Město Holýšov
Zastupitelstvo města Holýšov

ZÁPIS

zasedání Zastupitelstva města Holýšov,
konaného dne 17. prosince 2012, od 18:00 hodin.
(celkově 142. zasedání, 12. ve volebním období 2010 - 2014)

Přítomno:

12 členů zastupitelstva, tajemník, 2 zapisovatelky a cca 10 občanů.

Omluveni:

pan Petr Návara, MUDr. Karel Steidl, Bc. Hana Valachovičová.

1 – Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva města Holýšov (dále jen ZMH) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou
Města Holýšov Ing. Antonínem Pazourem (dále jen starosta).
Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 92 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění (dále jen zákon o obcích). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Městského úřadu Holýšov zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 10. 12. 2012. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Starosta dále konstatoval, že podle prezenční listiny přítomných členů ZMH (příloha č. 1) je
přítomno 12 (dvanáct) členů ZMH (z celkového počtu 15 všech členů ZMH), takže ZMH je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
2 – Volba návrhové komise, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelů
Za členy návrhové komise byli starostou navrženi Ing. Evžen Menc, pan Radek Špiller a pan
Karel Zelený.
Jako ověřovatelé zápisu byli starostou navrženi Mgr. Ing. Jan Lerch a MUDr. Jaroslav Liška.
Jako zapisovatelé byly starostou navrženy paní Naděžda Kalinová a Ing. Romana Tesařová.
K návrhům nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
O návrzích bylo hlasováno odděleně.
Návrh usnesení:
ZMH volí návrhovou komisi ve složení Ing. Evžen Menc, pan Radek Špiller a pan Karel
Zelený.
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 207 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
ZMH určuje ověřovatele zápisu Mgr. Ing. Jana Lercha a MUDr. Jaroslava Lišku.

Strana 1 (celkem 11)

Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 208 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
ZMH určuje zapisovatele paní Naděždu Kalinovou a Ing. Romanu Tesařovou.
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 209 bylo schváleno.
3 – Schválení programu
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
ZMH a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.
Starosta dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
ZMH schvaluje následující program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Zahájení zasedání
Volba návrhové komise, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelů
Schválení programu
Zpráva o činnosti Rady města Holýšov
Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání – 29. 10. 2012
Zápis schůze Kontrolního výboru ze dne 5. 11. 2012
Rozpočtové opatření Města Holýšov na rok 2012 č. 4
Pravidla rozpočtového provizória na rok 2013
Obecně závazná vyhláška č. 3/2012
Veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů údajů do RÚIAN
Aktualizace bytové koncepce na roky 2013 a 2014
Prodej části pozemku parc. č. 110 (PK) v katastrálním území Dolní Kamenice
Prodej pozemků parc. č. 142, 137/1, 137/6, 143/1 a 143/2 vše v katastrálním území
Dolní Kamenice
Kupní smlouva na pozemek parc. č. 1217/14 v katastrálním území Holýšov
Kupní smlouva na pozemek parc. č. 719 v katastrálním území Neuměř
Rozpočet Svazku Domažlicko na rok 2013
Plán zasedání Zastupitelstva města Holýšov na 1. pololetí roku 2013
Plán schůzí Rady města Holýšov na 1. pololetí roku 2013
Diskuse
Závěr

Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 210 bylo schváleno.
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4 – Zpráva o činnosti Rady města Holýšov
Zprávu o činnosti Rady města Holýšov (dále jen RMH) za uplynulé období přednesl tajemník
Městského úřadu Holýšov Mgr. Bc. Kamil F. Šefl. (dále jen tajemník).
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady města Holýšov bez připomínek.
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 211 bylo schváleno.
5 – Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání – 29. 10. 2012
Kontrolu plnění usnesení ZMH z 29. 10. 2012 provedl tajemník.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH bere na vědomí Zprávu o kontrole plnění usnesení z posledního zasedání konaného dne 29. 10. 2012 bez připomínek.
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 212 bylo schváleno.
6 – Zápis schůze Kontrolního výboru ze dne 5. 11. 2012
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva
města Holýšov Mgr. Ing. Jan Lerch (dále jen předseda KV).
Předseda KV konstatoval, že dne 5. listopadu 2012 se konala schůze Kontrolního výboru (dále jen KV) a v letošním roce se KV soustředil u příspěvkových organizací Města Holýšov
zejména na kontrolu protipožárních bezpečnostních opatření, kde se u všech zjistilo, až na
formální nedostatky, že jsou v pořádku. Dále se opětovně kontrolovaly směrnice pro zadávání
veřejných zakázek a efektivita vymáhání pohledávek z nájemného. Předseda KV navrhl členům ZMH, aby schválili Zápis schůze KV podle předloženého návrhu. Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH schvaluje Zápis 2. schůze Kontrolního výboru ze dne 5. listopadu 2012 podle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 213 bylo schváleno.
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7 – Rozpočtové opatření Města Holýšov na rok 2012 č. 4
Přednesením tohoto bodu byla starostou pověřena vedoucí Finančního odboru Městského
úřadu Holýšov paní Marie Roučková (dále jen vedoucí FO).
Vedoucí FO seznámila členy ZMH s návrhem Rozpočtového opatření Města Holýšov na rok
2012 číslo 4 (dále jen RO č. 4), a to v oblasti příjmů, výdajů a financování. Dále vedoucí FO
uvedla, že příjmy zůstávají stejné, ve výdajích se navyšuje částka 150.000 Kč a financování se
navyšuje o 150.000 Kč.
Starosta doplnil, že letošní rozpočet se zvyšuje na 78.506.924 Kč a navrhl členům ZMH, aby
schválili RO č. 4 včetně pravomoci RMH k provádění jednotlivých rozpočtových opatření.
Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
a) ZMH schvaluje Rozpočtové opatření Města Holýšov na rok 2012 číslo 4 podle předloženého návrhu.
b) do 31. 12. 2012 stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci RMH
k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
I. Rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních prostředků.
II. Rozpočtové zapojení finančních prostředků nutných na zajištění chodu obce
v případě havárií a k odvrácení možných škod.
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 214 bylo schváleno.
8 – Pravidla rozpočtového provizória na rok 2013
Tento bod přednesl starosta.
Starosta seznámil členy ZMH s návrhem Pravidel rozpočtového provizória na rok 2013 (dále
jen Pravidla), který je předkládán podle § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Dále starosta dodal, že se Město Holýšov rozhodlo
jít opět cestou rozpočtového provizória a rozpočet se bude schvalovat na dalším ZMH, které
je plánováno na 4. března 2013. Na závěr starosta uvedl, že je tedy dostatek času na přípravu
nového rozpočtu na rok 2013. Starosta navrhl členům ZMH, aby schválili Pravidla podle
předloženého návrhu. Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH schvaluje Pravidla rozpočtového provizória na rok 2013:
Podle § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších změn a doplnění, bude Město Holýšov:
1) realizovat pouze rozpočtové výdaje nezbytné pro zajištění běžného provozu Města
Holýšov a všech jím zřízených organizací,
2) realizovat pouze opravy a údržbu movitého a nemovitého majetku v nezbytně nutném rozsahu a ve výjimečných situacích (havarijní stav, nebezpečí vzniku škody, nebezpečí poškození zdraví),
3) realizovat investiční rozpočtové výdaje pouze na již zahájené akce,
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4) realizovat rozpočtové výdaje v případě, že vyplývají ze smluvních či jinak daných
závazků města vůči třetím osobám,
5) rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizória se stávají
příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 215 bylo schváleno.
9 – Obecně závazná vyhláška č. 3/2012
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen tajemník.
Tajemník seznámil členy ZMH s Obecně závaznou vyhláškou (dále jen OZV) Města Holýšov
č. 3/2012 ze dne 17. prosince 2012, kterou se mění OZV č. 29 ze dne 10. prosince 2001, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních a stavebních odpadů vznikajících na území Města Holýšov a jeho části Dolní
Kamenice, ve znění OZV č. 3/2003 a ve znění OZV č. 3/2009. Tajemník konstatoval, že důvodem pro změnu OZV byla skutečnost, že Město Holýšov se dohodlo se společností Západočeské komunální služby, a. s., že likvidaci odpadu právnických osob a fyzických osob
oprávněných podnikat si společnost bude řešit přímo s nimi, nikoliv prostřednictvím OZV
Města Holýšova. Proto byly právnické osoby a fyzické osoby oprávněné podnikat z OZV
č. 29 vyjmuty. Dále tajemník dodal, že navíc v OZV č. 29 přibylo názvosloví „sběrný dvůr“
a byl změněn článek 6 Úhrada za systém nakládání s komunálním odpadem. Tajemník navrhl
členům ZMH, aby schválili OZV č. 3/2012 podle předloženého návrhu. Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012, kterou se mění Obecně závazná
vyhláška Města Holýšov č. 29 ze dne 10. 12. 2001, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních a stavebních
odpadů vznikajících na území Města Holýšov a jeho části Dolní Kamenice, ve znění
Obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 a ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 3/2009, podle
předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 216 bylo schváleno.
10 – Veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů údajů do RÚIAN
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen tajemník.
Tajemník seznámil členy ZMH se vzorovým návrhem Veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení
provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí
(dále jen VpS), kterou by Město Holýšov uzavíralo s obcemi, které se rozhodnou pověřit
Město Holýšov výkonem této přenesené působnosti. V loňském roce se schvalovaly tyto VpS
jednotlivě pro každou obec a nakonec se jich schválilo pouze pět, tři obce z našeho obvodu se
vůbec neozvaly. ZMH schválilo VpS pro rok 2012 s tím, že se na konci roku vyhodnotí nákladovost těchto úkonů. K tomu tajemník uvedl, že během roku nebyl proveden ani jeden
zápis za obce, se kterými byla uzavřena VpS, proto se nemůže posoudit nákladovost. TajemStrana 5 (celkem 11)

ník dodal, že z tohoto důvodu předkládá návrh VpS ve stejném znění jako v roce 2011 s tím,
že smlouva bude opět na dobu určitou do konce roku 2013. Vzhledem k tomu, že se do této
doby, byť byly tajemníkem dvakrát vyzvány, ozvaly pouze tři obce, které chtějí prodloužit
VpS a zbylé nereagovaly, navrhuje, aby členové ZMH schválili vzorovou VpS, kterou bude
Město uzavírat se spádovými obcemi, a souhlasili, aby tyto smlouvy byly uzavřeny se všemi
spádovými obcemi v případě, že o to požádají.
Mgr. Ing. Jan Lerch uvedl, že v loňském roce se Krajskému úřadu nelíbila částka odměny,
kdy byla příliš vysoká. Původně jsme chtěli 300 Kč za jeden úkon a se 100 Kč byli nakonec
smířeni.
Starosta uvedl, že jsme nechtěli jít do sporu s krajským úřadem a tak jsme původně navrhovanou částku snížili na 100 Kč. Vzhledem k tomu, že v roce 2012 nebyl proveden žádný záznam do tohoto registru, stala tato věc nicotnou záležitostí.
Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH:
1) souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv o zabezpečení provedení zápisů údajů
do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí na rok 2013 mezi
Městem Holýšov a Obcemi Bukovec, Čečovice, Černovice, Horní Kamenice, Kvíčovice, Neuměř, Štichov a Všekary.
2) schvaluje vzor veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí na rok 2013, která bude
uzavřena s obcemi ze správního obvodu Města Holýšov, a to s obcemi Bukovec, Čečovice, Černovice, Horní Kamenice, Kvíčovice, Neuměř, Štichov a Všekary, podle
předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 217 bylo schváleno.
11 – Aktualizace bytové koncepce na roky 2013 a 2014
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen radní pan Radek Špiller (dále jen pan Špiller).
Pan Špiller seznámil členy ZMH s Aktualizací bytové koncepce na roky 2013 až 2014 (dále
jen Aktualizace), kterou zpracovala místostarostka Města Holýšov Bc. Hana Valachovičová.
Pan Jiří Šlejmar uvedl, že na něj působí výše citovaná Aktualizace spíše jako zpráva než
návrh na nějakou změnu a není tedy co schvalovat.
Starosta uvedl, že Město Holýšov nechávalo každý rok dělat znalecké posudky pro celé sídliště, což znamenalo nemalou částku ve výdajích a podstatná změna je tedy v tom, že se zachovávají stejné podmínky, ale jen pokud někdo z nájemníků projeví zájem o koupi bytu,
udělá se na jeho konkrétní byt nový aktuální znalecký posudek a dále se bude postupovat stejně, jako tomu bylo v minulých letech. Dále konstatoval, že deregulace nájemného v Holýšově
skončila v loňském roce a výši nájemného 39,97 Kč na 1 m2 se drží a znalecky stanovená
výše obvyklého nájemného podle výpočtu Ministerstva pro místní rozvoj je na částce 60 73,40 Kč za 1 m2, což je teoretická částka pro případ soudních sporů. Dále starosta dodal, že
ve větších městech dobíhá v současné době deregulace nájemného a nájemné je zde tak vysoké, že lidé začínají byty postupně prodávat nebo měnit. Před hlasováním nebyly členy ZMH
podány žádné protinávrhy.
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Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH schvaluje Aktualizaci bytové koncepce na rok 2013 - 2014 podle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 218 bylo schváleno.
12 – Prodej části pozemku parc. č. 110 (PK) v katastrálním území Dolní Kamenice
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen vedoucí Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov pan Milan Hulín (dále jen vedoucí OMI).
Vedoucí OMI konstatoval, že vlastníkem pozemku parc. č. 110 (PK) v katastrálním území
Dolní Kamenice je Město Holýšov a výměra části pozemku je cca 150 až 200 m2. Pokud bude
prodej ZMH schválen, bude vypracován geometrický plán na oddělení pozemků parc. č. 110
na náklady žadatele. Pozemek tvoří souvislý pruh mezi okrajem lesa a oplocenou zahradou
žadatele a žadatelem o koupi jsou manželé Tomáš a Veronika Hupačovi, bytem Holýšov, Táborová 447. Dále uvedl, že důvodem koupě je provedení opatření pro zajištění ochrany rodiny
žadatele. Navržená prodejní cena je 50 Kč za 1 m2. Záměr prodat předmětnou část pozemku
byl vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Holýšov na zákonem stanovenou dobu a během
této lhůty se jiní zájemci nepřihlásili. Prodej byl projednán na schůzi RMH a usnesením
č. 256/2012 ze dne 26. listopadu 2012 doporučen ZMH ke schválení. Vedoucí OMI navrhl
členům ZMH, aby schválili prodej výše uvedeného pozemku. Před hlasováním nebyly členy
ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH schvaluje prodej části pozemku parc. č. 110 (PK) o výměře cca 200 m2 v katastrálním území Dolní Kamenice u Staňkova manželům Tomášovi a Veronice Hupačovým, bytem Holýšov, Táborová 447, za cenu 50 Kč za 1 m2 s tím, že oprávněné náklady
spojené s prodejem pozemku a sepsáním kupní smlouvy bude hradit strana kupující.
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 219 bylo schváleno.
13 – Prodej pozemků parc. č. 142, 137/1, 137/6, 143/1 a 143/2 vše v katastrálním území
Dolní Kamenice
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen vedoucí OMI.
Vedoucí OMI konstatoval, že v souvislosti s podanou žádostí provedlo OMI šetření ve smyslu
nabytí dostatečného množství informací k dané záležitosti a zjistilo, že ve větší míře se jedná
o pozemky v katastrálním území Dolní Kamenice, u kterých je Město Holýšov (až na jeden
případ u pozemku (KN) parc. č. 142) pouze spoluvlastníkem. Dále uvedl, že tedy pouze pozemek parc. č. 142 (KN) o výměře 502 m2 je zapsán v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 1 – nabyvatel Město Holýšov a ostatní požadované pozemky, tj. 137/1, 137/6, 143/1
a 143/2 nejsou v KN zapsány na listu vlastnictví, protože u zmiňovaných pozemků je Město
Holýšov pouze spoluvlastníkem. Žadatelem o koupi pozemků je pan Stanislav Kreysa, bytem
Holýšov, část Dolní Kamenice 58, a jako důvod své žádosti uvedl, že chce na předmětných
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pozemcích chovat zvěř. Podle vyjádření stavebního odboru Městského úřadu Holýšov je
území požadované k prodeji zařazeno v současném územním plánu jako „rezervní území pro
výstavbu rodinných domů“ a i když je v novém územním plánu řešeno jako „plochy smíšené
nezastavěného území“, stále jsou okolní plochy zařazeny do lokality s perspektivní vesnickou
zástavbou, proto je nutno požadované plochy pokud možno ponechat v majetku Města Holýšov jako budoucí možný přístup ke stavebním pozemkům. Dále uvedl, že žádost byla projednána RMH dne 22. října 2012 a usnesením č. 227/2012 nebyl prodej doporučen z důvodu zachování přístupu do rezervního území, které je územním plánem určené k zastavění stavbami
vesnického charakteru a dále z důvodu, že Město Holýšov není u všech pozemků uvedené
v žádosti vlastníkem ale pouze spoluvlastníkem. Vedoucí OMI navrhl členům ZMH, aby nedoporučili prodej výše uvedených pozemků. Před hlasováním nebyly členy ZMH podány
žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH neschvaluje prodej pozemků parc. č. 137/1, 137/6, 142, 143/1, 143/2, vše
v katastrálním území Dolní Kamenice u Staňkova, panu Stanislavu Kreysovi, bytem
Holýšov, část Dolní Kamenice 58.
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 220 bylo schváleno.
14 – Kupní smlouva na pozemek parc. č. 1217/14 v katastrálním území Holýšov
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen vedoucí OMI.
Vedoucí OMI konstatoval, že na základě uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní mezi
Městem Holýšov (jako strana kupující) a paní Vlastou Vychodilovou, bytem Rokycany, Boženy Němcové 936, a paní Marií Moravcovou, bytem Praha 12, Rakovského 3161/6, které
jsou podílovými spoluvlastníky pozemkové (KN) parcely č. 1217/14 o výměře 2.800 m2
v katastrálním území Holýšov (jako strana prodávající), RMH ze dne 26. listopadu 2012 projednala předložený návrh kupní smlouvy a na základě usnesení č. 266/2012 doporučuje ZMH
tento návrh schválit. Dále vedoucí OMI uvedl, že v souvislosti s uzavřenou smlouvou o budoucí kupní smlouvě se Město Holýšov zavázalo vyzvat stranu prodávající k uzavření kupní
smlouvy nejpozději do 30. prosince 2012. Pozemek se nachází v lokalitě nad sídlištěm Pod
Makovým vrchem v Holýšově, pod rybníčkem zvaným „Vacíkáč“ a tvoří propojení veřejné
zeleně směrem od sídliště Pod Makovým vrchem do obytné zóny nad Výhledy a územním
plánem Města Holýšova je zařazen do limity pozemků určených pro park a veřejnou zeleň.
Dále dodal, že během příštích let plánuje Město Holýšov vybudovat v této části pro občany
Města Holýšov parkovou úpravu za účelem aktivního odpočinku. Sjednaná kupní cena je
200 Kč za 1 m2 a náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a s podáním návrhu na vklad
do katastru nemovitostí uhradí kupující, daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající. Vedoucí OMI navrhl členům ZMH, aby schválili Kupní smlouva na pozemek parc. č. 1217/14
v katastrálním území Holýšov podle předloženého návrhu.
Ing. Evžen Menc uvedl, že v návrhu usnesení by měla být uvedena i cena, za kterou se schvaluje koupě pozemku a ta zde chybí. Stejný případ je i v následujícím bodě programu.
Starosta odpověděl, že cena je uvedena v budoucí smlouvě kupní a již jednou byla schválena.
Ing. Evžen Menc dodal, že i přesto by bylo vhodné cenu doplnit do usnesení.
Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
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Návrh usnesení:
ZMH schvaluje Kupní smlouvu, která bude uzavřena mezi Městem Holýšov (strana kupující) a vlastníky pozemku parc. č. 1217/14 (KN) o výměře 2.800 m2 v katastrálním
území Holýšov paní Vlastou Vychodilovou, bytem Rokycany, Boženy Němcové 936,
a paní Marií Moravcovou, bytem Praha 12, Rakovského 3161/6 (strana prodávající)
podle předloženého návrhu (kupní cena je 200 Kč za 1 m2) s tím, že náklady spojené se
sepsáním kupní smlouvy a s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí bude
hradit strana kupující.
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 221 bylo schváleno.
15 – Kupní smlouva na pozemek parc. č. 719 v katastrálním území Neuměř
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen vedoucí OMI.
Vedoucí OMI konstatoval, že na základě uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní mezi
Městem Holýšov (jako strana kupující) a podílovými spoluvlastníky pozemkové (KN) parcely
č. 719 o výměře 4.492 m2 v katastrálním území Neuměř panem Zdeňkem Kavříkem, bytem
Humpolec, Vilémov 86, panem Josefem Kavříkem, bytem Humpolec, Panský vrch 1021
a paní Ilonou Maškovou, bytem Humpolec, Lužická 1531 (jako strana prodávající) RMH ze
dne 17. prosince 2012 projednala předložený návrh kupní smlouvy a na základě usnesení
č. 291/2012 doporučuje ZMH tento návrh schválit.
Starosta doplnil, že se jedná o pozemek, který se nachází pod betonovou cestou do kasáren
a o této koupi s panem Kavříkem a dalšími spoluvlastníky, kteří jsou majiteli Trubců, vede již
delší dobu velice složitá jednání. Dále uvedl, že již tři roky se plánuje stavba přivaděče vody
do kasáren, který by centrálně zásoboval Město Holýšov. Posledním problémem, který byl
sice vyřešen v dokumentaci o územním řízení, ale nyní je před dokončením prováděcí dokumentace na tuto stavbu, je výkup tohoto pozemku. Dále uvedl, že sjednaná cena schválená
budoucí smlouvou o koupi je ve 80 Kč za 1 m2.
Vedoucí OMI navrhl členům ZMH, aby schválili Kupní smlouvu na pozemek parc. č. 719
v katastrálním území Neuměř podle předloženého návrhu. Před hlasováním nebyly členy
ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH schvaluje Kupní smlouvu, která bude uzavřena mezi Městem Holýšov (strana kupující) a podílovými spoluvlastníky pozemku parc. č. 719 (KN) o výměře 4.492 m2
v katastrálním území Neuměř panem Zdeňkem Kavříkem, bytem Humpolec, Vilémov
86, panem Josefem Kavříkem, bytem Humpolec, Panský vrch 1021, a paní Ilonou Maškovou, bytem Humpolec, Lužická 1531 (strana prodávající) podle předloženého návrhu
(kupní cena je 80 Kč 1 m2) s tím, že náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy
a s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí bude hradit strana kupující.
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 222 bylo schváleno.
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16 – Rozpočet Svazku Domažlicko na rok 2013
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen pan Špiller.
Pan Špiller seznámil členy ZMH s návrhem Rozpočtu Svazku obcí Domažlicko na rok 2013.
Pan Špiller navrhl členům ZMH, aby schválili Rozpočet Svazku obcí Domažlicko na rok
2013 podle předloženého návrhu. Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH schvaluje Rozpočet Svazku obcí Domažlicko na rok 2013 podle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0
Usnesení č. 223 bylo schváleno.
17 – Plán zasedání Zastupitelstva města Holýšov na 1. pololetí roku 2013
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen tajemník.
Tajemník seznámil členy ZMH s plánem zasedání ZMH na 1. pololetí roku 2013. Zasedání
ZMH je naplánováno na 4. března 2013 a 17. června 2013. Tajemník navrhl členům ZMH,
aby schválili plán zasedání ZMH podle předloženého návrhu. Před hlasováním nebyly členy
ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH schvaluje Plán zasedání ZMH na 1. pololetí roku 2013 podle předloženého návrhu. Termíny zasedání ZMH jsou stanoveny na 4. března 2013 a 17. června 2013.
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0
Usnesení č. 224 bylo schváleno.
18 – Plán schůzí Rady města Holýšov na 1. pololetí roku 2013
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen tajemník.
Tajemník seznámil členy ZMH s plánem schůzí RMH na 1. pololetí roku 2013. Schůze RMH
jsou naplánovány na 14. a 28. ledna 2013, 11. a 25. února 2013, 11. a 25. března 2013,
8. a 22. dubna 2013, 13. a 27. května 2013, 10. a 24. června 2013. Tajemník navrhl členům
ZMH, aby schválili plán schůzí RMH podle předloženého návrhu. Před hlasováním nebyly
členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH schvaluje Plán schůzí RMH na 1. pololetí roku 2013 podle předloženého návrhu.
Termíny schůzí RMH jsou stanoveny na 14. a 28. ledna 2013, 11. a 25. února 2013,
11. a 25. března 2013, 8. a 22. dubna 2013, 13. a 27. května 2013, 10. a 24. června 2013.
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0
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Usnesení č. 225 bylo schváleno.
19 – Diskuse
Diskusi zahájil starosta.
Pan Rudolf Švec požádal, zda by bylo možné vyřešit problém s průchodem u Penny Marketu
v Holýšově k Domu s pečovatelskou službou (dále jen DPS), kde neustále parkují vozidla
a obyvatelé DPS nemohou projít, pokud si vezou nákup vozíčkem nebo maminky s kočárky.
Dále se dotázal, zda by bylo možné zařídit umístění dopravní značky zákazu zastavení, aby
bylo možné lépe procházet.
Starosta uvedl, že parkoviště patří obchodní společnosti, která vlastní Penny market a Město
Holýšov ji může pouze požádat o úpravu parkovacích míst tak, aby nebyl znemožněn či omezen přístup k obchodu od domu s pečovatelskou službou z ulice MUDr. Šlejmara.
Starosta na závěr popřál všem pěkné Vánoce a do nového roku mnoho úspěchu, klid a především zdraví.
Předsedající poděkoval přítomným a ukončil zasedání ZMH v 19:15 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Presenční listina členů ZMH
2) Presenční listina hostů
3) Rozpočtové opatření Města Holýšov na rok 2012 číslo 4
Zápis vyhotovil:
Dne:

Mgr. Bc. Kamil F. Šefl, Ing. Romana Tesařová
19. prosince 2012

Zapisovatelé:

Naděžda Kalinová, Ing. Romana Tesařová

Ověřovatelé zápisu: MUDr. Jaroslav Liška…........................... dne ……………………….

Mgr. Ing. Jan Lerch

Starosta:

Ing. Antonín Pazour

…........................... dne ……………………….

…........................... dne ……………………….

Razítko Města Holýšov:
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