poutače s logem provozovny ža-
datele (OKNOTHERM spol. s r.o., IČ 46678352) 
o rozměrech 1,1 m x 1,68 m na stěnu autobusové zastávky „NA VY-
HLÍDCE, KAPLICE“ ve vlastnictví města Kaplice, na dobu určitou od
01.12.2022 do 31.10.2023. Sazba poplatku bude stanovena dle Obecně
závazné vyhlášky Zastupitelstva města Kaplice č. 3/2021, o místních po-
platcích.

PRO: R. Ježek, DiS., V. Mikeš, Ing. Svoboda, Mgr. Cinádr, 
T. Ježek, V. Mocek, Mgr. Sviták 

PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
•  Rada města Kaplice schvaluje bezplatné užívání veřejného prostran-

ství na části pozemku p.č. 965 o výměře 2,5 m² na části pozemku p.č.
1221/1 o výměře 2,5 m² vše v k.ú. Kaplice, spolku Tělovýchovná jednota
Spartak Kaplice z.s., oddíl fotbal, IČ 15789888, se sídlem Bělidlo 111,
Kaplice, za účelem umístění 2 ks reklamních poutačů, na dobu určitou od
01.01.2023 do 31.12.2023.

PRO: R. Ježek, DiS., V. Mikeš, Ing. Svoboda, Mgr. Cinádr, 
T. Ježek, V. Mocek, Mgr. Sviták 

PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
•  Rada města Kaplice zamítá žádost společnosti Lidl Česká republika

v.o.s., IČ 26178541, se sídlem Nárožní 1359/11, Praha o užívání veřej-
ného prostranství za účelem umístění 8 ks reklamních navigačních pout-
ačů s logem provozovny na sloupy veřejného osvětlení ve vlastnictví
města Kaplice.

PRO: R. Ježek, DiS., V. Mikeš, Ing. Svoboda, Mgr. Cinádr, 
T. Ježek, V. Mocek, Mgr. Sviták 

PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
• Rada města Kaplice schvaluje změnu pachtýře z družky – xxx xxxx,

bytem xxxx na druha – xxx xxxx, bytem xxxx v pachtovní smlouvě č. KA-
M/3/2019 na propachtování části pozemku p.č. 865, díl 6 o výměře 63
m² a části pozemku p.č. 865, díl 7 a) 
o výměře 12 m² vše v k.ú. Kaplice, bez zveřejnění.

PRO: R. Ježek, DiS., V. Mikeš, Ing. Svoboda, Mgr. Cinádr
PROTI: T. Ježek, V. Mocek, Mgr. Sviták
ZDRŽEL SE: 0 
• Rada města Kaplice zamítá žádost společnosti ČESKÁ LÉKÁRNA HOL-

DING, a.s., IČ 28511298 o snížení navýšení nájemného o inflaci pro rok
2023 o 50 % z pronájmu nebytových prostor v Kaplici, ul. Náměstí čp.
44.PRO: R.Ježek, DiS., 
V. Mikeš, Ing. Svoboda, Mgr. Cinádr, T. Ježek, V. Mocek, Mgr. Sviták 

PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
• Rada města Kaplice souhlasí ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o roz-

počtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
s přijetím nepeněžního daru – ovoce na mikulášskou nadílku od družstva
Jednota družstvo spotřebitelů 
v Kaplici, IČ 00031861, se sídlem Kaplice-nádraží 86 pro Mateřskou školu
Kaplice, 1. máje 771, IČ 70922616 a pověřuje ředitelku mateřské školy,
podpisem darovací smlouvy.

PRO: R. Ježek, DiS., V. Mikeš, Ing. Svoboda, Mgr. Cinádr, 
T. Ježek, V. Mocek, Mgr. Sviták 

PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
• Rada města souhlasí s uzavřením Mateřské školy Kaplice, Nové do-

movy 221, Mateřské školy Kaplice, Nové domky 643 
a Mateřské školy Kaplice, 1. máje 771 v době vánočních prázdnin od
23.12.2022 do 30.12.2022 včetně.

PRO: R. Ježek, DiS., V. Mikeš, Ing. Svoboda, Mgr. Cinádr, 
T. Ježek, V. Mocek, Mgr. Sviták 

PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
• Rada města Kaplice schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši

10.000,00 Kč spolku Novohradsko - Doudlebsko, z.s., IČ 04636228, se
sídlem Žižkovo náměstí 32, Trhové Sviny, na propagaci koněspřežní že-
leznice a pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy.

PRO: R. Ježek, DiS., V. Mikeš, Ing. Svoboda, Mgr. Cinádr, 
T. Ježek, V. Mocek, Mgr. Sviták 

PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

3. Bytové záležitosti
• Rada města Kaplice bere na vědomí žádost paní xxx xxxx, bytem xxxx

o výměnu nájemního bytu a schvaluje realizaci oprav v bytě č. x v Kaplici,
xxxx, na náklady města Kaplice 
v rozsahu – odstranění stávající staré výmalby stěn, provedení protiplís-
ňového nátěru a nové výmalby, opravy uložení a ukončení podlahové kry-
tiny ve spoji podlahy a stěny, opatření přechodu podlahy soklovou lištou. 

PRO: R. Ježek, DiS., V. Mikeš, Ing. Svoboda, Mgr. Cinádr, 
T. Ježek, V. Mocek, Mgr. Sviták 

PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
• Rada města Kaplice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě 

o nájmu služebního bytu ze dne 01.06.2018 mezi městem Kaplice (jako
„pronajímatel“) a xxx xxxx, bytem xxxx (jako „nájemce“), jehož před-
mětem je zrušení statutu služebního bytu 
a změna doby trvání nájmu do 30.11.2023 tak, jak byl předložen.

PRO: R. Ježek, DiS., V. Mikeš, Ing. Svoboda, Mgr. Cinádr, 

T. Ježek, V. Mocek, Mgr. Sviták 
PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

4. Schválení poskytnutí jednorázových příspěvků v rámci dotačního pro-
gramu „MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME II“

• Příspěvek ve výši 4.000,00 Kč náleží následujícím žadatelům:
Xxx xxxx, bytem xxxx
• .Příspěvek ve výši 3.000,00 Kč náleží následujícím žadatelům:
Xxx xxxx, bytem xxxx
• Rada města Kaplice schvaluje poskytnutí jednorázového příspěvku 

v rámci dotačního programu „MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME II“ ža-
datelům, kteří splnili podmínky pro jeho přidělení, a pověřuje starostu
města podpisem darovacích smluv.

PRO: R. Ježek, DiS., V. Mikeš, Ing. Svoboda, Mgr. Cinádr, 
T. Ježek, V. Mocek, Mgr. Sviták 

PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

5. Majetkové záležitosti
• Rada města Kaplice schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části ne-

bytových prostor v Kaplici, ul. Náměstí, stojících na pozemku p.č. st. 51,
jehož součástí je stavba čp. 206, k.ú. Kaplice. Jedná se o dvě místnosti v
1. patře o celkové výměře 36,46 m² se společným sociálním zařízením
(do 31.10.2022 ošacovací středisko Českého červeného kříže). Pronájem
se schvaluje na dobu neurčitou, výše nájemného dle Směrnice pro výpo-
čet nájemného z pronájmu nebytových prostor. 

PRO: R. Ježek, DiS., V. Mikeš, Ing. Svoboda, Mgr. Cinádr, T. Ježek, 
V. Mocek, Mgr. Sviták 

PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
• Rada města schvaluje zveřejnění záměru propachtování pozemku p.č.

893 o výměře 13 m² v k.ú. Kaplice za účelem zřízení zahrádky. Pacht se
schvaluje na dobu neurčitou, výše pachtovného 10,00 Kč/m²/rok.

PRO: R. Ježek, DiS., V. Mikeš, Ing. Svoboda, Mgr. Cinádr, T. Ježek, 
V. Mocek, Mgr. Sviták 

PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

6. Schválení smluv
• Rada města Kaplice schvaluje Smlouvu o dílo č. 13/M/L/2022 na pro-

vedení mýtní úmyslné těžby dřeva – oddělení 63 v lesích města Kaplice
mezi městem Kaplice a společností ABIES Kříž s.r.o., IČ 28067941, se síd-
lem Horní Vltavice 50, s cenami díla 480,00 Kč/m3 bez DPH za těžbu 
a 50,00 Kč/m³ bez DPH za vyvážení klestu a těžebních zbytků a s dobou
realizace díla od 29.11.2022 do 31.03.2023 tak, jak byla předložena.

PRO: R. Ježek, DiS., V. Mikeš, Ing. Svoboda, Mgr. Cinádr, T. Ježek, 
V. Mocek, Mgr. Sviták 

PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
• Rada města Kaplice schvaluje Smlouvu o dílo č. 14/M/L/2022 na pro-

vedení mýtní úmyslné těžby – porosty: 53A11, 54E10, 54F12, 63C13 v
lesích města Kaplice mezi městem Kaplice a firmou Roman Dvořák, IČ
65029399, se sídlem Pořešín 75, Kaplice, s cenou díla 680,00 Kč/m3 bez
DPH a s dobou realizace díla od 29.11.2022 do 31.03.2023 tak, jak byla
předložena.

PRO: R. Ježek, DiS., V. Mikeš, Ing. Svoboda, Mgr. Cinádr, T. Ježek, 
V. Mocek, Mgr. Sviták 

PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
• Rada města Kaplice schvaluje Nájemní smlouvu č. 03/2022 na krát-

kodobý pronájem prostor kulturního domu v Kaplici, ul. Linecká čp. 305
mezi městem Kaplice a společností ISOTHERM s.r.o., IČ 60647612, se síd-
lem Linecká 646, Kaplice za účelem pořádání firemního večírku dne
16.12.2022 tak, jak byla předložena.

PRO: R. Ježek, DiS., V. Mikeš, Ing. Svoboda, Mgr. Cinádr, T. Ježek,
V. Mocek, Mgr. Sviták 
PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0  
• Rada města Kaplice schvaluje Nájemní smlouvu č. 04/2022 na krát-

kodobý pronájem prostor kulturního domu v Kaplici, ul. Linecká čp. 305
mezi městem Kaplice a společností BRAWE, spol. s r.o., IČ 49195972, se
sídlem Omlenická 852, Kaplice za účelem pořádání firemního večírku dne
03.12.2022 tak, jak byla předložena.

PRO: R. Ježek, DiS., V. Mikeš, Ing. Svoboda, Mgr. Cinádr, T. Ježek, 
V. Mocek, Mgr. Sviták 

PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
• Rada města pověřuje kulturní komisi revizí Ceníku služeb kulturního

domu v Kaplici. 
PRO: R. Ježek, DiS., V. Mikeš, Ing. Svoboda, Mgr. Cinádr, T. Ježek, 

V. Mocek, Mgr. Sviták 
PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
• Rada města Kaplice schvaluje Licenční smlouvu o veřejném provozo-

vání č. VP_2022_177189 mezi městem Kaplice a spolkem OSA –
Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., IČ 63839997,
se sídlem Čs. armády 786/20, Praha 6 – Bubeneč, se sjednanou autor-
skou odměnou ve výši 4.928,40 Kč bez DPH tak, jak byla předložena.

PRO: R. Ježek, DiS., V. Mikeš, Ing. Svoboda, Mgr. Cinádr, T. Ježek, 
V. Mocek, Mgr. Sviták 

PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0     Pokračování na str. 13
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V roce 2022 došlo k mírnému zvýšení počtu obyvatel města
Kaplice. K 31.12.2022 bylo trvale hlášeno v Kaplici a v jejích
osadách celkem 6 277 obyvatel, což je o 2 obyvatele více, než
tomu bylo o rok dříve. Rok 2022 tedy navázal na roky 2018 a
2019, kdy zaznamenalo město Kaplice spolu s jejími osadami
přírůstky v počtu svých obyvatel. 

Když se podíváme do historie statistiky evidence obyvatel
města, zjistíme, že v roce 2012 byl celkový počet obyvatel 6568,
tedy o 291 občanů více, v roce 2002 byl celkový počet obyvatel
7066, tedy o 789 občanů více než v roce 2022.

Kaplice, kde žije v současné době 5 391 obyvatel, má 10 osad,
které se spolupodílejí na celkovém počtu obyvatel města Kaplice.
Největší osadou je Blansko, kde žije 304 obyvatel, dále pak Po-
řešín se 162 obyvateli a Hubenov se 106 obyvateli. V Dobechově
trvale žije 19 obyvatel, v Hradišti 49 obyvatel, v Mostkách 49
obyvatel, v Pořešinci 40 obyvatel, v Rozpoutí 74 obyvatel 
a v osadě Žďár 75 obyvatel. Nejmenší osadou Kaplice je Květo-
ňov, kde trvale žije 8 občanů. Celkový součet trvale žijících oby-
vatel v těchto osadách je 886. 

V osadách zaznamenáváme stále rostoucí trend v počtu oby-
vatel, například v porovnání s minulým rokem žije v osadách 
o 15 občanů více, oproti roku 2012 o 117 občanů více a oproti
roku 2002 dokonce o 235 občanů více. 

Do Kaplice a jejích osad se v roce 2022 přihlásilo k trvalému
pobytu 164 nových obyvatel, odhlásilo se 157 obyvatel a pře-
stěhovalo v rámci obce a osad 103 obyvatel. Zemřelo 64 obyva-
tel a narodilo se 59 dětí. 

Z novorozenců převládali chlapci s počtem 35, děvčat se naro-
dilo 24. Ve srovnání s rokem 2021 se počet nově narozených
dětí zvýšil o 6.

Mezi nejoblíbenější chlapecká jména v loňském roce patřila
jména jako Jakub (5x), Matyáš, Daniel (3x). U holčiček bylo nej-
častěji vybíráno jméno Stella, Sofie, Mia, Natálie (2x). Ostatní
jména měla zastoupení pouze 1x.

V celkovém objemu obyvatel pro Kaplici, tj. v počtu 6 277, mají
stále mírnější převahu ženy nad muži. Žen s počtem 3 146 je 
o 15 více než mužů s počtem 3 131. 

Během roku 2022 bylo uzavřeno v matričním obvodu Kaplice
48 sňatků. 

Veškerá statistika evidence obyvatel se týká pouze občanů
České republiky.

Jana Konečná, referentka odboru vnitřních věcí, oddě-
lení evidence obyvatel

Nedávno jsem v obchodě slyšela jednoho mladíka. „Jo, dů-
chodci, ti se mají. Dostanou důchod, který jim stále zvyšují 
a přidávají. Ani neví, za co a na co.“ Protože se mě to také týká,
odpověděla jsem mu. „Mladíku, my důchodci jsme na ten dů-
chod hodně roků pracovali a za málo peněz. Na byt a jeho vy-
bavení jsme dlouho šetřili, ale byli jsme skromní. Zatím co Vy
mladí chcete všechno hned a značkové, lepší, než má soused 
a když na to nemáte, vezmete si půjčku i když víte, že nebudete
mít na splátky“. Ale ne všichni mladí jsou stejní. Ani důchodci
nejsou stejní. 

Po Vánocích jsem šla na procházku a když jsem se vracela přes
park v Kaplici, sedla jsem si na lavičku u rybníčka. Na podiu se-
děli tři kluci, asi 11letí. Po chvíli jeden z nich přiběhl, pozdravil
a zeptal se, jak se mám. Myslel, že je mi špatně. Řekla jsem:
„Děkuji, je mi dobře.“

Tak je vidět, že nám vyrůstá správná, všímavá generace, která
nebude jenom závidět druhým. Prosím, chovejme se všichni tak,
aby mladí neměli špatný příklad od nás starších. Aby měli hezké
vzpomínky na mládí a šli tou správnou cestou do budoucnosti.

To všem přeje Merhoutová M., kaplická důchodkyně

Mládež – ne do jednoho pytle!

Římskokatolická farnost Kaplice srdečně zve vás i vaše přátele
na 

15. KŘESŤANSKÝ PLES který se uskuteční  v sobotu 18.2.2023
od 20.00 hod.na náměstí v Kaplici v restauraci Slovanský dům.

K tanci a poslechu bude hrát kapela VLK.  Vstupné 200,- Kč
Připraveno předtančení, soutěže...

Prodej vstupenek v Kaplici:  fara – knihovna:  v neděli od 10.30
do 11h a v pátek od 17h do 17.30h, nebo v sále před plesem.
Rezervace také na tf. 603 378 715 a 732 872 662.

Římskokatolická farnost Kap-
lice zve
Pavel Šimák

OBYVATELSTVO VE STATISTICE ZA ROK 2022 

POZVÁNKA na jednání Valné Hromady HS Kaplice – Hubenov,
která se bude konat v sobotu 18. 2. 2023 od 14.00 hodin v klu-
bovně MS ve Žďáře

Program:
1) Zahájení
2) Zpráva honebního starosty o činnosti
3) Zpráva o hospodaření honebního společenstva
4) Zpráva hospodáře MS Lišák Hubenov
5) Volba orgánů honebního společenstva
6) Finanční vypořádání za uplynulé období
7) Diskuse
8) Závěr
Tradiční pohoštění bude zajištěno.

Honební společenstvo Kaplice
– Hubenov
Václav Petrovič, starosta HS
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Poděkování
Děkujeme všem fotbalo-
vým fanouškům za přízeň
v loňské fotbalové sezoně.
Přejeme všem úspěšný 
a spokojený nový rok a tě-
šíme se na nové fotbalové
zážitky s nezapomenutel-
nou atmosférou, kterou
nám tvoříte.

Tým FK Spartak



V úterý 20. prosince 2022 jsme si spo-
lečně s rodiči zazpívali vánoční písně a ko-
ledy, které jsme nacvičovali celý prosinec.
Protože nám přálo počasí, venku byl sníh,
sešli jsme se v pergole na naší školní za-
hradě. Vánoční atmosféru vytvořil i svě-
telný řetěz pověšený kolem altánu.
Zpívali jsme písně Vánoce, Vánoce přichá-
zejí a Vánoční prázdniny. Při vánoční ko-
ledě Pásli ovce Valaši nás Sofie Bazsóvá 
s Terezou Bláhovou doprovodily na flétnu
a Aneta Klepáčová na klávesy.
Na vystoupení zazněla i trubka, na kterou
hrál Matyáš Bláha. Zahrál nám dvě
skladby – Rolničky a společně s děvčaty
koledu Jak si krásné neviňátko.
Vystoupení se nám povedlo a moc jsme si

ho užili. 
Nakonec jsme si sklouzli na nově vytvoře-
ném kluzišti, které pro nás udělal pan
školník mezi pavilony naší školy. Mezitím
si rodiče popovídali, společně popřáli
krásné Vánoce a vánočně naladěni jsme
odcházeli domů.

Z kaplických škol
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Mladí florbalisté Fantovky dominovali v okresních soutěžích škol  
Na rozdíl od minulých let se sportovní soutěže škol pořádané
Asociací školních sportovních klubů ČR rozběhly až v novém roce
a přinesly ZŠ Fantova první úspěchy.
V úterý 10. ledna zahájila sportovní rok jako první florbalová
družstva okresní kolo mladších dívek a chlapců, tj. žáků 6. - 7.
tříd. V tělocvičně ZŠ Fantova se utkalo 6 družstev dívek z Malont,
Kaplice (2), Křemže, Č. Krumlova a Velešína.
Po vítězství ve skupině děvčata z Fantovky porazila v semifinále
ZŠ Školní a ve finále Křemži shodně 2:0 a obsadila tak 1. místo
v okrese. 
Členky týmu: Tichá, Podrová, Janošcová Kadlecová, Glodová, Ta-
fichuk, Mocková, Šafránková, Pelikánová, Šimušáková, Hotsa,
Merhautová, Beránková a Douchová.
Hochy čekala větší konkurence, protože do haly ZŠ Školní ve

stejný den přijelo celkem 10 družstev z Malont, Velešína, Větřní,
Křemže Č. Krumlova (2), V. Brodu, Kaplice (2) a Benešova n.
Černou, a tak se hrálo ve dvou skupinách po pěti družstvech.
Hráči z Fantovky po urputných bojích postoupili ze skupiny z dru-
hého místa a v semifinále narazili na vítěze druhé skupiny
Křemži. Vítězství 4:2 je posunulo do finále proti silnému družstvu
TGM Č. Krumlov. Unavený soupeř už nedokázal vzdorovat šikov-
ným klukům z Fantovky a ti po vítězství 3:0 zvedli nad hlavu
pohár pro vítěze. 
O vítězství se zasloužili: Š. Hněvkovský, J. Vávra, D. Lukš, 
A. Marek, M. Fuchsík, T. Fiala, J. Schmied, J. Šimsa, P. Janek, 
M. Valíček, D. Studěnkov, J, Čapek a skvělí brankáři T. Klícha 
a M. Vanko.

Vánoční zpívání v ZŠ Školní  
Žáci IV. B ze ZŠ Školní

Vánoční akce v Základní škole, Kaplice, Omlenická 436 
Mgr. Gabriela Schicková, ředitelka školy

Tak se nám letos povedlo obnovit tradiční
vánoční besídku, která byla vždy součástí
naší školy (naposledy v roce 2018). Dvou-
denní program byl bohatý. 
Vánoční akci jsme zahájili 14.12. Pokra-
čování bylo druhý den 15. 12. 2022. Ve
středu si rodiče, návštěvníci včetně našich
žáků mohli vyrobit v dílničkách vánoční
ozdoby, přáníčka, ozdobit si perníčky, vy-
chutnat si vánoční dětský punč za dopro-
vodu koled. 
V 15:30 vypukla dlouho žáky připravo-
vaná vánoční besídka. Zapojily se všechny
třídy a všichni se opravdu pečlivě připra-
vovali na slavnostní odpoledne. Troufám
si říci, že byla obrazně řečeno "hlava na
hlavě". Účast rodičů, prarodičů a přátel

školy byla nad očekávání velká. 
První stupeň si připravil "Vánoční vyučo-
vání", "Vánoční příběh" a nakonec žáci
prvního i druhého stupně zpívali koledy za
doprovodu houslí, klavíru, ukulele a vyro-
bených doprovodných nástrojů. 
Při průchodu hlavní chodbou školy se náv-
štěvníci mohli pokochat a nakoupit vý-
robky s vánoční tématikou na tradičním
vánočním jarmarku. 
Ve vzduchu byla cítit láskyplná a poho-
dová nálada a to bylo to hlavní. 
Za celou naši školu Základní škola, Kap-
lice, Omlenická 436 děkujeme za přízeň 
a v novém roce 2023 přejeme Všem jen
to dobré, hlavně to zdraví.
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Spolupráce se společností ENGEL
Mgr. Pavel Petr, ředitel školy
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Již od září 2022 začalo vedení školy vést
rozhovory se společností ENGEL v oblasti
vzájemné spolupráce. Již dříve jsme 
s „Engelem“ spolupracovali na přípravě
jejich akcí pro děti i pro dospělé. Tuto spo-
lupráci jsme chtěli prohloubit a posunout
dále. 

Na pořadu jednání byla např. příprava 
a realizace workshopů pro žáky 7. a 8.
tříd a jejich rodiče přímo v závodě ENGEL,
kde by pracovníci společnosti představili
žákům i jejich rodičům možnosti studia,
zaměstnání a budoucnost zajímavých
oborů. Také je ve hře případná návštěva
pracovníků společnosti přímo ve třídách
školy. Mohla by se uskutečnit i přátelská
sportovní klání zaměstnanců společnosti 
s našimi učiteli. 

Společnost ENGEL nám nabídla možnost
financování dopravy dětí školy na tělový-
chovné a sportovní aktivity. Pro tento
školní rok to bude financování dopravy na

plavání, bruslení a doprava žáků na lyžař-
ský kurz.

Nechtěli jsme ale financování dopravy
jen pro sebe, domluvili jsme to i pro ZŠ
Fantova. Společnost bude financovat do-
pravu pro obě školy.

Věříme, že spolupráce bude pokračovat
i nadále a jak školy, tak společnost ENGEL
z toho budou mít užitek

V mateřské škole od podzimu do adventu

Při pohledu zpět i ve školce letí čas jako o
závod. Než se děti ve svých třídách roz-
koukaly, čekalo je od začátku září do
konce listopadu 10 lekcí plavání v Pla-
vecké škole Hastrmánek v Českém Krum-
lově. Pro mnohé děti byla již jízda
autobusem velkým zážitkem. Trenéři a
trenérky mají velmi dobře zpracovanou
metodiku výuky a s dětmi vždy naváží
hezký vzájemný kontakt a výsledek se
dostaví zaručeně. Některé děti překonaly
strach z vody, některé děti zdokonalily své
předplavecké dovednosti tak, že více něž
polovina z nich plave.  Na každou další
lekci plavání se všichni moc těšily. 
Plavání vystřídal předvánoční šrumec, za-
hrnující českou tradici čertů a Mikuláše.
Jako každým rokem vyslala Fantovka
svého Mikuláše v doprovodu čertů a an-
dělů k nám do mateřské školy, aby dětem
zprostředkovali nevšední zážitek i s nadíl-
kou. Malí caparti si zažili vzrušení z oče-
kávání pod pozorným dohledem třídních
učitelek, aby si nikdo neodnesl kromě la-
skomin také nepřiměřený stres. Děti 
z Fantovky si pod vedením Mgr. Renaty
Tvarohové nachystaly divadlo, které se
moc povedlo a malé děti fascinovalo, že
ho hráli jen o něco starší a větší kamarádi

ze školy.  
Čas se nám krátil po čertech rychle. Jen
co zmlklo cinkání zvonků a řinčení řetězů,
čekalo předškoláky ze 3. třídy vystoupení
ve Slovanu pro bývalé zaměstnance Jed-
noty. Přestože děti neměly žádné před-
chozí zkušenosti s vystupováním na
veřejnosti, plného sálu lidí se nezalekly 
a vystoupení se jim moc povedlo.
Upřímný, vděčný a dlouhý potlesk byl
krásnou tečkou za pilnou přípravou pod
vedením třídních učitelek.
Toto vystoupení ve Slovanu odstartovalo
přehlídku besídek pro rodiče. Byla by
škoda, aby rodiče neměli možnost vidět
co se děti od září naučily a neprožili si
společně s dětmi adventní atmosféru ve
svátečně vyzdobené školce. Na závěr
roku, ještě před vánočními svátky, našly
děti pod stromečkem dárky. Kromě tradič-
ních kočárků, panenek a stavebnic děti
dostaly z programu MŠMT robotické
hračky, s nimiž  se  učí základům progra-
mování. Tyto hračky se okamžitě ocitly
mezi favority. Dnešní generace dětí si 
s technikou umí poradit skvěle.

Všem čtenářům přeji vše dobré v novém
roce 2023.

Jana Bartyzalová, ředitelka, Mateřská škola Nové Domovy 221

Prevence rizikového
chování – beseda 
s pracovníkem měst-
ské policie v ZŠ
Školní  

V pátek 16.12.2022 přišel do naší školy
Bc. Martin Griga, strážník městské policie.
Seznámil nás se zásadami bezpečného
chování na internetu. Díky zábavné formě
besedy jsme si zapamatovali hodně důle-
žitých informací.
Co zajímavého jsme se na besedě dozvě-
děli? 
Kuba: Nedávat si heslo do peněženky.

Držet si odstup od cizích lidí.
Terka: Dozvěděla jsem se, že nemám ni-
komu posílat svoje soukromé fotky.
Honza H.: Heslo by mělo mít nejmíň 14
písmen a čísel.
Sofie: Že si nemám nikam psát heslo.
Deni: Dozvěděla jsem se, že nemám ni-
komu otvírat a taky nezvedat cizí čísla.
Šíma: Nedávat heslo na wifi ani kamará-
dovi ani cizím lidem.
Ema: Nemáme chodit k nikomu do auta, 
i když by nás lákal třeba na bonbony nebo
na nějaké zvířátko.
Seba: Dozvěděl jsem se, že když se
někdo, koho neznám bude ke mně přibli-
žovat, tak budu odstupovat. A když mě
bude chtít chytit za ruku, tak uteču.
Beseda se nám moc líbila, hlavně scénky,
když někdo neznámý zvoní u dveří. Dávali
jsme různé otázky, povídali jsme si o na-
šich zážitcích a zkušenostech. Pro kaž-
dého z nás byla tato beseda přínosem.
Jako poděkování jsme panu strážníkovi
zazpívali a zahráli vánoční koledy.

Žáci 4.B ze ZŠ Školní

Řádková inzerce
Řádkovou inzerci můžete podávat v redakci Kaplic-
kého zpravodaje, tj. v infocentru Kaplice v Linecké
ulici 305 v Kaplici. Cena inzerátu 24,- Kč.

Prodám dětskou kovovou postýlku s ma-
trací. Cena 500,-.  Tel. 602 640 969

Pronájem bytu 3+1
Nabízíme pouze k dlouhodobému pronájmu
velmi hezký zařízený byt, o velikosti 3+1 na
sídlišti 1. Máje (nové sídliště).  
Bližší informace na tel. čísle: 720 484 630
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Borneo, indonésky Kalimantan, je nej-
větší ostrov Velkých Sund a s rozlohou
737 000 km² je to třetí největší ostrov na
Zemi. Nachází se v jihovýchodní Asii mezi
Indickým  a Tichým oceánem. Z převážné
části je ostrov pokryt deštným pralesem 
a je v podstatě rozdělen mezi Indonésii 
a Malajsii. Jedinou vyjímkou je malý sa-
mostatný sultanát Brunei (460 000 obyva-
tel), kterému se dnes chci věnovat. Jedná
se o absolutní monarchii v čele se sultá-

nem (tím současným je už od roku 1967 sultán Hassanal Bolkiah
ibni Omar Ali Saifudien III), země postrádá jakékoliv občany vo-
lené orgány a je také jedinou zemí, kde bylo islámské právo
šaria zakotveno do trestního práva, které dokonce připouští i fy-
zické tresty (bití rákoskou nebo bičování) a jakékoliv homose-
xuální vztahy považuje za nezákonné. Přesto se po příjezdu do
sultanátu cítíte absolutně bezpečně, kriminalita je zde totiž
téměř nulová a vy tu na každém kroku cítíte, že muslimská víra
a korán jako takové, nemají s myšlenkou mezinárodního tero-
rismu nic společného. Pouze zneužití této víry extremisty přináší

do západního světa problémy. Ale tak to bohužel funguje i v pří-
padech zneužití jakéhokoliv náboženství, což nám dějiny bohatě
potvrzují. Při svém pobytu v hlavním brunejské městě Bandar
Seri Bagawan, kde žije nyní asi 100 000 obyvatel, jsme měli
možnost setkat se s ohromně příjemnými lidmi, být hosty v bru-
nejské rodině i (v patřičném islámském oblečení a bosi) navštívit
nejslavnější brunejskou mešitu Jame' Asr Hassanil Bolkiah Mos-
que. Kromě mnoha dalších zajímavostí nás zde překvapilo ko-
nání „vzdělávacích“ kurzů pro mladé muže a ženy (odděleně),
ve kterých jsou mladým vštěpovány zásady úcty a soužití se
svými budoucími manželskými partnery. Samozřejmě, že při
návštěvě Bruneje si nemůžete nechat ujít ani pohled (za plotem)
na nádherný sultánův palác a pak také návštěvu „vodního
města“, kde ve stovkách dřevěných příbytků na kůlech zapuš-
těných do moře žijí ti, kteří mají do sultánova bohatství hodně
daleko. Přesto musím říci, že pocit klidu a míru je právě v tomto
sultanátu mnohem silnější než v sousedních velkostátech Indo-
nésii a Malajsii. Je to asi i proto, že místní monarchistický a auto-
kratický režim není žádnou klasickou diktaturou, ale má svůj
pevný systém a řád, který je místními obyvateli respektován.
Takže na návštěvu tohohle malého sultanátu budu vždy vzpo-
mínat s příjemným pocitem a v dobrém.

Mešita Jame' Asr Hassanil Bolkiah Mosque

Ing. Jaroslav Tošner

Postřehy z cest -   Pohlednice z Bornea 

Příjezd sultána do paláceSultánův palác

Vodní město Brunejské školačky                                           
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1.2.2023 středa od 19:00  film ČR
GRAND PRIX   
Filmová komedie režiséra Jana Prušinovského
(Most! Okresní přebor) vypráví o dvou bratran-
cích milujících auta a jednom kriminálníkovi,
který je zase rád krade. Roman (Kryštof Hádek)
vede pofidérní autobazar na okraji města, má
tři děti, živelnou manželku (Anna Kameníková)
a pije. Emil (Robin Ferro), fanatický milovník
pořádku, si piplá svou autodílnu v centru, za
kterou stojí jeho největší chlouba: maketa For-
mule 1. 

2.2. 2023 čtvrtek od 19:00 film ČR 
OSTROV  
Komedie Ostrov vypráví o tom, že když se z roz-
hádaných manželů nečekaně stanou osamělí
trosečníci na tropickém ostrůvku, pak jim pro
záchranu a přežití nezbývá nic jiného, než začít
si znovu naslouchat a najít k sobě cestu zpátky.
Příběh začíná v luxusním resortu, kde jsou Alice
(Jana Plodková) a Richard (Jiří Langmajer) ko-
nečně po letech na exotické dovolené, jenže
věci se zvrtnou. Richard Alici oznámí, že se chce
rozvést. 

3.2.2023 pátek od 19:00 horor (titulky)        
NĚKDO KLEPE NA DVEŘE
Prázdniny na chatě uprostřed lesů nezačnou pro
jednu malou holku a její rodiče nejlíp, když se
stanou rukojmími čtveřice podivínů. Ti je nutí
učinit strašlivé a nepředstavitelné rozhodnutí,
což je prý jediná možnost, jak odvrátit celosvě-
tovou apokalypsu. Mají na vybranou? Dokážou
se rozhodnout dobře? Existuje vůbec dobré roz-
hodnutí? Nejsou ti čtyři „jen“ vyšinutí magoři?

4.2.2023 sobota od 15:00  akční (dabing)
AVATAR: THE WAY OF WATER 3D
Po deseti letech se znovu setkáváme s Jackem
Sully, Neytiri a jejich dětmi, kteří stále bojují za
to, aby se udrželi v bezpečí a naživu.

4.2. 2023 sobota od 19:00 film ČR 
OSTROV
Komedie Ostrov vypráví o tom, že když se z roz-
hádaných manželů nečekaně stanou osamělí
trosečníci na tropickém ostrůvku, pak jim pro
záchranu a přežití nezbývá nic jiného, než začít
si znovu naslouchat a najít k sobě cestu zpátky.

5.2.2023 neděle od 16:00 pohádka (dabing)     
MUMIE
V animovaném dobrodružném filmu Mumie od
španělského režiséra Juana Jesúse Garcíi Galo-
chy z produkce Warner Bros. Pictures se vypra-
víme do Egypta, kde se v útrobách země,
nachází 3000 let staré město mumií. Z císař-
ského pověření se princezna Nefer musí provdat
za Thuta, ale ani jednomu se do toho nechce:
Nefer touží po svobodě a Thut je alergický na
závazky. 

5.2.2023 neděle od 19:00 rodinný film       
ASTERIX A OBELIX: ŘÍŠE STŘEDU 
Princezna Sass-Yi prchá do Galie, kde požádá o
pomoc udatné válečníky, Asterixe a Obelixe,
kteří jsou díky svému kouzelnému lektvaru ob-
dařeni nadlidskou silou.Naši dva nerozluční hr-
dinové se s princeznou vydávají na
dobrodružnou výpravu za záchranou císařovny
i celé Číny…

8.2.2023 středa od 19:00  horor (titulky)
NĚKDO KLEPE NA DVEŘE
Prázdniny na chatě uprostřed lesů nezačnou pro
jednu malou holku a její rodiče nejlíp, když se
stanou rukojmími čtveřice podivínů. Ti je nutí
učinit strašlivé a nepředstavitelné rozhodnutí,
což je prý jediná možnost, jak odvrátit celosvě-
tovou apokalypsu.

9.2.2023 čtvrtek od 19:00 komedie
BEZ KALHOT: POSLEDNÍ TANEC
"Magic" Mike Lane (Tatum) se po delší pauze
opět míří na scénu poté, co zkrachoval jeho
podnikatelský záměr, kvůli němuž přišel na mi-
zinu a začal vystupovat jako barman na Floridě.
Mike se vydává do Londýna, kde ho, jak doufá,
čeká poslední štace s bohatou ženou (Salma
Hayek Pinault), která má pro něj neodolatelnou
nabídku..., ale také vlastní tajný plán. 

10.2.2023 pátek od 19:00  horor (titulky)       
M3GAN 
Dávejte si pozor, jakou hračku dětem pořizu-
jete. Některé mohou být smrtící, jako například
panenka M3GAN. James Wan a studio Blum-
house, přední tvůrci filmové hrůzy, natočili
horor o modernější sestře panenky Annabelle 
a legendárního Chuckyho.

11.2.2023 sobota od 16:00 rodinný film       
ASTERIX A OBELIX: ŘÍŠE STŘEDU   
Princezna Sass-Yi prchá do Galie, kde požádá o
pomoc udatné válečníky, Asterixe a Obelixe,
kteří jsou díky svému kouzelnému lektvaru ob-
dařeni nadlidskou silou.Naši dva nerozluční hr-
dinové se s princeznou vydávají na
dobrodružnou výpravu za záchranou císařovny
i celé Číny…

11.2.2023 sobota od 19:00  komedie
BEZ KALHOT: POSLEDNÍ TANEC
"Magic" Mike Lane (Tatum) se po delší pauze
opět míří na scénu poté, co zkrachoval jeho
podnikatelský záměr, kvůli němuž přišel na mi-
zinu a začal vystupovat jako barman na Floridě.  

12.2.2023 neděle od 19:00  film ČR 
OSTROV 
Komedie Ostrov vypráví o tom, že když se z roz-
hádaných manželů nečekaně stanou osamělí
trosečníci na tropickém ostrůvku, pak jim pro
záchranu a přežití nezbývá nic jiného, než začít
si znovu naslouchat a najít k sobě cestu zpátky

15.2.2023 středa od 19:00 komedie
BEZ KALHOT: POSLEDNÍ TANEC
"Magic" Mike Lane (Tatum) se po delší pauze
opět míří na scénu poté, co zkrachoval jeho
podnikatelský záměr, kvůli němuž přišel na mi-
zinu a začal vystupovat jako barman na Floridě.  

16.2.2023 čtvrtek od 19:00 akční komedie (ti-
tulky)
ANT-MAN A WASP: QUANTUMANIA
Akční film Ant-Man a Wasp: Quantumania ofici-
álně zahajuje pátou fázi Filmového vesmíru
Marvelu (MCU), a v němž pokračuje dobrodruž-
ství dvojice superhrdinů zvaných Ant-Man 
a Wasp. Společně s rodiči Hope prozkoumávají
fantaskní Říši kvant, setkávají se s zvláštními
novými bytostmi a prožívají dobrodružství,
které je posune za hranice všeho, co považovali
za možné. 

17.2.2023 pátek od 19:00 akční komedie (da-
bing)
ANT-MAN A WASP: QUANTUMANIA 3D
Akční film Ant-Man a Wasp: Quantumania ofici-
álně zahajuje pátou fázi Filmového vesmíru
Marvelu (MCU), a v němž pokračuje dobrodruž-
ství dvojice superhrdinů zvaných Ant-Man 
a Wasp. 

18.2.2023 sobota od 16:00  pohádka
KOCOUR V BOTÁCH: POSLEDNÍ PŘÁNÍ  
Do kin se vrací jeden z nejoblíbenějších hrdinů
z pohádek o Shrekovi. Má ten nejroztomilejší
ukuč, před alkoholem dává přednost mléku 
a jako šermíř je přímo geniální. 

19.2.2023 neděle od 19:00 film ČR
PŘÁNÍ K NAROZENINÁM
Líba má každý rok jediné narozeninové přání.
Trvá na tom, aby se na její oslavě sešla celá ro-
dina, což všichni vždy splnili. Tedy až do letoš-
ních narozenin. 

22.2. středa od 17:00 cestovatelské promítání
MONGOLSKO  
Žádná louka na světě nevoní tak jako mongol-
ská step na jaře. Mateřídouškou, pelyňkem, vol-
ností, nespoutanou divokostí nepokořitelných
kočovníků a svobodou, která nemá konce.

22.2. středa od 19:00 film ČR
DĚTI NAGANA
Píše se rok 1998, v japonském Naganu právě
vrcholí turnaj století. Češi vyhrávají a propuká
davové šílenství. Dospělí získávají skoro ztrace-
nou národní hrdost. Všechny malé děti chtějí
být jako Jarda Jágr nebo Dominik Hašek. Mezi
nimi je i Dom. Jedenáctiletý snílek, kluk z roz-
vrácené rodiny. Upíná se ke svému novému
idolu.

23.2.2023 čtvrtek od 19:00  drama (titulky)        
VELRYBA
Superšpion Orson Fortune (Jason Statham) 
a jeho tým špičkových agentů naverbují největší
hollywoodskou filmovou hvězdu Dannyho Fran-
cesca (Josh Hartnett), aby jim pomohl při tajné
misi, jejímž cílem je zabránit miliardáři a zpro-
středkovateli zbraní Gregu Simmondsovi (Hugh
Grant) v prodeji nové smrtící zbrojní technolo-
gie, která hrozí narušit světový řád.

24.2.2023 pátek od 19:00 horor (titulky)       
MEDVĚD NA KOKSU   
Pašeráci drog, policisté, turisti, záškoláci, sta-
rostlivá matka jednoho z nich a hlavně medvěd
k prasknutí nacpaný kokainem jsou hrdiny lehce
šílené černé komedie Medvěd na koksu, která
se inspirovala skutečnými událostmi. Což je
skutečně šokující. 

25.2.2023 sobota od 15:00  akční komedie (da-
bing)
ANT-MAN A WASP: QUANTUMANIA
Akční film Ant-Man a Wasp: Quantumania ofici-
álně zahajuje pátou fázi Filmového vesmíru
Marvelu (MCU), a v němž pokračuje dobrodruž-
ství dvojice superhrdinů zvaných Ant-Man 
a Wasp. 

25.2.2023 sobota od 19:00  film ČR
DĚTI NAGANA   
Píše se rok 1998, v japonském Naganu právě
vrcholí turnaj století. Češi vyhrávají a propuká
davové šílenství. Dospělí získávají skoro ztrace-
nou národní hrdost. Všechny malé děti chtějí
být jako Jarda Jágr nebo Dominik Hašek. 

26.2.2023 neděle od 16:00  pohádka     
MUMIE  
V animovaném dobrodružném filmu Mumie od
španělského režiséra Juana Jesúse Garcíi Galo-
chy z produkce Warner Bros. Pictures se vypra-
víme do Egypta, kde se v útrobách země,
nachází 3000 let staré město mumií.

26.2.2023 neděle od 19:00 drama (titulky)      
VELRYBA   
Superšpion Orson Fortune (Jason Statham) 
a jeho tým špičkových agentů naverbují největší
hollywoodskou filmovou hvězdu Dannyho Fran-
cesca (Josh Hartnett), aby jim pomohl při tajné
misi, jejímž cílem je zabránit miliardáři a zpro-
středkovateli zbraní Gregu Simmondsovi (Hugh
Grant) v prodeji nové smrtící zbrojní technolo-
gii, která hrozí narušit světový řád.

změna programu vyhrazena

Únor 2023
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Únor 2023
11.2.2023, sobota od 8:45
MASOPUST
Průvod masek a koledníků od 8.45 od
kulturního domu. Masopust na náměstí.
Lidové písně zahraje Švejkova C.K. Me-
renda. Nebudou chybět pochoutky ze
staročeské zabijačky, které přichystá ve
spolupráci s SOŠ a SOU Kaplice
spol. Kučera zemědělská… 
8:45   Průvod masek a koledníků od KD
9:00   Masopustní koleda na náměstí
9:45   Švejkova C.K. Merenda

Vojenský historický klub
9:45   Masopust v osadách
19:00 Věneček ve Slovanském domě 
s Malou kapelou Pavla Havlíka.
Náměstí, okolní obce a Slovanský dům
Více na www.ikaplice.cz

18.2. 2023, sobota 20:00
MUZIKANSTSKÝ BÁL
Tradiční muzikantský ples už se opět
blíží! Přijďte do KD Kaplice protancovat
střevíčky. K tanci a poslechu  zahrají:
Good times Big band, Melodikum, Balage
band feat. Tereza a Hrajeto. 
Taneční doprovodný program.
Mluveným slovem provede Matyáš Pal-
kovič
Společenský oděv vyžadován.
Vstupné  290,-
KD Kaplice
Vstupenky online na www.ikaplice.cz
nebo v KIC Kaplice12.2. 2023, neděle 15:00 - 18:00

DĚSTKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
Milé děti a vážení rodičové, opět po roce
jsme pro vás připravili dětský maškarní
karneval s kostýmy, bohatým progra-
mem a nebude chybět ani výzdoba.
Těšit se můžete na fotokoutek a malo-
vání na obličej, sladké odměny a na zá-
bavný program “BUBLINKOVÝ
KARNEVAL S MIMONI”. DJ Matyáš Pal-
kovič. KOSTÝMY JSOU VÍTANÉ.
Vstupné  dospělí  100,- / děti ZDARMA
KD Kaplice
Vstupenky online na www.ikaplice.cz
nebo v KIC Kaplice

Od pátka 17.2. začínají v KD TANEČNÍ
lekce. Pro mládež od 17:30. Pro dospělé
od 19:15

19.2. 2023, neděle 15:00
O CHYTRÉM HONZOVI A KRÁSNÉ
MADLENCE
Jak název napovídá, při svém putování
se potká s krásnou Madlenkou, upřím-
ným vesnickým děvčetem. Oba, jak
jinak, se do sebe zamilují a plánují
svatbu. To se nelíbí mstivé a zlé stat-
kářce Kunhutě, u které Madlenka slouží.
Ta jim chce plán za každou cenu překa-
zit...
Kino Kaplice
Vstupné dospělí 100,- / děti 70,-
Vstupenky online na www.ikaplice.cz
nebo v KIC Kaplice

25.2. 2023, sobota 20:00
MAŠKARNÍ PLES
FK Spartak Kaplice zve na Maškarní ples.
K poslechu a tanci bude hrát Yamaband.
Prodej vstupenek na tel.723 919 299, od
13.2. v KIC Kaplice18.2. 2023, sobota 20:00

KŘESŤANSKÝ PLES
K tanci a poslechu bude hrát kapela VLK.
Připraveno předtančení, soutěže...
Prodej vstupenek v Kaplici:  fara – kni-
hovna:  v neděli od 10.30 do 11h 
a v pátek od 17h do 17.30h, nebo v sále
před plesem.  Rezervace také na tel. 603
378 715 a 732 872 662.
Vstupné 200,- Kč
Slovanský dům

Po celý měsíc
VÝSTAVA RC MODELŮ
Výstavní síň kina Kaplice
Výstava je přístupná v čase, kdy je ote-
vřená Kinokavárna
3.2.2023 - 16:00-18:00

10.2.2023 - 16:00-18:00
17.2.2023 - 16:00-18:00
24.2.2023 - 16:00-18:00
V těchto časech je možné si vyzkoušet
létání s RC simulátorem.Změna programu vyhrazena
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Pokračování ze str. 4

• Rada města Kaplice schvaluje Hromadnou licenční smlouvu o veřejném
provozování č. VP_2022_177194 mezi městem Kaplice a spolkem OSA –
Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., IČ 63839997,
se sídlem Čs. armády 786/20, Praha 6 – Bubeneč, se sjednanou autor-
skou odměnou ve výši 834,50 Kč bez DPH tak, jak byla předložena.

PRO: R. Ježek, DiS., V. Mikeš, Ing. Svoboda, Mgr. Cinádr, T. Ježek, 
V. Mocek, Mgr. Sviták 

PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
• Rada města Kaplice schvaluje Smlouvu č. 052/22 o realizaci pořadu

„Novoroční koncert KAMIL STŘIHAVKA & The Leaders Acoustic Band! 
a speciální host MICHAL PAVLÍČEK“ v kulturním domě v Kaplici, ul. Li-
necká čp. 305, dne 22.01.2023 za cenu 121.900,00 Kč bez DPH mezi
městem Kaplice a agenturou ATRIBUT Ladislav Šifta, IČ 11306777, se
sídlem Alešova 1111, Mladá Boleslav tak, jak byla předložena.

PRO: R. Ježek, DiS., V. Mikeš, Ing. Svoboda, Mgr. Cinádr, T. Ježek, 
V. Mocek, Mgr. Sviták 

PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
• Rada města Kaplice schvaluje Dodatek smlouvy č. 1 ke Smlouvě o za-

jištění veřejné umělecké produkce skupiny „TOMÁŠ KOČKO & ORCHESTR“
na vánočním koncertě v Kaplici mezi městem Kaplice a Pavlem Hrnčířem,
IČ 02123177, se sídlem Baranovova 1637/5, Ostrava, kdy předmětem
dodatku je změna termínu ze 14.12.2022, na náhradní termín 17.12.2022
tak, jak byla předložena.

PRO: R. Ježek, DiS., V. Mikeš, Ing. Svoboda, Mgr. Cinádr, T. Ježek, 
V. Mocek, Mgr. Sviták 

PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

7. Schválení rozpočtového opatření č. 16/2022–viz příloha č. 2
• Rada města Kaplice schvaluje provedení rozpočtového opatření 

č. 16/2022 dle předloženého návrhu Odboru správy majetku a ekonomiky
MěÚ Kaplice.

PRO: R. Ježek, DiS., V. Mikeš, Ing. Svoboda, Mgr. Cinádr, T. Ježek, 
V. Mocek, Mgr. Sviták 

PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

8. Schválení Organizačního řádu Městského úřadu Kaplice
• Rada města Kaplice schvaluje Organizační řád Městského úřadu Kap-

lice s účinností od 1. ledna 2023 tak, jak byl předložen a zároveň ruší or-
ganizační řád ze dne 02.04.2019.

PRO: R. Ježek, DiS., V. Mikeš, Ing. Svoboda, Mgr. Cinádr, T. Ježek, 
V. Mocek, Mgr. Sviták 

PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

9. Různé, rozprava
Dočasné navýšení počtu pracovníků
• Rada města Kaplice schvaluje navýšení počtu pracovníků kanceláře

starosty a tajemníka o jednoho pracovníka na 0,5 úvazek, na dobu urči-
tou, od 01.12.2022 do 31.01.2023. 

PRO: R. Ježek, DiS., V. Mikeš, Ing. Svoboda, Mgr. Cinádr, T. Ježek, 
V. Mocek, Mgr. Sviták 

PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

Naučná stezka údolím řeky Černé
• Rada města Kaplice schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši

14.378,00 Kč spolku Novohradsko - Doudlebsko, z.s., IČ 04636228, se
sídlem Žižkovo náměstí 32, Trhové Sviny, na spolufinancování nákladů na
obnovení naučné stezky údolím řeky Černé a pověřuje starostu města
podpisem darovací smlouvy.

PRO: R. Ježek, DiS., V. Mikeš, Ing. Svoboda, Mgr. Cinádr, T. Ježek, 
V. Mocek, Mgr. Sviták 

PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

konané dne 12. prosince 2022

1. Zahájení, schválení programu
• Hlasování o programu jednání rady města. 
PRO: R. Ježek, DiS., Ing. Svoboda, Mgr. Cinádr, T. Ježek, V. Mocek, 

Mgr. Sviták 
PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

2. Žádosti
• Rada města Kaplice schvaluje pronájem části nebytových prostor 

v Kaplici, ul. Kostelní, stojících na pozemku p.č. st. 18, jehož součástí je
stavba čp. 73, k.ú. Kaplice, přízemí o výměře 56,11 m², Věře Markové,
IČ 10928391, se sídlem Dolní Dvořiště 184, za účelem zřízení prodejny 
s dětským zbožím, výrobou a zakázkovým šitím. Pronájem se schvaluje

na dobu neurčitou, výše nájemného dle Směrnice pro výpočet nájemného
z pronájmu nebytových prostor. Rada města pověřuje starostu města po-
depsáním smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání. 

PRO: R. Ježek, DiS., Ing. Svoboda, Mgr. Cinádr, T. Ježek, V. Mocek, Mgr.
viták 

PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
• Rada města Kaplice souhlasí s umístěním reklamního označení – 3D

nápis z polystyrenu s logem provozovny na fasádu budovy v Kaplici, ul.
Horská čp. 5, dle žádosti xxx xxxx, nájemce nebytových prostor. 

PRO: R. Ježek, DiS., Ing. Svoboda, Mgr. Cinádr, T. Ježek, V. Mocek, 
Mgr. Sviták 

PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
• Dle § 21 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Rada města
Kaplice souhlasí s udělením státního občanství České republiky jmenova-
nému: Xxx xxxx, nar. Xx.xx.xxxx xxx, xxxx, trvale bytem xxx xx, xxxx.

PRO: R. Ježek, DiS., Ing. Svoboda, Mgr. Cinádr, T. Ježek, V. Mocek, Mgr.
Sviták 

PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

3. Schválení zrušení Směrnice č. 8/2021 pro přenechání bytů do nájmu
v Kaplici

• Rada města Kaplice ruší Směrnici č. 8/2021 pro přenechání bytů do
nájmu v Kaplici s účinností od 12.12.2022.

PRO: R. Ježek, DiS., Ing. Svoboda, Mgr. Cinádr, T. Ježek, V. Mocek, 
Mgr. Sviták 

PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

4. Bytové záležitosti
• Rada města Kaplice schvaluje přenechání bytů v Kaplici do nájmu na

dobu určitou s kaucí:
PRO: R. Ježek, DiS., Ing. Svoboda, Mgr. Cinádr, T. Ježek, V. Mocek, Mgr.

Sviták 
PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

5. Schválení poskytnutí jednorázových příspěvků v rámci dotačního pro-
gramu „MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME II“¨

• Město Kaplice se připojilo k dotačnímu programu „MY V TOM JIHOČE-
CHY NENECHÁME II“. Níže uvedení žadatelé splnili podmínky pro přidělení
jednorázového příspěvku v rámci tohoto programu.

•Příspěvek ve výši 4.000,00 Kč náleží následujícím žadatelům:
Xxx xxxx, bytem xxx xx, xxxx
•Příspěvek ve výši 4.000,00 Kč náleží následujícím žadatelům:
Xxx xxxx, bytem xxx xx, xxxx
•Rada města Kaplice schvaluje poskytnutí jednorázového příspěvku 

v rámci dotačního programu „MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME II“ ža-
datelům, kteří splnili podmínky pro jeho přidělení, a pověřuje starostu
města podpisem darovacích smluv.

PRO: R. Ježek, DiS., Ing. Svoboda, Mgr. Cinádr, T. Ježek, V. Mocek, Mgr.
Sviták 

PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

6. Majetkové záležitosti
• Rada města Kaplice schvaluje zveřejnění záměru propachtování po-

zemku p.č. 554, díl 6, o výměře 169 m² v k.ú. Kaplice za účelem zřízení
zahrádky. Pacht se schvaluje na dobu neurčitou od 01.02.2023, výše
pachtovného 10,00 Kč/m²/rok.

PRO: R. Ježek, DiS., Ing. Svoboda, Mgr. Cinádr, T. Ježek, V. Mocek, Mgr.
Sviták 

PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
• Rada města Kaplice schvaluje prodej sortimentů dříví a těžebních

zbytků v roce 2023 odběratelům:
1) ENERGOFOREST s.r.o., IČ 27606953, DIČ CZ27606953, Mříč 52,

Křemže;
2) VELIMPEX s.r.o. Dřevovýroba, IČ 26024527, DIČ CZ26024527, Mir-

kovice 64;
3) BP HOLZ s.r.o., IČ 28148681, DIČ CZ28148681, Široká 432/11,

České Budějovice;
4) BioEnergo Product s.r.o., IČ 28126718, DIČ CZ28126718, Pohorská

Ves 63;
5) Budějovická lesní s.r.o., IČ 07514964, DIČ 07514964, Libníč 19;
6) Městské lesy Volary s.r.o., IČ 25185080, DIČ CZ25185080, V Kasár-

nách 645, Volary;
7) Marie Šafránková, IČ 72128763, DIČ CZ5959270636, Linecká 351,

Kaplice;
8) Forestal s.r.o., IČ 03988805, DIČ CZ03988805, Kladné 3, Kájov;
9) T - BIOMASA s.r.o., IČ 28136551, DIČ CZ28136551, Soběnov 159;
10) Ing. Jiří Žalud, IČ 08197610, DIČ CZ7804171221, Janské Údolí 34,

Brloh;
11) Lesy města Český Krumlov s.r.o., IČ 60826355, DIČ CZ60826355,

Domoradice 1, Český Krumlov;
12) Chodská lesní s.r.o., IČ 07873832, DIČ CZ07873832, se sídlem Mi-

lavče 94;
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13) Ladislav Hejl, IČ 71578609, DIČ CZ6312200114, K Dolům
200/13, Praha.
PRO: R. Ježek, DiS., Ing. Svoboda, Mgr. Cinádr, T. Ježek, V. Mocek, Mgr.
Sviták 
PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
• Rada města Kaplice schvaluje dodavatele sadebního materiálu pro lesy
města Kaplice v roce 2023:
1) LESOŠKOLKY s.r.o., IČ 45534888, se sídlem 1. máje 104, Řečany nad
Labem;
2) AGROWALD – školka Červený Dvůr s.r.o., IČ 28114281, se sídlem Kře-
nov 91, Kájov;
3) Wotan Forest, a.s., IČ 26060701, se sídlem Rudolfovská tř. 202/88, Č.
Budějovice;
4) PEXÍDR, s.r.o., IČ 28147430, se sídlem Rudolfova 1151, Prachatice;
5) LESCUS Cetkovice, s.r.o., IČ 60732547, se sídlem Velká Strana 43,
Cetkovice;
6) ATRO Rýmařov s.r.o., IČ 25869418, se sídlem Újezdská 567, Dlouhá
Loučka;
7) ENERGOFOREST s.r.o., IČ 27606953, se sídlem Mříč 52, Křemže;
8) Forest project, a.s., IČ 08400504, se sídlem U Čihadel 201/13, Praha.
PRO: R. Ježek, DiS., Ing. Svoboda, Mgr. Cinádr, T. Ježek, V. Mocek, Mgr.
Sviták 
PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
• Rada města Kaplice schvaluje splátkový kalendář ve věci zaplacení

dlužné částky ve výši 950.097,68 Kč v soudním sporu mezi městem Kap-
lice a společností PP-servis Plzeň s.r.o., IČ 26322242, se sídlem U Velkého
rybníka 688/35, Bolevec tak, že jistina a úroky z prodlení budou zaplaceny
ve 12 splátkách placených v měsíčních splátkách.
PRO: R. Ježek, DiS., Ing. Svoboda, Mgr. Cinádr, T. Ježek, V. Mocek,
Mgr. Sviták 
PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

7.Schválení smluv
• Rada města Kaplice schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu „Řadové
garáže p.č. 2029/122, 2029/123, 2029/124 v k.ú. Kaplice“, a to části vý-
stavby nové komunikace včetně nového připojení a sjezdů k jednotlivým
garážím a terénní úpravy na pozemcích města Kaplice p.č. 2004/1,
2029/73, 2029/62, 2029/34, 2029/43 vše v k.ú. Kaplice mezi městem
Kaplice (jako „vlastník pozemků“) a manželi xxx a xxx xxxx, oba bytem
xxx xx, xxxx (jako „investor“) tak, jak byla předložena.
PRO: Ing. Svoboda, Mgr. Cinádr, T. Ježek, V. Mocek, Mgr. Sviták 
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: R. Ježek, DiS. 
•Rada města Kaplice schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu „Obchvat
města Kaplice – II. etapa, silnice II/154, okr. Český Krumlov“ mezi Jiho-
českým krajem, IČ 70890650, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, Č.
Budějovice prostřednictvím organizace hospodařící s majetkem kraje
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, příspěvková organizace, IČ
70971641, se sídlem Nemanická 2133/10, Č. Budějovice (jako „investor“)
a městem Kaplice (jako vlastník „pozemků“) za účelem trvalého a dočas-
ného záboru pozemků ve vlastnictví města Kaplice p.č. 2115/1, 1608/54,
1626/1, 2115/20, 1600/2, 1600/1, 1601/1, 2115/7, 2115/15, 1575/7,
1575/5, 2115/16, 1575/6, 1591/16, 1591/2, 2115/18, 2115/17, 1590/1,
1587/6, 2115/19 vše v k.ú. Kaplice, 3518/8, 3519/25, 345/1, 3518/10,
3311/5, 3311/10, 348/1, 3518/11, 395/20, 395/16, 395/17, 3317/8,
267/12, 3519/18, 3373/1, 448/2, 3317/1, 3519/34, 395/15, 294 vše v
k.ú. Blansko u Kaplice tak, jak byla předložena.
PRO: R. Ježek, DiS., Ing. Svoboda, Mgr. Cinádr, T. Ježek, V. Mocek, 
Mgr. Sviták 
PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
• Rada města Kaplice schvaluje Dohodu o odkoupení trvalých porostů č.
02-94/DN/2022/Kap 10001 mezi příspěvkovou organizací Ředitelství silnic
a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha (jako „in-
vestor“) a městem Kaplice (jako „vlastník“), kdy předmětem koupě jsou
trvalé porosty z pozemků p.č. 1880/1, 1885/26, 1903/7, 1912/1, 1912/2,
1923/1 vše v k.ú. Žďár u Kaplice, ve vlastnictví města Kaplice, za cenu
104.000,00 Kč, v souvislosti se stavbou „dálnice D3 stavba 0312/I Kaplice
nádraží - Nažidla“ tak, jak byla předložena.
PRO: R. Ježek, DiS., Ing. Svoboda, Mgr. Cinádr, T. Ježek, V. Mocek, 
Mgr. Sviták 
PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
• Rada města Kaplice schvaluje Dohodu o odkoupení trvalých porostů č.
02-94/DN/2022/Žďár 10001 mezi příspěvkovou organizací Ředitelství sil-
nic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha (jako
„investor“) a městem Kaplice (jako „vlastník“), kdy předmětem koupě
jsou trvalé porosty z pozemků p.č. 914/8, 1319/3, 1319/12, 1113/4,
1319/6, 1319/7, 1341/9 vše v k.ú. Žďár u Kaplice, ve vlastnictví města
Kaplice, za cenu 35.800,00 Kč, v souvislosti se stavbou „dálnice D3 stavba
0312/I Kaplice nádraží - Nažidla“ tak, jak byla předložena.
PRO: R. Ježek, DiS., Ing. Svoboda, Mgr. Cinádr, T. Ježek, V. Mocek, 
Mgr. Sviták 
PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

• Rada města Kaplice schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení slu-
žebnosti inženýrské sítě č. BVB/75/22/CK/PK mezi Jihočeským krajem,
IČ 70890650, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, Č. Budějovice, pro-
střednictvím organizace hospodařící s majetkem kraje Správa a údržba
silnic Jihočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 70971641, se sídlem
Nemanická 2133/10, Č. Budějovice (jako „budoucí povinný“) a městem
Kaplice (jako „budoucí oprávněný“), spočívající v umístění stavby kanali-
zace, právu přístupu k nim a právu jejich oprav a údržby na pozemku p.č.
2044/11 v k.ú. Kaplice, v souvislosti se stavbou „Kaplice, odvodnění ul.
Linecká – část u řadové zástavby“ tak, jak byla předložena.
PRO: R. Ježek, DiS., Ing. Svoboda, Mgr. Cinádr, T. Ježek, V. Mocek, 
Mgr. Sviták 
PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0  
• Rada města Kaplice schvaluje Smlouvu č. CB-001030079718/002-

EGDM o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Kap-
lice a společností EG.D, a.s., IČ 28085400, se sídlem Lidická 1873/36,
Brno, spočívající v umístění distribuční soustavy – kabelové vedení NN na
pozemky města Kaplice p.č. 157/4, 1772/20, 1775/4 vše v k.ú. Mostky
za jednorázovou úplatu ve výši 4.300,00 Kč bez DPH, v rámci stavební
akce s názvem „Mostky K/157/14 - NN“ tak, jak byla předložena.
PRO: R. Ježek, DiS., Ing. Svoboda, Mgr. Cinádr, T. Ježek, V. Mocek, 
Mgr. Sviták 
PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
• Rada města Kaplice schvaluje Dodatek č. 3 a Dohodu o narovnání ke

Smlouvě o dílo „NOVOSTAVBA VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HALY „BĚ-
LIDLO“ 2021“, uzavřené dne 24.09.2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne
15.09.2022 a Dodatku č. 2 ze dne 20.10.2022, mezi městem Kaplice 
a společností EDIKT a.s., IČ 25172328, se sídlem Rudolfovská tř. 461/95,
České Budějovice tak, jak byl předložen. 
PRO: R. Ježek, DiS., Ing. Svoboda, Mgr. Cinádr, T. Ježek, V. Mocek, 
Mgr. Sviták 
PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
• Rada města Kaplice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění uby-
tovací kapacity č. SON/KHEJ/355/22 mezi Jihočeským krajem, 
IČ 70890650, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice
(jako „objednatel“) a městem Kaplice (jako „ubytovatel“), jehož předmě-
tem je zajištění ubytovací kapacity a umožnění bezúplatného ubytování
vysídlených osob v dočasném nouzovém ubytování tak, jak byl předložen.  
PRO: R. Ježek, DiS., Ing. Svoboda, Mgr. Cinádr, T. Ježek, V. Mocek, 
Mgr. Sviták 
PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
• Rada města Kaplice schvaluje znění Pachtovní smlouvy na propachto-

vání části pozemku p.č. 20, k.ú. Kaplice (plocha náměstí) po dobu trvání
adventu, vždy na dobu určitou, s výší pachtovného 1,00 Kč.
PRO: R. Ježek, DiS., Ing. Svoboda, Mgr. Cinádr, T. Ježek, V. Mocek, 
Mgr. Sviták 
PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
Usnesení č. 102
Rada města Kaplice schvaluje Nájemní smlouvu č. 05/2022 na krátkodobý
pronájem prostor kulturního domu v Kaplici, ul. Linecká čp. 305 mezi
městem Kaplice a společností AML production s.r.o., IČ 14292785, se síd-
lem Českobudějovická 312, Kaplice, za účelem pořádání společenské akce
„Vánoční párty“ dne 25.12.2022 tak, jak byla předložena.
PRO: R. Ježek, DiS., Ing. Svoboda, Mgr. Cinádr, T. Ježek, V. Mocek, 
Mgr. Sviták 
PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

8. Schválení rozpočtového opatření č. 17/2022 – viz příloha č. 3
• Rada města Kaplice schvaluje provedení rozpočtového opatření 

č. 17/2022 dle předloženého návrhu Odboru správy majetku a ekonomiky
MěÚ Kaplice.
PRO: R. Ježek, DiS., Ing. Svoboda, Mgr. Cinádr, T. Ježek, V. Mocek, 
Mgr. Sviták 
PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

9. Schválení dokumentu „Systém náležité péče města Kaplice“
• Rada města Kaplice schvaluje dokument „Systém náležité péče“ hos-

podářského subjektu město Kaplice uvádějícího poprvé na vnitřní trh
dřevo vytěžené na pozemcích hospodářského subjektu pro rok 2023 tak,
jak byl předložen.
PRO: R. Ježek, DiS., Ing. Svoboda, Mgr. Cinádr, T. Ježek, V. Mocek, 
Mgr. Sviták 
PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

10. Schválení aktualizovaného plánu Základní školy Kaplice, Školní 226
• Rada města Kaplice schvaluje aktualizovaný odpisový plán příspěvkové
organizace Základní školy Kaplice, Školní 226, IČ 00583669, na rok 2022
tak, jak byl předložen.
PRO: R. Ježek, DiS., Ing. Svoboda, Mgr. Cinádr, T. Ježek, V. Mocek, 
Mgr. Sviták 
PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
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11. Schválení rozpočtů příspěvkových organizací města Kaplice na rok
2023 a střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací na roky
2024–2025
• Rada města Kaplice schvaluje rozpočty příspěvkových organizací města
Kaplice na rok 2023: 
•rozpočet Mateřské školy Kaplice, 1. máje 771, IČ 70922616;
•rozpočet Mateřské školy Kaplice, Nové domovy 221, IČ 60630108;
•rozpočet Mateřské školy Kaplice, Nové domky 643, IČ 07537328;
•rozpočet Základní školy Kaplice, Školní 226, IČ 00583669;
•rozpočet Základní školy Kaplice, Fantova 446, IČ 00583634;
tak, jak byly předloženy. 
PRO: R. Ježek, DiS., Ing. Svoboda, Mgr. Cinádr, T. Ježek, V. Mocek, Mgr.
Sviták 
PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
• Rada města Kaplice schvaluje střednědobé výhledy rozpočtů příspěv-

kových organizací města Kaplice na roky 2024–2025: 
• SVR Mateřské školy Kaplice, 1. máje 771, IČ 70922616;
• SVR Mateřské školy Kaplice, Nové domovy 221, IČ 60630108;
• SVR Mateřské školy Kaplice, Nové domky 643, IČ 07537328;
• SVR Základní školy Kaplice, Školní 226, IČ 00583669;
• SVR Základní školy Kaplice, Fantova 446, IČ 00583634; 
tak, jak byly předloženy. 
PRO: R. Ježek, DiS., Ing. Svoboda, Mgr. Cinádr, T. Ježek, V. Mocek, 
Mgr. Sviták 
PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

12. Schválení odměn ředitelkám a řediteli příspěvkových organizací města
Kaplice
• Rada města Kaplice schvaluje odměny ředitelkám a řediteli příspěvko-
vých organizací města Kaplice za činnost ve II. pololetí roku 2022 dle
předloženého návrhu Odboru správy majetku a ekonomiky MěÚ Kaplice.
PRO: R. Ježek, DiS., Ing. Svoboda, Mgr. Cinádr, T. Ježek, V. Mocek, Mgr.
Sviták 
PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

13. Odvolání a jmenování členky občanské komise
• Rada města Kaplice odvolává z funkce členky občanské komise Nikolu
Fialovou a zároveň jmenuje novou členkou občanské komise Miladu Voj-
tovou.
PRO: R. Ježek, DiS., Ing. Svoboda, Mgr. Cinádr, T. Ježek, V. Mocek, 
Mgr. Sviták 
PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

14. Různé, rozprava
•Cena tepelné energie pro rok 2023
• Rada města bere na vědomí předběžnou cenu tepelné energie v Kaplici
pro rok 2023 ve výši 902,96 Kč/GJ bez DPH, tj. 993,26 Kč/GJ včetně DPH.
PRO: R. Ježek, DiS., Ing. Svoboda, Mgr. Cinádr, T. Ježek, V. Mocek, 
Mgr. Sviták 
PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
•Dočasné navýšení počtu pracovníků
• Rada města Kaplice schvaluje navýšení počtu pracovníků Odboru soci-
álních věcí a péče MěÚ Kaplice o jednoho pracovníka na 1 úvazek, na
dobu určitou, od 02.01.2023 do 14.01.2023. 
PRO: R. Ježek, DiS., Ing. Svoboda, Mgr. Cinádr, T. Ježek, V. Mocek,
Mgr. Sviták 
PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
•Zápis č. 1 z jednání komise pro vyřazování a oceňování majetku
•Zápis č. 1 z jednání školské komise
•Rada města bere na vědomí sdělení xxx xxxx, bytem xxx xx, xxxx 

a xxx xxxx, bytem xxx xx, xxx – „Nesouhlas s pronájmem pozemku –
zahrádky“ a žádost o uzavření pachtovní smlouvy na propachtování části
pozemku p.č. 865, díl 6 o výměře 63 m² a části pozemku p.č. 865, díl 7
a) o výměře 12 m² vše v k.ú. Kaplice s manželi xxx a xxx xxxx, bytem
xxx xx, xxxx. Rada města trvá na usnesení Rady města Kaplice č. 58 ze
dne 28.11.2022, kterým byla schválena změna pachtýře z družky – xxx
xxxx, bytem xxx xx, xxx na druha – xxx xxxx, bytem xxx xx, xxxx 
v pachtovní smlouvě č. KA-M/3/2019.
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