Město Holýšov
Zastupitelstvo města Holýšov

ZÁP IS

zasedání Zastupitelstva města Holýšov,
konaného dne 12. prosince 2011, od 18:00 hodin.
(celkově 137. zasedání, 7. ve volebním období 2010 - 2014)

Přítomno:

12 členů zastupitelstva (MUDr. Steidl přišel v 18:08 hodin),
tajemník, 2 zapisovatelky a cca 15 občanů.

Omluveni:

MUDr. Jaroslav Liška, paní Růžena Sičaková, 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 05. 12. 2011. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Starosta dále konstatoval, že podle prezenční listiny přítomných členů ZMH (příloha č. 1) je
přítomno 11 (jedenáct) 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. Jindřiška
Ondrášiková a pan Rudolf Švec.
Jako ověřovatelé zápisu byli starostou navrženi Ing. Zuzana Burianová a Mgr. Libor
Schröpfer.
Jako zápisovatelé 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. Jindřiška Ondrášiková
a pan Rudolf Švec.
Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 115 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
ZMH určuje ověřovatele zápisu Ing. Zuzanu Burianovou a Mgr. Libora Schröpfera.
Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
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Usnesení č. 116 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
ZMH určuje zapisovatele paní Naděždu Kalinovou a Mgr. Janu Štenglovou.
Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 117 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.
21.
22.

Zahájení zasedání
Volba návrhové komise, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelů
Schválení programu
Zpráva o činnosti Rady města Holýšov
Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání – 31. 10. 2011
Rozpočtové opatření Města Holýšov na rok 2011 č. 3
a) kompetence Rady města Holýšov k provedení jednotlivých opatření
Rozpočtové provizórium na rok 2012
Zápis finančního výboru ze dne 05. 12. 2011
Zápis 1. schůze kontrolního výboru
Školská rada při Základní škole Holýšov
a) Zápis ze zasedání konaného dne 10. 11. 2011
b) jmenování členů na další volební období
Prodej bytu č. 18 na adrese Holýšov, Pod Makovým vrchem 526
Prodej bytů podle bytové koncepce
Obecně závazná vyhláška Města Holýšov č. 2/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému
Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí – Neuměř
Bezúplatný převod nemovitosti – stožárová trafostanice 22/0,4 kV s transformátorem
100 kVA, která se nachází na pozemku parc. č. 1037/1 (KN) v k. ú. Holýšov
Ceny vodného a stočného 2012, delegát na valnou hromadu a. s. CHVaK Domažlice
Změna usnesení ZMH č. 53 odst. c) bod č. 4) ze dne 28. 02. 2011
Nález Ústavního soudu ČR č. Pl. ÚS 25/11 ze dne 10. listopadu 2011
Svazek obcí Domažlicko – návrh Rozpočtu na rok 2012
Plán zasedání ZMH a schůzí Rady města Holýšov na 1. pololetí 2012
Diskuse
Závěr

V 18:08 hodin se na zasedání dostavil MUDr. Karel Steidl.
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Starosta konstatoval, že podle prezenční listiny přítomných členů ZMH je nyní přítomno 12
(dvanáct) členů ZMH a ZMH je usnášeníschopné.
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 118 bylo schváleno.
4 – Zpráva o činnosti Rady města Holýšov
Zprávu o činnosti Rady města Holýšov (dále jen RMH) za uplynulé období přednesla
místostarostka Bc. Hana Valachovičová (dále jen místostarostka).
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. 119 bylo schváleno.
5 – Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání – 31. 10. 2011
Kontrolu plnění usnesení ZMH z 31. 10. 2011 provedl tajemník Městského úřadu Holýšov
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 31. 10. 2011 bez připomínek.
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 120 bylo schváleno.
6 – Rozpočtové opatření Města Holýšov č. 3 na rok 2011
a) kompetence RMH k provedení jednotlivých opatření
Přednesením tohoto bodu byla starostou pověřena vedoucí Finančního odboru Městského
úřadu Holýšov paní Marie Roučková (dále jen paní Roučková).
Paní Roučková seznámila členy ZMH s návrhem Rozpočtového opatření č. 3 Města Holýšov
na rok 2011 (dále jen RO3), kterým je rozdělena částka ve výši 6.299.668 Kč, a to jak
v oblasti příjmů, tak v oblasti výdajů. Paní Roučková navrhla členům ZMH, aby schválili
RO3 a dále udělili RMH do 31. 12. 2011 kompetenci k provádění jednotlivých rozpočtových
opatření.
Starosta doplnil, že Rozpočet Města Holýšov na rok 2011 se dostává na celkovou výši
95.215.125 Kč. Dále konstatoval, že ve výdajové části i příjmové části je rozdíl mezi
rozpočtovými příjmy a výslednou částkou dorovnán financováním, které se provádí
z výsledků minulých let.
Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
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Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH:
a) schvaluje Rozpočtové opatření Města Holýšov č. 3 na rok 2011 podle předloženého
návrhu.
b) do 31. prosince 2011 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. 121 bylo schváleno.
7 – Rozpočtové provizórium na rok 2012
Přednesením tohoto bodu byla starostou pověřena paní Roučková.
Paní Roučková seznámila členy ZMH s návrhem Pravidel rozpočtového provizória na rok
2012, který je předkládán podle § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění.
Starosta dodal, že se Město Holýšov (dále jen Město) rozhodlo jít cestou rozpočtového
provizória a připoměl, že do konce listopadu měly být předložené návrhy rozpočtu
v jednotlivých paragrafech od jednotlivých ředitelů příspěvkových a rozpočtových organizací.
Dále uvedl, že rozpočet se bude schvalovat na dalším ZMH, které je plánováno na 27. 02.
2012. Na závěr starosta dodal, že je tedy dostatek času, aby se rozpočet sestavil uvážlivě
a reálně. Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH schvaluje Pravidla rozpočtového provizória na rok 2012:
Podle § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění, bude Město Holýšov:
1. realizovat pouze rozpočtové výdaje nezbytné pro zajištění bežného 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,
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. 122 bylo schváleno.
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8 – Zápis finančního výboru ze dne 05. 12. 2011
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen člen Finančního výboru (dále jen FV) ZMH
pan Radek Špiller (dále jen pan Špiller).
Pan Špiller konstatoval, že 3. zasedání FV se konalo 05. 12. 2011, kde bylo podrobně
projednáno rozpočtové opatření č. 3 na rok 2011. Dále pan Špiller sdělil, že k předloženému
návrhu RO č. 3 nebyly vzneseny žádné připomínky, proto navrhl členům ZMH, aby schválili
Zápis FV ze dne 05. 12. 2011 podle předloženého návrhu. Před hlasováním nebyly členy
ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH schvaluje Zápis 3. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Holýšov
ze dne 5. prosince 2011 podle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 123 bylo schváleno.
9 – Zápis 1. schůze kontrolního výboru
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen předseda Kontrolního výboru (dále jen KV)
ZMH mgr. ing. Jan Lerch (dále jen mgr. ing. Lerch).
Mgr. ing. Lerch konstatoval, že KV se v letošním roce sešel na jedné schůzi poté, co byly
provedeny kontroly ve všech příspěvkových organizacích Města. Z kontrolovaných
příspěvkových organizací bylo vynecháno pouze Městské kulturní středisko a to s ohledem
k prováděnému zateplení kulturního domu. Dále mgr. ing. Lerch sdělil, že kontroly byly
provedeny v Základní umělecké škole Holýšov, na Městském úřadě Holýšov, v Základní
škole Holýšov a v Mateřské škole Holýšov a zápisy z těchto schůzí byly podrobně probrány
na schůzi KV. Mgr. ing. Lerch navrhl členům ZMH, aby schválili Zápis 1. schůze KV podle
předloženého návrhu. Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH schvaluje Zápis 1. schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva města Holýšov, která
se konala 30. listopadu 2011, podle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 124 bylo schváleno.
10 – Školská rada při Základní škole Holýšov
a) Zápis ze zasedání konaného dne 10. 11. 2011
b) jmenování členů na další volební období
Přednesením tohoto bodu byla starostou pověřena místostarostka.
Místostarostka seznámila členy ZMH se Zápisem ze zasedání Školské rady při Základní škole
Holýšov, které se konalo 10. 11. 2011 a s výsledky voleb nových členů školské rady, a to z řad
rodičů a pedagogických pracovníků. Dále místostarostka seznámila členy ZMH s doporučením
RMH na zástupce ve školské radě za zřizovatele. Místostarostka navrhla členům ZMH, aby vzali
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na vědomí Zápis ze zasedání a jmenovali nové členy školské rady na volební období 2012 – 2015
podle výsledků voleb a podle předloženého návrhu. Před hlasováním nebyly členy ZMH podány
žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH:
a) bere na vědomí Zápis ze zasedání Školské rady při Základní škole Holýšov konaného
dne 10. 11. 2011.
b) jmenuje nové členy Školské rady při Základní škole Holýšov na volební období 2012
– 2014 ve složení Bc. Helena Marková a paní Simona Kocová jako zástupkyně
rodičů, Mgr. Monika Hynčíková a Mgr. Zbyněk Štěpán jako zástupci pedagogických
pracovníků, Bc. Hana Valachovičová a mgr. ing. Jan Lerch jako zástupci zřizovatele.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 2 (Ondrášiková, Prach), nehlasoval 0.
Usnesení č. 125 bylo schváleno.
11 – Prodej bytu č. 18 na adrese Holýšov, Pod Makovým vrchem 526
Přednesením tohoto bodu byla starostou pověřena místostarostka.
Místostarostka konstatovala, že podle ustanovení článku IV. Zásad prodeje bytů z vlastnictví
Města Holýšova schválených ZMH dne 28. února 2011, usnesením č. 58 provedla RMH na
svém zasedání dne 5. prosince 2011 vyhodnocení zaslané nabídky. Místostarostka připoměla,
že tento byt byl nabízen již jednou a nyní byla jeho prodejní cena snížena o 10 %, protože
v prvním kole nebyla podána žádná žádost. Místostarostka sdělila, že ve druhém stanoveném
termínu od 17. října do 16. listopadu 2011 byla přijata jedna nabídka od manželů Karla
a Marty Šteflových z České Lípy, s nabídkovou cenou 666.000 Kč. Dále místostarostka
uvedla, že RMH doporučila ZMH prodat na základě splnění všech kritérií nabídky výše
uvedený byt manželům Karlovi a Martě Šteflovým. Před hlasováním nebyly členy ZMH
podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH schvaluje:
a) v souladu se Zásadami prodeje bytů z vlastnictví Města Holýšov schválenými ZMH
usnesením č. 58 dne 28. února 2011 prodej bytu číslo 18 na adrese Holýšov, Pod
Makovým vrchem 526, manželům Karlu a Martě Šteflovým, oba bytem Česká Lípa,
Českokamenická 1947, za nabídkovou cenu 666.000 Kč.
b) že veškeré náklady spojené s prodejem a sepsáním kupní smlouvy budou hradit
kupující.
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 126 bylo schváleno.
12 – Prodej bytů podle bytové koncepce
Přednesením tohoto bodu byla starostou pověřena místostarostka.
Místostarostka konstatovala, že v rámci schválené bytové koncepce byl do dnešního dne
zaplacen byt číslo 2 na adrese Holýšov, Americká 395, panem Tomášem Pěchoučkem.
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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 prodej bytu číslo 2 na adrese Holýšov, Americká 395, panu Tomáši
Pěchoučkovi, bytem Holýšov, Ruská 385, za nabídkovou cenu 238.700 Kč.
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0
Usnesení č. 127 bylo schváleno.
13 – Obecně závazná vyhláška Města Holýšov č. 2/2011 o místním poplatku za provozovaný
výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního
herního systému
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen tajemník.
Tajemník konstatoval, že důvody pro zpracování této Obecně závazné vyhlášky (dále jen
OZV) Města Holýšov č. 2/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj,
koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému byly
zejména změna zákona o místních poplatcích a změna zákona o loteriích a jiných podobných
hrách. Dále tajemník uvedl předpoklad, že se zákon o loteriích a jiných podobných hrách
bude v nejbližší době opět měnit, proto spolu s finančním odborem navrhl, aby se výše
uvedený místní poplatek ze stávající OZV č. 2/2010 o místních poplatcích vyčlenil a vytvořila
se o tomto místním poplatku samostatná OZV. Tajemník navrhl členům ZMH, aby schválili
OZV č. 2/2011 podle předloženého návrhu. Před hlasováním nebyly členy ZMH podány
žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Holýšov č. 2/2011 o místním poplatku
za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál
a herní místo lokálního herního systému podle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 128 bylo schváleno.
14 – Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního
systému územní identifikace adres a nemovitostí - Neuměř
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen tajemník.
Tajemník konstatoval, že zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, v platném znění,
byly zřízeny 4 registry informačního systému veřejné správy, a to: registr obyvatel, registr
právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci, registr územní
identifikace, adres a nemovitostí (dále jen RÚIAN), registr agend orgánů veřejné moci
a některých práv a povinností. Editory RÚIAN jsou územně samosprávné celky (dále jen
ÚSC). Jedná se o výkon přenesené působnosti. Tuto povinnost mohou ÚSC v souladu s § 63
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, přenést na jiný ÚSC,
který vykonává přenesenou působnost ve stejném správním obvodu, prostřednictvím
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veřejnoprávní smlouvy (dále jen VPS). O uzavření předkládané veřejnoprávní smlouvy
o zabezpečení provádění zápisů údajů do RÚIAN požádala Město Holýšov Obec Neuměř.
Dále tajemník uvedl, že navrhuje, aby se VPS uzavřela do konce roku 2012 z důvodu, že není
známo, jak bude zapisování do registru náročné a o jaké množství dat se bude jednat. Po roce
provozu se zjištěná data vyhodnotí a podle nich se upraví nové VPS. Tajemník navrhl členům
ZMH, aby schválili navrženou VPS podle předloženého návrhu. Před hlasováním nebyly
členy ZMH podány žádné připomínky.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení provedení zápisů údajů do
informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN), která bude
uzavřena mezi Městem Holýšov a Obcí Neuměř, podle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 129 bylo schváleno.
15 – Bezúplatný převod nemovitosti – stožárová trafostanice 22/0,4 kV s transformátorem
100 kVA, která se nachází na pozemku parc. č. 1037/1 (KN) v k. ú. Holýšov
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen vedoucí Oddělení majetku a investic
Městského úřadu Holýšov pan Milan Hulín (dále jen pan Hulín).
Pan Hulín konstatoval, že vlastníkem nemovitosti – stožárová trafostanice 22/0,4 kV
s transformátorem 100 kVA, která se nachází na pozemku parc. č. 1037/1 (KN) v k. ú.
Holýšov je Město, které se tak stalo na základě darovací smlouvy, která byla podepsána
v roce 2007 a darující stranou bylo Ministerstvo obrany České republiky. Dále pan Hulín
uvedl, že z praktického hlediska je tato nemovitost pro Město nepotřebná, těžko využitelná
a naopak jako vlastník je Město vázáno povinnostmi vyplývajícími z platných zákonů,
předpisů a norem a v současné době slouží toto zařízení pouze pro potřebu Chodských
vodáren a kanalizací, a. s. (dále jen CHVaK).
Starosta doplnil, že ze strany obchodní společnosti ČEZ, s. r. o., vznikaly požadavky
o využití trafostanice jiným způsobem. Dále konstatoval, že povinností Města, pokud je
vlastníkem, je dělat servis, údržbu a jiná opatření a po dohodě s CHVaK bylo domluveno, že
nejúčelnější bude převést ji právě na CHVaK.
Tajemník doplnil k návrhu usnesení, že se jedná o prodej majetku ve vlastnictví Města
a zákon o obcích říká, že tento musí být vyvěšen na úřední desce po dobu minimálně 15 dnů.
Dále tajemník uvedl, že v současné době je tento záměr vyvěšen na úřední desce, nicméně 15
dní uplyne 20. prosince 2011 a jelikož další ZMH je plánováno až na konci února, bylo
předloženo ZMH usnesení s ohledem na urychlení celé věci, kde ZMH pověří RMH, aby po
uplynutí zákonem stanovené doby pro vyvěšení záměru rozhodla o jeho bezúplatném převodu
na CHVaK. Na závěr tajemník dodal, že se nepředpokládá jiný zájemce o tuto nemovitost,
protože nikomu jinému tato nemovitost neslouží.
Pan Šlejmar se zeptal, zda by nebylo jednodušší, aby usnesení ZMH platilo až od
20. prosince 2011 a nemuseli by se převádět kompetence na RMH.
Starosta odpověděl, že tajemník má pravdu, musí být dodržen zákon, tedy záměr musí na
úřední desce viset minimálně 15 dnů.
Mgr. ing. Lerch konstatoval, že navrhované řešení by nebylo v souladu se zákonem, protože
orgánem, který má pravomoc rozhodnout o prodeji je zastupitelstvo a § 39 zákona o obcích
jasně uvádí, že záměr musí být zveřejněn minimálně po dobu 15-ti dnů před rozhodnutím
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v příslušném orgánu obce. To znamená, že předtím než rozhodne ZMH, musí být záměr
vyvěšen na zákonem stanovenou lhůtu. Dále navrhl, že by bylo lepší udělat, po uplynutí lhůty,
mimořádné zasedání ZMH než riskovat, že bude tento právní úkon v budoucnu
zpochybňován.
Starosta konstatoval, že se nabízejí dvě řešení, vzhledem k tomu, že Město s CHVaK jedná
o převodu více než rok, tak je zbytečné svolávat mimořádné zasedání ZMH. Proto navrhl
tento bod odložit na příští zasedání ZMH.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH odkládá rozhodnutí o bezúplatném převodu nemovitosti stožárové trafostanice
22/0,4 kV s transformátorem 100 kVA, která se nachází na části pozemku parc. č. 1037/1
(KN) v katastrálním území Holýšov, z vlastnictví Města Holýšov na společnost Chodské
vodárny a kanalizace, a. s., sídlem Domažlice, Bezděkovské předměstí čp. 388, na příští
zasedání ZMH.
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 130 bylo schváleno.
16 – Cena vodného a stočného na rok 2012
Tento bod přednesl starosta.
Starosta konstatoval, že dne 22. listopadu 2011 předložila společnost CHVaK ceny vodného
a stočného na rok 2012 k projednání v RMH a ZMH. Návrh ceny stočného je 20,60 Kč bez
DPH a cena vodného 32,30 Kč bez DPH. V příloze dopisu byla předložena podrobná
kalkulace nákladů. Pokud nebude kalkulace vrácena do 13. ledna 2012, má společnost
CHVaK za to, že ceny byly schváleny. Cenu vodného neschvaluje ZMH, tu určuje
představenstvo CHVaK. Stejnou cenu mají Holýšov, Meclov, Staňkov, Horšovský Týn,
Bořice, Puclice, Křenovy, Chrastavice, Čermná, Blížejov a Hlohová. Cena na letošní rok je
32,30 Kč bez DPH a loňská cena byla 31,67 Kč bez DPH, tedy dochází k nárůstu o 1,99 %.
Cena vody odpadní se stanoví podle kalkulačního vzorce, který koresponduje s Dodatkem č. 4
z roku 2011, který byl uzavřen mezi Městem a CHVaK. V kalkulaci ceny stočného jsou
jednotlivé položky, kde největší položka je nájem infrastrukturního majetku, který je daný
v uvedeném Dodatku č. 4, kde je plán nájemného, který vychází z tvorby fondu obnovy
vodohospodářských zařízení a je nastaven od roku 2010 do roku 2020. Cena stočného na rok
2012 je 20,61 Kč bez DPH, v roce 2011 byla 19,50 Kč bez DPH, nárůst je tedy o 5,69 %,
cena vodného a stočného bude navýšena v průměru 3,4 % plus navýšení DPH o 4 %. Dále
starosta navrhl, aby v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, ZMH delegovalo jako zástupce Města Holýšov na
valnou hromadu společnosti Chodské vodárny a kanalizace, a. s., sídlem Domažlice,
Bezděkovské předměstí 388, která se uskuteční v první polovině roku 2012 tajemníka
Městského úřadu Holýšov Mgr. Bc. Kamila F. Šefla.
Mgr. ing. Lerch konstatoval, že opět nastalo období, kdy CHVaK využil svého monopolního
postavení, protože nás nezajímá cena bez DPH, ale důležitá je cena, kterou budou občané
platit, což je 23,50 Kč, přičemž v letošním roce je 21,45 Kč, takže nárůst je o 9,56 %. Do
kalkulace se promítlo i navýšení mzdových prostředků v době, kdy se i na radnici snižuje
počet zaměstnanců, kdy v rámci přiblížení státní správy občanům, se pracovnice sociálního
odboru stěhují na úřad práce do Stoda a do Plzně, je ze strany CHVaK velká troufalost. Dále
uvedl, že si myslí, že vzorec, který byl stanoven, nebyl dodržen, v Dodatku č. 4 je několik

Strana 9 (celkem 14)

závažných chyb např. CHVaK se odvolává na zákon, který v té době již nebyl platný. Proto
navrhl, aby ZMH vzalo na vědomí cenu vodného a neschválilo cenu stočného a cena stočného
vycházela z ceny stočného v roce 2011, navýšené o DPH a o inflaci, která je zhruba 2 %.
Starosta dal hlasovat o protinávrhu mgr. ing. Lercha.
Návrh usnesení:
ZMH:
a) bere na vědomí cenu vodného pro Město Holýšov na rok 2012 ve výši 36,82 Kč
včetně DPH.
b) neschvaluje cenu stočného pro Město Holýšov na rok 2012 ve výši 23,50 Kč včetně
DPH a požaduje, aby cena stočného na rok 2012 vycházela pouze z loňské ceny
navýšené o zvýšení DPH a o inflaci.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 5 (Pazour, Šlejmar, Špiller, Švec, Valachovičová),
zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení navržené mg. ing. Lerchem nebylo schváleno.
Poté bylo hlasováno o původním návrhu předloženým RMH.
Návrh usnesení:
ZMH:
a) bere na vědomí cenu vodného pro Město Holýšov na rok 2012 ve výši 36,82 Kč
včetně DPH.
b) schvaluje cenu stočného pro Město Holýšov na rok 2012 ve výši 23,50 Kč včetně
DPH.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 5 (Burianová, Lerch, Ondrášiková, Prach, Schröpfer),
zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení navržené RMH nebylo schváleno.
Starosta konstatoval, že v zápisu bude uvedeno usnesení č. 131 takto:
ZMH:
a) bere na vědomí cenu vodného pro Město Holýšov na rok 2012 ve výši 36,82 Kč
včetně DPH.
b) neschvaluje cenu stočného pro Město Holýšov na rok 2012 ve výši 23,50 Kč včetně
DPH.
c) v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, deleguje jako zástupce Města Holýšov na valnou hromadu
společnosti Chodské vodárny a kanalizace, a. s., sídlem Domažlice, Bezděkovské
předměstí 388, která se uskuteční v první polovině roku 2012 tajemníka Městského
úřadu Holýšov Bc. Kamila F. Šefla.
17 – Změna usnesení ZMH č. 53 odst. c) bod č. 4) ze dne 28. 02. 2011
Přednesením tohoto bodu byla starostou pověřena paní Roučková.
Paní Roučková konstatovala, že 28. února 2011 byl na ZMH schvalován rozpočet Města
Holýšov na rok 2011 a v usnesení č. 53 odst. c) bod 4) byly schváleny ukazatelé pro Městské
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kulturní středisko Holýšov (dále jen MKS), a to takto: neinvestiční příspěvek ve výši
3.266.800 Kč a investiční transfer ve výši 56.200 Kč na rozvod plynu v prostorách restaurace.
Dále požádala ZMH o schválení, že investiční transfer ve výši 56.200 Kč bude změněn na
neinvestiční příspěvek, takže neinvestiční příspěvek celkem pro MKS bude činit
3.323.000 Kč. Důvodem pro tuto změnu je skutečnost, že rozvod plynu uhradilo Město
Holýšov, neboť budova je v jeho vlastnictví a opravou došlo k zhodnocení budovy. A částka
56.200 Kč bude použita na jiné opravy v kulturním domě. Paní Roučková navrhla členům
ZMH, aby souhlasili se změnou usnesení podle předloženého návrhu. Před hlasováním nebyly
členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH mění usnesení ZMH č. 53 odst. c) bod č. 4) ze dne 28. února 2011 takto:
„Městské kulturní středisko Holýšov – neinvestiční příspěvek ve výši 3.323.000 Kč.“
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 132 bylo schváleno.
18 – Nález Ústavního soudu ČR č. Pl. ÚS 25/11 ze dne 10. listopadu 2011
Tento bod přednesli starosta a mgr. ing. Lerch.
Starosta konstatoval, že Nálezem Ústavního soudu (dále jen ÚS) byly Městu zrušeny části
OZV č. 1/2010 ze dne 29. března 2010, o čistotě a ochraně životního prostředí a omezení
volného pohybu psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích (dále jen OZV č. 1/2010).
Jedná se o ustanovení článku IV. odst. 4 věty druhé a třetí, článku V. odst. 1 písm. b), odst. 3
a přílohy č. 2 OZV č. 1/2010, které se týkaly autovraků a tržnice.
Mgr. ing. Lerch konstatoval, že zrušení ustanovení týkající se tržnice byla banalita, neboť
pro Město nemělo praktický význam. Pokud zpracovatel územního plánu najde ve městě
místo pro tržnici, tak bude RMH muset vydat tržní řád. Dále ÚS zrušil ustanovení, které
Městu umožňovalo likvidovat autovraky. Proti tomuto rozhodnutí není žádné odvolání.
Pracovníci Ministerstva vnitra neustále tvrdili, že tuto situaci lze řešit podle zákona
o odpadech, i když nevysvětlili, jak získat informace o totožnosti majitele, protože Město
nemá možnost přístupu do evidence.
Starosta doplnil, že Město má platnou OZV č. 1/2010, pouze z ní vypadla zrušená
ustanovení.
Pan Šlejmar konstatoval, že s tímto problémem se ZMH zabývalo více než 1,5 roku
a nakonec to musel rozhodnout až ÚS a že se Město stalo touto vyhláško tak nějak slavným.
Mgr. ing. Lerch doplnil, že původně chtělo Ministerstvo vnitra zrušit celou OZV č. 1/2010,
postupně Město bojovalo, a nakonec Ústavní soud rozhodoval pouze o výše uvedených
ustanoveních.
Starosta navrhl členům ZMH, aby vzali Nález Ústavního soudu ČR na vědomí. Před
hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH bere na vědomí Nález Ústavního soudu č. Pl. ÚS 25/11 ze dne 10. listopadu 2011,
který dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů ruší ustanovení článku IV. odst. 4 věty druhé
a třetí, článku V. odst. 1 písm. b), odst. 3 a přílohy č. 2 Obecně závazné vyhlášky města
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Holýšov č. 1/2010 ze dne 29. března 2010, o čistotě a ochraně životního prostředí
a omezení volného pohybu psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích.
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 133 bylo schváleno.
19 – Svazek obcí Domažlicko – návrh Rozpočtu na rok 2012
Přednesením tohoto bodu byla starostou pověřena místostarostka.
Místostarostka konstatovala, že návrh Rozpočtu Svazku obcí Domažlicko na rok 2012 byl
vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Holýšov od 26. listopadu do 8. prosince 2011.
Město Holýšov je členem Svazku již několik let. Svazek zahrnuje 45 obcí a jeho rozpočet je
složen pouze z členských příspěvků a úroků. Místostarostka navrhla členům ZMH, aby
schválili Rozpočet Svazku obcí Domažlicko na rok 2012 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 2012 podle předloženého
návrhu.
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 134 bylo schváleno.
20 – Plán zasedání ZMH a schůzí RMH na 1. pololetí 2012
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen tajemník.
Tajemník seznámil členy ZMH s plánem zasedání ZMH a schůzí RMH na 1. pololetí roku
2012. Schůze RMH jsou naplánovány na 9. a 23. ledna 2012, 6. a 20. února 2012, 5. a 19.
března 2012, 2. a 16. dubna 2012, 7. a 21. května 2012, 4. a 18. června 2012. Zasedání ZMH
je naplánováno na 27. února 2012 a 28. května 2012. Tajemník navrhl členům ZMH, aby
schválili plán zasedání ZMH a schůzí RMH podle předloženého návrhu.
Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH schvaluje
a) plán zasedání ZMH na 1. pololetí roku 2012 podle předloženého návrhu (27. 02. 2012
a 28. 05. 2012).
b) plán schůzí RMH na 1. pololetí roku 2012 podle předloženého návrhu (09. 01. 2012,
23. 01. 2012, 06. 02. 2012, 20. 02. 2012, 05. 03. 2012, 19. 03. 2012, 02. 04. 2012, 16. 04.
2012, 07. 05. 2012, 21. 05. 2012, 04. 06. 2012, 18. 06. 2012).
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 135 bylo schváleno.
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21 – Diskuse
Diskusi zahájil starosta.
Pan Jaromír Prach upozornil na černou skládku v rokli pod Husovou třídou v Holýšově
a předložil členům ZMH fotodokumentaci. Navrhl, aby se tento prostor oplotil a umístila se
tam cedule „Zákaz skládky pod pokutou 50.000 Kč.“.
Starosta konstatoval, že panu Prachovi písemně odpověděl, že nebyly zjištěny žádné úniky
z kanalizace tak, jak bylo tvrzeno. Jsou to vody, které vytékají z černé skládky.
Pan Prach uvedl, že zde již nejde o únik vody, ale o samotnou černou skládku.
Starosta odpověděl, že Město má připravený projekt na oplocení tohoto prostoru.
Pan Rudolf Švec konstatoval, že voda tam neustále vytéká a bylo by dobré, aby se tam šel
někdo podívat, neboť ta skládka se stále rozrůstá. Čím déle se to bude řešit, tím více peněz to
bude stát.
Starosta uvedl, že ve stížnosti bylo uvedeno, že tam dochází k únikům z kanalizace, proto
CHVaK provedl měření, zkontroloval šachty a nebyly zjištěny úniky z kanalizace.
Pan Hulín dodal, že vytékající voda vzniká tlením tuhého odpadu, který tam lidé vyhazují.
Město má v plánu vybudovat oplocení, které by částečně zamezilo rozrůstání skládky.
Pan Šlejmar se dotázal, proč se vánoční výzdoba po městě rozsvítila až na druhý advent a ne
na první jako v ostatních městech.
Starosta konstatoval, že je to v rámci úspor. V pondělí po 1. adventu se rozsvítil vánoční
strom na náměstí 5. května a po 2. adventu byla rozsvícena výzdoba. Rovněž z úsporných
důvodů bude 2. ledna 2012 výzdoba vypnuta. V letošním roce některá města nemají vánoční
výzdobu vůbec, např. Kdyně.
Pan Šlejmar se dále zeptal, jestli je spočítáno, kolik peněz se tím ušetří.
Starosta odpověděl, že ¼ nákladů, přesnou částku neuvedl.
Místostarostka doplnila, že Město vyměnilo starou vánoční výzdobu za LED výzdobu, která
šetří energii. Rovněž Holýšov má osvětleno několik ulic a ne jen hlavní ulici, proto bylo
rozhodnuto, že vánoční výzdoba bude rozsvícena až na 2. advent.
Pan Kozák se dotázal členů ZMH, jak se jim líbí okolí Tipsport baru v Luční ulici, budova je
bez fasády. Kolaudační rozhodnutí by mělo určovat termín na dokončení úprav.
Paní Valešová (referentka Stavebního odboru Městského úřadu Holýšov) uvedla, že pokud
není dokončena fasáda budovy, tak to není kolaudační závada, nelze to pokutovat.
Místostarostka sdělila členům ZMH a občanům, že ve středu od 17:40 hodin bude na TV
Prima vysíláno okénko s rozsvícením stromečku. Dále všem popřala hezké svátky, pohodu
a zdraví do nového roku
Paní Králová poděkovala členům ZMH za opravu kulturního domu a vyhotovení krásné
fasády.
Pan Švec se zeptal, zda je v pravomoci Města omezit otevírací dobu nonstop barů.
Starosta odpověděl, že vláda rozhodla, koho bude příjem z poplatků za provozování VHP,
pravděpodobně se bude dělit obec a stát. Po schválení nového zákona bude vypracována nová
OZV, kde bude možné upravovat i provozní doby.
Mgr. ing. Lerch doplnil, že upravovat provozní doby asi není možné, ale existují hygienické
předpisy, jaký hluk je možné vytvářet v prostorách, kde bydlí lidé.
Místostarostka uvedla, že Město několikrát řešilo nadměrný hluk v Tipsport baru v Luční
ulici v Holýšově. Hygienická stanice sdělila, že pokud není překročena hranice 40 dB, tak to
nelze řešit.
Tajemník doplnil, že několikrát bylo provozovateli Tipsport baru zaslán odkaz na zákon
a vyhlášku, byl upozorněn na stanovené limity hluku.
Pan Šlejmar uvedl, že pan Švec měl asi na mysli nonstop na Jiráskově třídě v Holýšově. Je
hrozné, když zde ráno čekají děti na autobus a z nonstopu vypadne opilý muž.
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Starosta na závěr popřál všem pěkné Vánoce a do nového roku klid, optimismus a pohodu.
Předsedající poděkoval přítomným a ukončil zasedání ZMH v 19:45 hodin.
Přílohy zápisu:
Presenční listina členů ZMH
Presenční listina hostů
Rozpočtové opatření Města Holýšov č. 3 na rok 2011
Rozpočtové provizórium na rok 2012
Zápis finančního výboru ze dne 05. 12. 2011
Zápis 1. Schůze kontrolního výboru
Zápis ze zasedání Školské rady při Základní škole Holýšov konaného dne 10. 11. 2011
OZV Města Holýšov č. 2/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj,
koncový interaktivní videoloterní terminál a herní msíto lokálního herního systému
9) Veřejnoprávní smlova o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní
identifikace adres a nemovitostí – Neuměř
10) Ceny vodného a stočného na rok 2012
11) Plán zasedání ZMH a schůzí RMH na 1. pololetí 2012
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Zápis vyhotovil:
Dne:

Bc. Kamil F. Šefl, Ing. Romana Lišková, Mgr. Jana Štenglová
14. listopadu 2011

Zapisovatelé:

paní Naděžda Kalinová a Mgr. Jana Štenglová

Ověřovatelé zápisu:

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

Mgr. Libor Schröpfer

Starosta:

Ing. Antonín Pazour

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

…...........................

Razítko Města Holýšov:

Strana 14 (celkem 14)

dne ……………………….

