Město Holýšov
Zastupitelstvo města Holýšov

ZÁPIS

zasedání Zastupitelstva města Holýšov,
konaného dne 29. října 2012, od 18:00 hodin.
(celkově 141. zasedání, 11. ve volebním období 2010 - 2014)
Přítomno:

10 členů zastupitelstva, tajemník, 2 zapisovatelky a cca 15 občanů.

Omluveni:

Ing. Zuzana Burianová, paní Růžena Sičaková, Mgr. Jindřiška Ondrášiková,
MUDr. Jaroslav Liška, MUDr. Karel Steidl.

1 – Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva města Holýšov (dále jen ZMH) bylo zahájeno v 18:00 hodin v části
Dolní Kamenice 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 22. 10. 2012. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Starosta dále konstatoval, že podle prezenční listiny přítomných členů ZMH (příloha č. 1) je
přítomno 10 (deset) 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, Mgr. Libor Schröpfer
a pan Karel Zelený. Jako ověřovatelé zápisu byli starostou navrženi pan Jiří Šlejmar
a Bc. Hana Valachovičová. Jako zapisovatelé byly starostou navrženy paní Naděžda Kalinová
a Mgr. Jana Štenglová. K návrhům nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
O návrzích bylo hlasováno odděleně.
Návrh usnesení:
ZMH volí návrhovou komisi ve složení Ing. Evžen Menc, Mgr. Libor Schröpfer a pan
Karel Zelený.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 190 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
ZMH určuje ověřovatele zápisu Bc. Hanu Valachovičovou a pana Jiřího Šlejmara.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 191 bylo schváleno.
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Návrh usnesení:
ZMH určuje zapisovatele paní Naděždu Kalinovou a Mgr. Janu Štenglovou.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 192 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. Zahájení zasedání
2. Volba návrhové komise, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelů
3. Schválení programu
4. Zpráva o činnosti Rady města Holýšov
5. Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání – 27. 8. 2012
6. Zápis zasedání Finančního výboru ze dne 17. 10. 2012
7. Rozpočtové opatření Města Holýšov na rok 2012 č. 3
8. Smlouva o sdružení za účelem spolufinancování projektu „Mezinárodní cyklotrasa
s označením CT3 na území Mikroregionu Radbuza“ dle poměru jednotlivých délek
nových úseků trasy, dále spoluúčast při jeho realizaci v rámci poskytnuté účelové
dotace z rozpočtu PK z programu „Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v PK v roce 2012“
9. Prodej dvou částí pozemku parc. č. 1145/4 v katastrálním území Holýšov
10. Prodej pozemku parc. č. 1127/30 v katastrálním území Holýšov
11. Prodej pozemků parc. č. 1127/31 a parc. č. 1127/32 v katastrálním území Holýšov
12. Prodej části pozemku parc. č. 1132/12 v katastrálním území Holýšov
13. Prodej pozemku parc. č. 1203/9 v katastrálním území Holýšov
14. Prodej bytů podle bytové koncepce
15. Odměna členům Finančního výboru, Kontrolního výboru, Osadního výboru části
Dolní Kamenice
16. Peněžní dar uvolněným členům Zastupitelstva města Holýšov
17. Diskuse
18. Závěr
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 193 bylo schváleno.
4 – Zpráva o činnosti Rady města Holýšov
Zprávu o činnosti Rady města Holýšov (dále jen RMH) za uplynulé období přednesla místostarostka.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady města Holýšov bez připomínek.
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Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 194 bylo schváleno.
5 – Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání – 27. 8. 2012
Kontrolu plnění usnesení ZMH z 27. 8. 2012 provedl 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 kontrole plnění usnesení z posledního zasedání konaného dne 27. 8. 2012 bez připomínek.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 195 bylo schváleno.
6 – Zápis zasedání Finančního výboru ze dne 17. 10. 2012
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen člen Finančního výboru pan Radek Špiller
(dále jen člen FV).
Člen FV konstatoval, že dne 17. října 2012 se konala schůze Finančního výboru (dále jen FV)
a na programu jednání bylo projednání Rozpočtového opatření Města Holýšov na rok 2012
číslo 3. Členové Finančního výboru (dále jen FV) na své schůzi podrobně projednali rozpočtové opatření a k předloženému rozpočtovému opatření nebyly vzneseny žádné připomínky.
FV předkládá rozpočtové opatření v oblasti příjmů ve výši 2.238.000 Kč a v oblasti výdajů
2.250.800 Kč, rozdílová část mezi příjmy a výdaji ve výši 12.800 Kč bude financována
z vlastních prostředků, a to konkrétně z uhrazených splátek dlouhodobých přijatých půjčených prostředků. Člen FV navrhl členům ZMH, aby schválili Zápis podle předloženého návrhu. Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH schvaluje Zápis č. 3/2012 ze zasedání finančního výboru dne 17. 10. 2012 podle
předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 196 bylo schváleno.
7 – Rozpočtové opatření Města Holýšov za rok 2012
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 3 (dále jen RO3), a to v oblasti příjmů a výdajů. Příjmy se navyšují o částku
2.238.000 Kč, ve výdajích se navyšuje částka 2.250.800 Kč a financování se navyšuje
o 12.800 Kč. Dále starosta konstatoval, že letošní rozpočet dosahuje výše 78.356.924 Kč
a předpokládá se ještě projednání a schválení rozpočtového opatření Města Holýšov č. 4, kterým se rozpočet Města Holýšov navýší na cca 80.000.000 Kč. Starosta navrhl členům ZMH,

Strana 3 (celkem 10)

aby schválili RO3 podle předloženého návrhu. Před hlasováním nebyly členy ZMH podány
žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH schvaluje Rozpočtové opatření Města Holýšov na rok 2012 číslo 3 podle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 197 bylo schváleno.
8 – Smlouva o sdružení za účelem spolufinancování projektu „Mezinárodní cyklotrasa
s označením CT3 na území Mikroregionu Radbuza“ dle poměru jednotlivých délek nových
úseků trasy, dále spoluúčast při jeho realizaci v rámci poskytnuté účelové dotace z rozpočtu
PK z programu „Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v PK v roce 2012“
Tento bod přednesl starosta.
Starosta konstatoval, že všichni zastupitelé obdrželi návrh Smlouvy o sdružení za účelem spolufinancování projektu „Mezinárodní cyklotrasa s označením CT3 na území Mikroregionu
Radbuza“ dle poměru jednotlivých délek nových úseků trasy, dále spoluúčast při jeho realizaci v rámci poskytnuté účelové dotace z rozpočtu PK z programu „Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v PK v roce 2012“ (dále jen Smlouva). Jedná se o třetí úspěšný
projekt Mikroregionu Radbuza v oblasti podpory cykloturistiky. V současné době se zpracovávají podklady pro územní rozhodnutí pro úsek od Stoda do Staňkova a navazující část
v okolí Domažlic. Finanční účast Města Holýšov je vzhledem k délce trasy nepatrná, jedná se
o částku 10.473 Kč. Jedná se o další část dlouhodobě budované cyklotrasy Praha – Regensburg. Starosta navrhl členům ZMH, aby schválili Smlouvu podle předloženého návrhu. Před
hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH schvaluje Smlouvu o sdružení za účelem spolufinancování projektu „Mezinárodní
cyklotrasa s označením CT3 na území Mikroregionu Radbuza“ dle poměru jednotlivých
délek nových úseků trasy, dále spoluúčast při jeho realizaci v rámci poskytnuté účelové
dotace z rozpočtu PK z programu „Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy
v PK v roce 2012“ podle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 198 bylo schváleno.
9 – Prodej dvou částí pozemku parc. č. 1145/4 v katastrálním území Holýšov
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. 1145/4 je Město Holýšov a v tomto případě se jedná o dvě části pozemku pod schodišti o výměře cca 5 m2 a 11 m2, které jsou
součástí objektu čp. 469. Pokud bude prodej ZMH schválen, bude vypracován geometrický
plán na oddělení dvou částí pozemku parc. č. 1145/4 na náklady žadatele. Pozemek se nachází
v ulici Pod Makovým vrchem v Holýšově a žadatelem o koupi je pan Nguyen Ba Vu, bytem
Horšovský Týn, Pivovarská 32. Důvod a účel koupě je narovnání majetkoprávních vztahů.
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Navržená prodejní cena je 300 Kč za 1 m2. Záměr prodat předmětné části 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. 191/2012 ze dne 17. září 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 dvou částí pozemku parc. č. 1145/4 o výměře cca 5 m2 a 11 m2
v katastrálním území Holýšov panu Nguyen Ba Vu, bytem Horšovský Týn, Pivovarská
32, za cenu 300 Kč za 1 m2. Oprávněné náklady spojené s prodejem a sepsáním kupní
smlouvy bude hradit strana kupující.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 199 bylo schváleno.
10 – Prodej pozemku parc. č. 1127/30 v katastrálním území Holýšov
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen vedoucí OMI.
Vedoucí OMI konstatoval, že pozemek parc. č. 1127/30 v katastrálním území Holýšov je veden pod evidenčním číslem 23, jedná se o pozemek pro dvoudům, jeho výměra je 586 m2
a vlastníkem pozemku je Město Holýšov. Pozemek se nachází v lokalitě obytného souboru Na
Terasách v Holýšově. Žadatelem o koupi pozemku je Lukáš Raindl, bytem Holýšov, Ruská
332. Důvod a účel koupě pozemku je výstavba rodinného domu. Navržená prodejní cena pozemku je 690 Kč za 1 m2, oprávněné náklady spojené s prodejem pozemku a sepsáním kupní
smlouvy bude hradit kupující. Záměr prodat předmětný pozemek 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. 196/2012 ze dne 17. září
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 pozemku parc. č. 1127/30 (evidenční číslo 23) o výměře 586 m2
v katastrálním území Holýšov panu Lukáši Raindlovi, bytem Holýšov, Ruská 332, za
cenu 690 Kč za 1 m2. Oprávněné náklady spojené s prodejem pozemku bude hradit
strana kupující.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 200 bylo schváleno.
11 – Prodej pozemků parc. č. 1127/31 a parc. č. 1127/32 v katastrálním území Holýšov
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen vedoucí OMI.
Vedoucí OMI konstatoval, že pozemky parc. č. 1127/31 a parc. č. 1127/32 v katastrálním
území Holýšov jsou vedeny pod evidenčními čísly 24 a 25, jedná se o pozemky pro dvoudům
a vlastníkem pozemku je Město Holýšov. Pozemky se nachází v lokalitě obytného souboru
Na Terasách v Holýšově. Žadatelem o koupi pozemku jsou manželé Ing. Bc. Jan Šamberger
a paní Štěpánka Šambergerová, oba bytem Holýšov, Pod Makovým vrchem 484. Důvod
a účel koupě pozemku je výstavba rodinného domu. Navržená prodejní cena pozemku je
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690 Kč za 1 m2, oprávněné náklady spojené s prodejem pozemku a sepsáním kupní smlouvy
bude hradit kupující. Záměr prodat předmětný pozemek 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. 211/2012 ze dne 8. října 2012
doporučen ZMH ke schválení. Vedoucí OMI navrhl členům ZMH, aby schválili prodej výše
uvedeného pozemku.
Mgr. Ing. Jan Lerch uvedl, že manželé si nebudou každý stavět svoji část domu, takže si
budou pravděpodobně chtít postavit dům na pozemcích určených pro stavbu dvoudomu. Zeptal se, jestli je Město Holýšov připraveno změnit tyto plány.
Vedoucí OMI konstatoval, že při podání žádosti byli manželé Šambergerovi upozorněni, že
se jedná o pozemky pro dvoudům a oni uvedli, že jednu část dvoudomu by si postavily jejich
dcery.
Vedoucí Stavebního odboru Městského úřadu Holýšov pan Jaroslav Kubica (dále jen
vedoucí StO) uvedl, že je vydáno územní rozhodnutí na toto území, pokud budou odpovídat
parametry stavby územnímu rozhodnutí, bude stavba povolena, v opačném případě nikoliv.
Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH schvaluje prodej pozemků parc. č. 1127/31 (evidenční číslo 24) o výměře 488 m2
a parc. č. 1127/32 (evidenční číslo 25) o výměře 479 m2 v katastrálním území Holýšov
manželům Ing. Bc. Janu Šambergerovi a paní Štěpánce Šambergerové, oba bytem Holýšov, Pod Makovým vrchem 484, za cenu 690 Kč za 1 m2. Oprávněné náklady spojené
s prodejem pozemků bude hradit strana kupující.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 201 bylo schváleno.
12 – Prodej části pozemku parc. č. 1132/12 v katastrálním území Holýšov
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen vedoucí OMI.
Vedoucí OMI konstatoval, že vlastníkem pozemku parc. č. 1132/12 je Město Holýšov a výměra části pozemku je cca 2 m2. Pokud bude prodej ZMH schválen, bude vypracován geometrický plán na oddělení části pozemku parc. č. 1132/12 na náklady žadatele. Pozemek se nachází v zahrádkářské kolonii za blokovou kotelnou v ulici Pod Makovým vrchem v Holýšově
a žadatelem o koupi jsou manželé Ladislav a Věra Činovcovi, bytem Holýšov, Pod Makovým
vrchem 465. Důvod a účel koupě je narovnání majetkoprávních vztahů s možností podání
žádosti o kolaudaci stavby. Navržená prodejní cena je 300 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. 224/2012 ze dne 22. října 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. 1132/12 o výměře cca 2 m2 v katastrálním
území Holýšov manželům Ladislavu a Věře Činovcovým, bytem Holýšov, Pod Makovým
vrchem 465, za cenu 300 Kč za 1 m2. Oprávněné náklady spojené s prodejem a sepsáním
kupní smlouvy bude hradit strana kupující.
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Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 202 bylo schváleno.
13 – Prodej části pozemku parc. č. 1203/9 v katastrálním území Holýšov
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen vedoucí OMI.
Vedoucí OMI konstatoval, že vlastníkem pozemku parc. č. 1203/9 je Město Holýšov a výměra části pozemku je cca 90 m2. Pokud bude prodej ZMH schválen, bude vypracován geometrický plán na oddělení části pozemku parc. č. 1203/9 na náklady žadatele. Pozemek se nachází severně od objektu čp. 556 v Luční ulici v Holýšově a žadatelem o koupi je pan Petr
Němeček, bytem Stod, Baarova 28. Důvod a účel koupě je rozšíření služeb budoucích zákazníků nově zrekonstruované restaurace. Navržená prodejní cena je 690 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. 225/2012 ze dne 22. října 2012 doporučen ZMH ke schválení.
Vedoucí OMI navrhl členům ZMH, aby schválili prodej výše uvedeného pozemku.
Pan Jiří Šlejmar uvedl, že je zbytečné mít v sídlišti další předzahrádku, bylo by lepší nabídnout panu Němečkovi, aby si pozemek na léto pronajal a ne hned ho prodávat. Dále uvedl, že
s prodejem nesouhlasí.
Pan Rudolf Švec uvedl, že nikdo nechce mít pod okny předzahrádky a poslouchat hluk
z nich. Stačí, že si občané Holýšova stěžují na hluk z terasy sportbaru „U Stopera“.
Místostarostka uvedla, že na Městský úřad Holýšov (dále jen MěÚ) byla podána stížnost
občanů z družstevního domu čp. 488 a 489 na hluk ze sportbaru „U Stopera“ a stížnost byla
vyřízena ke spokojenosti stěžovatelů, neboť v měsíci květnu 2012 proběhlo jednání
s nájemcem panem Petrem Němečkem a bylo dohodnuto, že terasa sportbaru „U Stopera“
bude otevřena večer pouze do 11:00 hodin a to se od té doby dodržuje.
Starosta doplnil, že žádost pana Němečka o koupi pozemků kolem sportbaru „U Stopera“
byla rozsáhlejší, ale po dohodě byla jeho žádost zredukována na pozemky, které nejsou pro
město Holýšov potřebné. Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1203/9 o výměře cca 90 m2 v katastrálním
území Holýšov panu Petru Němečkovi, bytem Stod, Baarova 28, za cenu 690 Kč za 1 m2.
Oprávněné náklady spojené s prodejem a sepsáním kupní smlouvy bude hradit strana
kupující.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 3 (Švec, Šlejmar, Návara), zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 203 nebylo schváleno a ve výpisu usnesení bude uvedeno toto usnesení:
ZMH neschvaluje prodej části pozemku parc. č. 1203/9 o výměře cca 90 m2 v katastrálním území Holýšov panu Petru Němečkovi, bytem Stod, Baarova 28.
14 – Prodej bytů podle bytové koncepce
Přednesením tohoto bodu byla starostou pověřena místostarostka.
Místostarostka konstatovala, že v rámci schválené bytové koncepce došlo v měsíci září 2012
k zaplacení bytu č. 7 na adrese Holýšov, Pod Makovým vrchem 526, panem Stanislavem
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Cheníčkem, bytem tamtéž. Místostarostka navrhla členům ZMH, aby schválili tento prodej.
Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH schvaluje podle schválené bytové koncepce prodej bytu číslo 7 na adrese Holýšov,
Pod Makovým vrchem 526, panu Stanislavu Cheníčkovi, bytem tamtéž, za cenu 463.400
Kč.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 204 bylo schváleno.
15 – Odměna členům Finančního výboru, Kontrolního výboru, Osadního výboru části Dolní Kamenice
Přednesením tohoto bodu byla starostou pověřena místostarostka.
Místostarostka konstatovala, že členové ZMH dostali návrh odměn členům Finančního výboru, Kontrolního výboru a Osadního výboru části Dolní Kamenice. Výše odměn byla projednána s předsedy výborů a rovněž byla stanovena v souladu s finančními možnostmi Města
Holýšov. Místostarostka navrhla členům ZMH, aby schválili vyplacení odměn podle předloženého návrhu. Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH schvaluje vyplacení odměn členům Finančního výboru, Kontrolního výboru
a Osadního výboru pro část Dolní Kamenice za práci v roce 2012 podle předloženého
návrhu.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 205 bylo schváleno.
16 – Peněžní dar uvolněným členům ZMH
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen pan Radek Špiller (dále jen pan Špiller).
Pan Špiller navrhl poskytnutí peněžních darů uvolněným členům ZMH a to starostovi
Ing. Antonínu Pazourovi a místostarostce Bc. Haně Valachovičové. Peněžní dar je navržen za
dobrou práci a za reprezentování Města Holýšov. Pan Špiller navrhl členům ZMH, aby schválili poskytnutí peněžitých darů uvolněným členům ZMH podle předloženého návrhu. Před
hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH schvaluje v souladu s § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, peněžité dary uvolněným členům ZMH, a to starostovi Ing. Antonínu Pazourovi a místostarostce Bc. Haně Valachovičové podle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 2 (Pazour, Valachovičová), nehlasoval 0
Usnesení č. 206 bylo schváleno.
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17 – Diskuse
Diskusi zahájil starosta.
Pan Tomáš Opatrný požádal, aby Město Holýšov přistupovalo k jednání ohledně vyčištění
potoka v Dolní Kamenici razantněji, neboť se jedná o havarijní stav. Potok přímo ohrožuje
občany části Dolní Kamenice.
Starosta konstatoval, že se byl na místě podívat s vedoucím OMI, v tak havarijním stavu potok není, ale majitelem potoka je Povodí Vltavy, závod Berounka, a proto nemůže Město do
jejich majetku zasahovat. Město na Povodí Vltavy zaslalo opakovanou žádost o vyčištění a do
současné doby neobdrželo odpověď. Město se také snažilo domluvit s občany části Dolní
Kamenice na vyčištění svépomocí s tím, že Město poskytne odvoz materiálu, ale bohužel bez
úspěchu. Jediné, co Město ještě může udělat je, že příští rok podá žádost o poskytnutí finančních prostředků z Fondu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje a vyčistí požární nádrž včetně přilehlé části potoka.
Pan Pavel Sirový uvedl, že starosta říkal, že bylo uděláno vše, a nic víc, že už dělat nebude,
ale on si myslí, že se jedná o havarijní stav. Dále uvedl, že most nebude mít za chvíli žádný
průtok, a zeptal se, jak tedy vypadá havarijní stav.
Vedoucí StO uvedl, že jednal s ředitelem Povodí Vltavy, s techniky a dalšími odborníky
a všichni konstatovali, že stav potoka není havarijní. Pokud Povodí Vltavy neshledalo stav
potoka jako havarijní, tak Městu Holýšov nezbývá, než se pokusit sehnat finanční prostředky
a ve spolupráci s Povodím Vltavy nechat potok vyčistit.
Paní Hana Heisigová se dotázala, jak má vypadat havarijní stav potoka pro Povodí Vltavy.
Starosta konstatoval, že na posouzení stavu jsou odborníci, kteří připravují různé havarijní
plány, a nelze říct, co oni považují za havarijní stav.
Paní Heisigová se dále dotázala na kanalizaci v části Dolní Kamenice.
Starosta odpověděl, že v části Dolní Kamenice není splašková kanalizace, je zde pouze povrchové odvádění dešťových vod. Pro výstavbu splaškové kanalizace bylo zpracováno územní
rozhodnutí pro odkanalizování Dolní Kamenice s přečerpáváním odpadních vod. Při projednávání část občanů Dolní Kamenice nesouhlasila s tím, aby kanalizace vedla přes jejich pozemky, Město Holýšov se tím dostalo do patové situace a na projektu dále nepokračuje.
Mgr. Ing. Jan Lerch dodal, že pokud potok někomu způsobí škodu na jeho majetku, pak se
jedná o občanskoprávní záležitost mezi vlastníkem nemovitosti a Povodím Vltavy a pak jsou
cesty, jak donutit Povodí Vltavy uhradit škodu.
Pan Zdeněk Duffek se dotázal, kdy dojde k úpravě porostu za potokem, který je v havarijním
stavu. Dva stromy dorostly výšky 20 m, a pokud by padly, tak mu zboří dům. Dále uvedl, že
o úpravu žádal několikrát, ale do současné doby nebylo nic uděláno. Dále ironicky poděkoval
za penetraci povrchu k jejich rodinnému domu, protože všude jsou živičné povrchy.
Starosta konstatoval, že na opravy komunikací v části Dolní Kamenice byl zpracován projekt
a podle projektu byla stavba převzata. K úpravě stromů starosta uvedl, že je potřeba podat
žádost, která bude posouzena odborným pracovníkem a případně v době vegetačního klidu
provedena úprava či pokácení zeleně.
Vedoucí OMI uvedl, že oprava komunikací se dělala na základě schváleného projektu, na
který byla dotace. Hlavní průtah obcí byl proveden živičnou úpravou a okolní cesty byly
upraveny pouze penetrací.
Starosta doplnil, že penetrace byla používána na plochy, které jsou minimálně užívány, ale
určitě došlo ke zlepšení stavu komunikací.
Pan Tomáš Opatrný doplnil, že potok sám o sobě neohrožuje rodinný dům Gabrielů, ale je
tam ještě požární nádrž, která když se naplní a voda neodteče, tak to vyplaví sklep rodinného
domu. Dále uvedl, že nechce tlačit na Město, ale situace by se měla vyřešit, možná by pomohlo i stanovisko od hasičů z Domažlic.
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Starosta odpověděl, že žádost Města Holýšov byla opatřena fotodokumentací, vyjádřeními
dotčených orgánů a žádost byla zaslána přímo na Povodí Vltavy, sídlem v Praze.
Mgr. Ing. Jan Lerch dodal, že pokud voda z potoka někomu vytopí sklepy, ať se ozve, neboť
pokud někomu vznikne škoda, je to závažný argument pro jednání.
Vedoucí StO konstatoval, že pracovníci Povodí Vltavy udělali odečtoměr průtoku potoka
a konstatovali, že zde nehrozí akutní ani podružné nebezpečí. A technici z Povodí Vltavy odpověděli, že evidují daleko nebezpečnější území než je potok v Dolní Kamenici. Dále vedoucí
StO konstatoval, že v současné době probíhá diskuse, kdo je vůbec vlastníkem potoka, protože Státní miliorační správa byla zrušena, Povodí Vltavy není ochotno tyto malé toky přejímat,
a proto se tyto toky předaly Lesům ČR. Lesy ČR argumentují, že se jedná o větší velký tok
než bezejmenný tok nebo tok o určitém množství průtočnosti, proto probíhají neustále diskuse
o vlastnictví těchto potoků.
Předsedající poděkoval přítomným a ukončil zasedání ZMH v 19:25 hodin.
Přílohy zápisu:
1)
2)
3)
4)

Presenční listina členů ZMH
Presenční listina hostů
Zápis zasedání Finančního výboru ze dne 17. 10. 2012
Rozpočtové opatření Města Holýšov na rok 2012 číslo 3

Zápis vyhotovil:
Dne:

Mgr. Bc. Kamil F. Šefl, Mgr. Jana Štenglová
30. října 2012

Zapisovatelé:

Naděžda Kalinová, Mgr. Jana Štenglová

Ověřovatelé zápisu:

Starosta:

Bc. Hana Valachovičová ..................................

dne ..........................

Jiří Šlejmar.........................................................

dne ..........................

Ing. Antonín Pazour...........................................

dne ..........................

Razítko Města Holýšov:
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