Město Holýšov
Zastupitelstvo města Holýšov

ZÁPIS

zasedání Zastupitelstva města Holýšov,
konaného dne 27. srpna 2012, od 18:00 hodin.
(celkově 140. zasedání, 10. ve volebním období 2010 - 2014)

Přítomno:

12 členů zastupitelstva, tajemník, 2 zapisovatelky a cca 20 občanů.

Omluveni:

MUDr. Jaroslav Liška, Mgr. Jindřiška Ondrášiková, pan Karel Zelený.

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 20. 8. 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 – Složení slibu členy ZMH
Starosta konstatoval, že dne 21. 8. 2012 obdržel písemnou rezignaci na mandát člena ZMH od
pana Jaromíra Pracha. Tímto dnem panu Prachovi zaniká mandát člena ZMH.
V souladu s § 56 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, v platném znění (dále jen volební zákon), nastupuje na uprázdněný mandát
náhradník z kandidátní listiny téže volební strany v pořadí podle § 45 odst. 5 volebního zákona, a to dnem následujícím po dni, kdy došlo k zániku mandátu.
Novým členem ZMH se dnem 22. 8. 2012 stal pan Petr Návara, kterého v souladu s § 69 odst.
2 zákona o obcích starosta vyzval, aby složil slib.
Před složením slibu byl pan Petr Návara upozorněn, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu
s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 volebního zákona).
Složení slibu proběhlo tak, že starosta přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu Města Holýšov a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony
České republiky“ a vyzval nového člena ZMH ke složení slibu pronesením slova „slibuji“
a podpisem na připraveném archu (příloha č.3).
Dále starosta konstatoval, že Petr Návara složil slib bez výhrad a popřál mu v jeho práci
v ZMH hodně úspěchů.
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3 – Volba návrhové komise, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelů
Za členy návrhové komise byli starostou navrženi pan Ing. Evžen Menc, Mgr. Libor Schröpfer a Jiří Šlejmar.
Jako ověřovatelé zápisu byli starostou navrženi Ing. Zuzana Burianová a Mgr. Ing. Jan Lerch.
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
Jiří Šlejmar.
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 175 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
ZMH určuje ověřovatele zápisu Ing. Zuzanu Burianovou a Mgr. Ing. Jana Lercha.
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 176 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
ZMH určuje zapisovatele paní Naděždu Kalinovou a Mgr. Janu Štenglovou.
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 177 bylo schváleno.
4 – 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.

Zahájení zasedání
Složení slibu členem ZMH
Volba návrhové komise, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelů
Schválení programu
Zpráva o činnosti Rady města Holýšov
Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání – 28. 5. 2012
Rozpočtové opatření Města Holýšov na rok 2012
a) Zápis č. 2/2012 ze zasedání finančního výboru dne 22. 8. 2012
b) Rozpočtové opatření č. 2
Prodej pozemku parc. č. 511 a části pozemku parc. č. 1345/3 katastrálním území Holýšov
Prodej části pozemku parc. č. 1469 v katastrálním území Holýšov
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

Prodej pozemku parc. č. 1127/20 v katastrálním území Holýšov
Prodej bytů podle bytové koncepce
Kupní smlouva č. 9412001263/168774
Převzetí listinných akcií obchodní společnosti Chodské vodárny a kanalizace, a. s.
Diskuse
Závěr

Starosta se dotázal přítomných členů ZMH, zda mají k návrhu programu doplnění či připomínku.
Místostarostka Města Holýšov Bc. Hana Valachovičová (dále jen místostarostka) navrhla doplnit program zasedání o další bod, a to: změna usnesení ZMH č. 67 ze dne 28. 2. 2011, týkající se zabezpečení financování realizační fáze projektu „Muzeum a centrum setkávání
v Holýšově“. V letošním roce bude Město Holýšov opětovně podávat žádost na financování,
ale projekt bude podán pod novým názvem „Dějiny příhraničí za 2. světové války“ a musí být
opětovně schválen ZMH.
Starosta dal hlasovat o doplněném pořadu zasedání:
1. Zahájení zasedání
2. Složení slibu členem ZMH
3. Volba návrhové komise, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelů
4. Schválení programu
5. Zpráva o činnosti Rady města Holýšov
6. Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání – 28. 5. 2012
7. Rozpočtové opatření Města Holýšov na rok 2012
a) Zápis č. 2/2012 ze zasedání finančního výboru dne 22. 8. 2012
b) Rozpočtové opatření č. 2
8. Prodej pozemku parc. č. 511 a části pozemku parc. č. 1345/3 katastrálním území
Holýšov
9. Prodej části pozemku parc. č. 1469 v katastrálním území Holýšov
10. Prodej pozemku parc. č. 1127/20 v katastrálním území Holýšov
11. Prodej bytů podle bytové koncepce
12. Kupní smlouva č. 9412001263/168774
13. Převzetí listinných akcií obchodní společnosti Chodské vodárny a kanalizace, a. s.
14. Změna usnesení ZMH č. 67 ze dne 28. 2. 2011
15. Diskuse
16. Závěr
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 178 bylo schváleno.
5 – 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 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 179 bylo schváleno.
6 – Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání – 28. 5. 2012
Kontrolu plnění usnesení ZMH z 28. 5. 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 28. 5. 2012 bez připomínek.
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 180 bylo schváleno.
7 – Rozpočtové opatření Města Holýšov za rok 2012
a) Zápis č. 2/2012 ze zasedání finančního výboru dne 22. 8. 2012
Přednesením tohoto bodu byla starostou pověřena předsedkyně Finančního výboru paní Růžena Sičaková (dále jen předsedkyně FV).
Předsedkyně FV konstatovala, že dne 22. srpna 2012 se konala schůze Finančního výboru
(dále jen FV) a na programu jednání bylo projednání Rozpočtového opatření Města Holýšov
na rok 2012 číslo 2. FV na své schůzi podrobně projednal rozpočtové opatření a k předloženému rozpočtovému opatření nebyly vzneseny žádné připomínky. Předsedkyně FV navrhla
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. 2/2012 ze zasedání finančního výboru dne 22. 8. 2012 podle
předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 181 bylo schváleno.
b) Rozpočtové opatření č. 2
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 2 (dále jen RO2), a to v oblasti příjmů a výdajů. Příjmy se navyšují o částku
5.025.734 Kč, ve výdajích se rozdělila částka 6.210.284 Kč a financování se navyšuje
o 1.184.550 Kč. Starosta doplnil, že letošní rozpočet se zvyšuje na 76.106.124 Kč v oblasti
výdajů, příjmy jsou 71.493.730 a rozdíl tvoří financování z krátkodobých prostředků na bankovních účtech, a to ve výši 4.612.394 Kč. Starosta navrhl členům ZMH, aby schválili RO2
podle předloženého návrhu. Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
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Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH schvaluje Rozpočtové opatření Města Holýšov na rok 2012 číslo 2 podle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 182 bylo schváleno.
8 – Prodej pozemku parc. č. 511 a části pozemku parc. č. 1345/3 v katastrálním území Holýšov
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen vedoucí Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov pan Milan Hulín (vedoucí OMI).
Vedoucí OMI konstatoval, že pozemek parc. č. 511 má výměru 54 m2 a část pozemku parc.
č. 1345/3 má výměru cca 53 m2, oba pozemky jsou ve vlastnictví Města Holýšov. Pokud bude
prodej ZMH schválen, bude vypracován geometrický plán na oddělení části pozemku parc. č.
1345/3 na náklady žadatele. Pozemek parc. č. 511 se nachází pod stavbou trafostanice, poblíž
křižovatky ulice Sokolovská a Táborová v Holýšově. Část pozemku parc. č. 1345/3 se nachází
pod stavbou trafostanice mezi Ruskou ulicí a náměstím Na Výhledech v Holýšově. Žadatelem
o koupi pozemků je ČEZ Distribuce, a. s., sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8. Důvod a účel koupě je narovnání majetkoprávních vztahů a zápisu distribučních trafostanic na
list vlastnictví do katastru nemovitostí. Navržená prodejní cena je 690 Kč za 1 m 2, oprávněné
náklady spojené s prodejem pozemku bude hradit žadatel. Záměr prodat předmětné pozemky
byl vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Holýšov na zákonem stanovenou dobu a během
této lhůty se jiní zájemci nepřihlásili. Vedoucí OMI navrhl členům ZMH, aby schválili prodej
výše uvedených pozemků. Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH schvaluje prodej pozemku parc. č. 511 (KN) o výměře 54 m2 a části pozemku parc.
č. 1345/3 (KN) o výměře cca 53 m2, oba v katastrálním území Holýšov, společnosti ČEZ
Distribuce, a. s., sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, za cenu 690 Kč za 1 m2.
Oprávněné náklady spojené s prodejem pozemků a sepsáním kupní smlouvy bude hradit strana kupující.
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 183 bylo schváleno.
9 – Prodej části pozemku parc. č. 1469 v katastrálním území Holýšov
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen vedoucí OMI.
Vedoucí OMI konstatoval, že vlastníkem pozemku parc. č. 1469 (PK) je Město Holýšov
a výměra části pozemku je 7 m2. Pokud bude prodej ZMH schválen, bude vypracován geometrický plán na oddělení části pozemku parc. č. 1469 na náklady žadatele. Pozemek se nachází
v lokalitě Na Višňovce v Holýšově a žadatelé o koupi jsou manželé MUDr. Jan Lejčko
a MUDr. Drahuše Lejčková, oba bytem Plzeň, Na Kovářské stráni 1028/14. Důvod a účel
koupě je plánovaná výstavba rodinného domu a dorovnání pozemku v jejich vlastnictví. NaStrana 5 (celkem 9)

vržená 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. 114/2012 ze
dne 21. května 2012 doporučen ZMH ke schválení. Vedoucí OMI navrhl členům ZMH, aby
schválili prodej výše uvedených pozemků. Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné
protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1469 (PK) o výměře cca 7 m2 v katastrálním území Holýšov manželům MUDr. Janu Lejčkovi a MUDr. Drahuši Lejčkové, oba
bytem Plzeň, Na Kovářské stráni 1028/14, za cenu 300 Kč za 1 m2. 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. 184 bylo schváleno.
10 – Prodej pozemku parc. č. 1127/20 v katastrálním území Holýšov
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen vedoucí OMI.
Vedoucí OMI konstatoval, že předmětný pozemek je veden pod evidenčním číslem 30, jedná
se o pozemek pro dvoudům a vlastníkem pozemku je Město Holýšov. Pozemek se nachází
v lokalitě obytného souboru Na Terasách v Holýšově. Žadatelem o koupi pozemku je Michal
Ners, bytem Holýšov, Tylova 442. Důvod a účel koupě pozemku je výstavba rodinného domu. Navržená prodejní cena pozemku je 690 Kč za 1 m2, to je 440.910 Kč, 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. 157/2012 ze dne 9. července 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. 1127/20 (evidenční číslo 30) o výměře 639 m2
v katastrálním území Holýšov panu Michalu Nersovi, bytem Holýšov, Tylova 442, za
cenu 690 Kč za 1 m2. 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. 185 bylo schváleno.
11 – Prodej bytů podle bytové koncepce
Přednesením tohoto bodu byla starostou pověřena místostarostka.
Místostarostka uvedla, že první část tohoto bodu se týká prodeje bytu v rámci schválené bytové koncepce, kdy nájemce Emanuel Jánský zaplatil dne 15. srpna 2012 částku ve výši 339.500
Kč za byt č. 1 na adrese Holýšov, Na Radosti 319. Další částí bodu je Protokol o vyhodnocení
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nabídek na koupi volného bytu z vlastnictví Města Holýšov. Jedná se byt č. 4 na čp. 398
o velikosti 3+1, kde minimální nabídková cena byla stanovena na 515.000 Kč. Ve stanoveném termínu byly přijaty dvě nabídky a obě splňovaly stanovená kritéria. Na základě vyhodnocení zaslaných nabídek stanovila RMH pořadí nabídek a doporučila ZMH prodat byt panu
Marku Anderovi, bytem Čermná 8, za nabídkovou cenu 563.000 Kč. Místostarostka navrhla
členům ZMH, aby schválili tyto prodeje. Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné
protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH schvaluje:
a) prodej bytu podle schválené bytové koncepce, a to byt číslo 1 na adrese Holýšov, Na
Radosti 319, panu Emanuelu Jánskému, bytem tamtéž, za cenu 339.500 Kč.
b) Protokol o vyhodnocení nabídek na koupi volných bytů z vlastnictví Města Holýšov
ze dne 9. 7. 2012.
c) v souladu se Zásadami prodeje bytů z vlastnictví Města Holýšov schválenými ZMH
usnesením č. 58 dne 28. února 2011 prodej bytu číslo 4 na adrese Holýšov, Americká
398, panu Marku Anderovi, bytem Čermná 8, za cenu 563.000 Kč s tím, že veškeré
náklady spojené s prodejem a sepsáním kupní smlouvy bude hradit kupující.
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 186 bylo schváleno.
12 – Kupní smlouva č. 9412001263/168774
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen vedoucí OMI.
Vedoucí OMI konstatoval, že v rámci realizace výstavby I. etapy technické infrastruktury
v lokalitě Na Terasách v Holýšově, v tomto případě se jedná o dokončenou stavbu nového
středotlakého plynovodu včetně přípojek plynu v celkové délce 1181,8 m, RMH projednala
návrh kupní smlouvy a usnesením č. 185/2012 ze dne 20. srpna 2012 ji doporučila ZMH ke
schválení. Předmětem smlouvy je úplatný převod plynárenského zařízení včetně všech součástí a příslušenství, které bylo realizováno v rámci stavby „Středotlaké plynovody a přípojky
pro obytný soubor Na Terasách – I. etapa, Holýšov. Dohodnutá kupní cena ve výši 1.639.092
Kč včetně DPH bude stranou kupující uhrazena bankovním převodem ve prospěch prodávajícího do 30 dnů od uzavření výše uvedené kupní smlouvy. Předložená kupní smlouva navazuje
a naplňuje podmínky Smlouvy o budoucí smlouvě kupní a o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení, která byla schválena ZMH dne 29. srpna 2011 a podepsána
starostou Města Holýšov Ing. Antonínem Pazourem dne 30. srpna 2011. Vedoucí OMI navrhl
členům ZMH, aby schválili kupní smlouvu podle předloženého návrhu. Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH schvaluje Kupní smlouvu číslo 9412001263/168774, která bude uzavřena mezi
Městem Holýšov a společností RWE GasNet, s. r. o., sídlem Ústí nad Labem, Klíšská
940, podle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
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Usnesení č. 187 bylo schváleno.
13 – Převzetí listinných akcií obchodní společnosti Chodské vodárny a kanalizace, a. s.
Tento bod přednesl starosta.
Starosta konstatoval, že společnost Chodské vodárny a kanalizace, a. s., sídlem Domažlice,
Bezděkovské předměstí 388 (dále jen CHVaK), se rozhodla k přeměně akcií zaknihovaných
a neprodejných na listinné akcie. Dále starosta uvedl, že k převzetí těchto listinných akcií za
Město Holýšov musí mít pověření ZMH. Starosta navrhl členům ZMH, aby jeho pověřili
k převzetí listinných akcií CHVaK. Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
ZMH pověřuje starostu Města Holýšov Ing. Antonína Pazoura převzetím listinných akcií obchodní společnosti Chodské vodárny a kanalizace, a. s., sídlem Domažlice, Bezděkovské předměstí 388.
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0
Usnesení č. 188 bylo schváleno.
14 – Změna usnesení ZMH č. 67 ze dne 28. 2. 2011
Přednesením tohoto bodu byla starostou pověřena místostarostka.
Místostarostka konstatovala, že se jedná o změnu usnesení ZMH č. 67 ze dne 28. února 2011,
které bude nově znít: „ZMH schvaluje zabezpečení financování realizační fáze projektu Dějiny příhraničí za 2. světové války, Cíle 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorko 2007 –
2013, a pokrytí vlastním spolufinancováním na roky 2012 – 2013.“ Místostarostka dále uvedla, že Město Holýšov v loňském roce žádalo z cíle 3 dotaci na rekonstrukci a zřízení muzea
v objektu čp. 18 v Holýšově. Vzhledem k tomu, že Město Holýšov v loňském roce se žádostí
neuspělo, rozhodlo se v letošním roce podat opětovně žádost s doplněním o určité prvky.
V letošním roce nebude Město Holýšov zhotovení projektu platit, vzhledem k loňskému neúspěchu připraví Regionální rozvojová agentura projekt pro Město bezplatně. Jednou z příloh
potřebných k podání projektu je i usnesení ZMH. Projekt musí být podán do pátku 31. srpna
2012 na Krajský úřad Plzeňského kraje. Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné
protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH mění usnesení č. 67 ze dne 28. 2. 2011 takto:
„Zastupitelstvo města Holýšov schvaluje zabezpečení financování realizační fáze projektu
„Dějiny příhraničí za 2. světové války“ Cíle 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2007 – 2013 a pokrytí vlastním spolufinancováním na roky 2012 až 2013.“
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 189 bylo schváleno.
15 – Diskuse
Diskusi zahájil starosta.
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Pan Jiří Šlejmar se dotázal, zda zástupci Města ví, z jakého důvodu se propadá silnice v ulici
MUDr. Šlejmara v Holýšově před domem s pečovatelskou službou.
Vedoucí OMI odpověděl, že o problému ví, a že se nejedná o jediný případ propadu komunikace v Holýšově. Pravděpodobně je to způsobeno špatnou dešťovou kanalizací. V nejbližší
době se to bude opravovat.
Předsedající poděkoval přítomným a ukončil zasedání ZMH v 18:45 hodin.
Přílohy zápisu:
1)
2)
3)
4)

Presenční listina členů ZMH
Presenční listina hostů
Slib člena zastupitelstva města
Rozpočtové opatření Města Holýšov na rok 2012 číslo 2

Zápis vyhotovil:
Dne:

Mgr. Bc. Kamil F. Šefl, Mgr. Jana Štenglová
29. srpna 2012

Zapisovatelé:

Naděžda Kalinová, Mgr. Jana Štenglová

Ověřovatelé zápisu:

Starosta:

Ing. Zuzana Burianová .....................................dne ...............................

Mgr. Ing. Jan Lerch

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

Ing. Antonín Pazour

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

Razítko Města Holýšov:
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