Město Holýšov
Zastupitelstvo města Holýšov

ZÁPIS

zasedání Zastupitelstva města Holýšov,
konaného dne 29. srpna 2011, od 18:00 hodin.
(celkově 135. zasedání, 5. ve volebním období 2010 - 2014)

Přítomno:

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

Omluveni:

Mgr. Jindřiška Ondrášiková, pan Karel Zelený, MUDr. Jaroslav Liška, MUDr.
Karel Steidl, Ing. Zuzana Burianová.

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, ţe 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. srpna 2011. Současně
byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Starosta dále konstatoval, ţe podle prezenční listiny přítomných členů ZMH (příloha č. 1) je
přítomno 10 (deset) členů ZMH (z celkového počtu 15 všech členů ZMH), takţe ZMH je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
2 – Volba návrhové komise, určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích)
a zapisovatelů
Za členy návrhové komise byli starostou navrţeni pan Jiří Šlejmar, Mgr. Libor Schröpfer,
paní Růţena Sičaková.
Jako ověřovatelé zápisu byli starostou navrţeni pánové Rudolf Švec a Jaromír Prach.
Jako zápisovatelé byli starostou navrţeni paní Naděţda Kalinová a Mgr. Jana Štenglová.
K návrhům nebyly vzneseny ţádné protinávrhy.
O návrzích bylo hlasováno odděleně.
Návrh usnesení:
ZMH volí návrhovou komisi ve složení pan Jiří Šlejmar, Mgr. Libor Schröpfer a paní
Růžena Sičaková.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 88 bylo schváleno.
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Návrh usnesení:
ZMH určuje ověřovatele zápisu pana Rudolfa Švece a pana Jaromíra Pracha.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 89 bylo schváleno.
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. 90 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)

Zahájení zasedání
Volba návrhové komise, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelů
Schválení programu
Zpráva o činnosti Rady města Holýšov
Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání – 30. května 2011
Rozpočtové opatření Města Holýšov č. 2 na rok 2011
Prodej částí pozemků parc. č. 1127/3 a parc. č. 1145/2 v k. ú. Holýšov
Prodej části pozemku parc. č. 399/28 v k. ú. Neuměř
Prodej pozemku parc. č. 1127/17 v k. ú. Holýšov
Smlouva o budoucí smlouvě kupní a o spolupráci a součinnosti při realizaci
plynárenského zařízení
Aktualizace bytové koncepce 2011
Prodej volných bytů
Oprava usnesení ZMH č. 78 a) ze dne 30.5.2011
Diskuse
Závěr

Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 91 bylo schváleno.
4 – Zpráva o činnosti Rady města Holýšov
Zprávu o činnosti Rady města Holýšov za uplynulé období přednesla místostarostka Bc. Hana
Valachovičová (dále jen místostarostka).
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Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady města Holýšov bez připomínek.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 92 bylo schváleno.
5 – Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání – 30. května 2011
Kontrolu plnění usnesení ZMH z 30. května 2011 provedl tajemník.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH bere na vědomí Zprávu o kontrole plnění usnesení z posledního zasedání
konaného dne 30. května 2011 bez připomínek.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 93 bylo schváleno.
6 – Rozpočtové opatření Města Holýšov č. 2 na rok 2011
Přednesením tohoto bodu byla starostou pověřena vedoucí Finančního odboru Městského
úřadu Holýšov paní Marie Roučková (dále jen vedoucí FO).
Vedoucí FO předloţila členům ZMH návrh Rozpočtového opatření Města Holýšov č. 2 na rok
2011, a to v oblasti příjmů a výdajů, kde byla rozdělena částka ve výši 13.053.190 Kč.
Starosta doplnil, ţe tímto Rozpočtovým opatřením stoupl rozpočet Města Holýšov
na 88.915.457 Kč. Před hlasováním nebyly členy ZMH podány ţádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH schvaluje Rozpočtové opatření Města Holýšov č. 2 na rok 2011 podle
předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 94 bylo schváleno.
7 – Prodej částí pozemků parc. č. 1127/3 a parc. č. 1145/2 v k. ú. Holýšov
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen vedoucí Oddělení majetku a investic
Městského úřadu Holýšov pan Milan Hulín (dále jen vedoucí OMI).
Vedoucí OMI uvedl, ţe výměra kaţdé části uvedených pozemků je zhruba 5 m2 a jejich
vlastníkem je Město Holýšov. Pokud bude prodej odsouhlasen ZMH, tak bude vypracován
geometrický plán na oddělení předmětných pozemků, a to na náklady ţadatele. Část pozemku
parc. č. 1127/3 se nachází v lokalitě Na Terasách v Holýšově a část pozemku parc. č. 1145/2
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se nachází pod kotelnou v ulici Pod Makovým vrchem v Holýšově. Ţadatelem o koupi částí
pozemků je ČEZ Distribuce, a. s., sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8. Důvod
a účel koupě částí pozemků je výstavba transformační stanice DTS pro zásobování budoucí
obytné zóny Na Terasách elektrickou energií. Navrţená prodejní cena je 690 Kč za 1 m2
a oprávněné náklady spojené s prodejem pozemku a sepsáním kupní smlouvy bude hradit
strana kupující. Záměr prodat předmětné části pozemků byl vyvěšen na úřední desce
Městského úřadu Holýšov na zákonem stanovenou dobu a během této lhůty se nepřihlásil jiný
zájemce. Před hlasováním nebyly členy ZMH podány ţádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH schvaluje prodej částí pozemků parc. č. 1127/3 (KN) a parc. č. 1145/2 (KN) oba
v katastrálním území Holýšov o celkové výměře cca 10 m2 společnosti ČEZ Distribuce,
a. s., sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, za cenu 690 Kč za 1 m2. Oprávněné
náklady spojené s prodejem pozemku a sepsáním kupní smlouvy bude hradit strana
kupující.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 95 bylo schváleno.
8 – Prodej části pozemku parc. č. 399/28 v k. ú. Neuměř
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen vedoucí OMI.
Vedoucí OMI konstatoval, ţe výměra části pozemku parc. č. 399/28 je cca 400 m2 a nachází
se v Průmyslové zóně II v Holýšově. Ţadatelem o koupi pozemku je podnikatel Jiří Plecitý,
Kuchyně – Nábytek, bytem Holýšov, třída 1. máje 574. Důvod a účel koupě části pozemku je
jeho vyuţití ke skladování stavebního materiálu. Navrţená prodejní cena činí 130 Kč za 1 m 2,
coţ je celkem 52.000 Kč, a oprávněné náklady s prodejem pozemku a sepsáním kupní
smlouvy hradí strana kupující. Záměr prodat předmětnou část pozemku byl vyvěšen na úřední
desce Městského úřadu Holýšov na zákonem stanovenou dobu a během této lhůty se
nepřihlásil jiný zájemce. Před hlasováním nebyly členy ZMH podány ţádné připomínky.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH schvaluje prodej části pozemku (ostatní plocha) parc. č. 399/28 (KN)
v katastrálním území Neuměř o výměře cca 400 m2 za cenu 130 Kč za 1 m2 podnikateli
Jiřímu Plecitému – Kuchyně - Nábytek, bytem Holýšov, třída 1. máje 574. Oprávněné
náklady spojené s prodejem pozemku bude hradit strana kupující.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 96 bylo schváleno.
9 – Prodej pozemku parc. č. 1127/17 v k. ú. Holýšov
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen vedoucí OMI.
Vedoucí OMI konstatoval, ţe ţádost o koupi pozemku parc. č. 1127/17 (evidenční číslo 13)
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v k. ú. Holýšov podali pan Jan Mašek, bytem Poděvousy 27 a paní Jana Mašková, bytem
Plzeň, Května 61, která byla usnesením ZMH č. 78 b) ze dne 30. května 2011 schválena. Před
podepsáním kupní smlouvy, dne 22. června 2011, zaslali ţadatelé na Městský úřad Holýšov
ţádost o zrušení koupě pozemku parc. č. 1127/17 z důvodu váţných rodinných problémů.
Na základě této skutečnosti se pozemek uvolnil a bylo moţné jej nabídnout dalším
uchazečům. Dalším ţadatelem o pozemek je Ing. Ivana Dráţďanská, bytem Chomutov,
Tomáše ze Štítného 4212. Pozemek se nachází v lokalitě Na Terasách v Holýšově a důvodem
koupě je výstavba rodinného domu. Navrţená prodejní cena je 690 Kč za 1 m2 a oprávněné
náklady spojené s prodejem pozemku hradí strana kupující. Záměr prodat předmětný
pozemek byl vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Holýšov na zákonem stanovenou
dobu a během této lhůty se nepřihlásil jiný zájemce.
Před hlasováním nebyly členy ZMH podány ţádné připomínky.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH:
a) bere na vědomí žádost o zrušení koupě pozemku parc. č. 1127/17 (evidenční číslo 13)
v katastrálním území Holýšov podanou panem Janem Maškem, bytem Poděvousy
27, a paní Janou Maškovou, bytem Plzeň, Květná 61.
b) ruší usnesení ZMH č. 78 b) ze dne 30. května 2011.
c) schvaluje prodej pozemku parc. č. 1127/17 (evidenční číslo 13) v katastrálním území
Holýšov (KN) o výměře 631 m2 Ing. Ivaně Drážďanské, bytem Chomutov, Tomáše
ze Štítného 4212, za cenu 690 Kč za 1 m2. Oprávněné náklady spojené s prodejem
pozemku a sepsáním kupní smlouvy hradí strana kupující.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 97 bylo schváleno.
10 – Smlouva o budoucí smlouvě kupní a o spolupráci a součinnosti při realizaci
plynárenského zařízení
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen vedoucí OMI.
Vedoucí OMI konstatoval, ţe v rámci zahájení výstavby I. etapy technické infrastruktury v lokalitě
Na Terasách v Holýšově, v tomto případě jde o vybudování nového středotlakého plynovodu
včetně přípojek plynu o celkové délce 1077 m, doporučila RMH usnesením č. 218/2011 ze dne
25. července 2011 schválit Smlouvu o budoucí smlouvě kupní a o spolupráci při realizaci
plynárenského zařízení. Předmětná smlouva byla konzultována za účasti starosty, vedoucího OMI
a zástupce RWE GasNet, s. r. o. (dále jen RWE) pana Jiřího Peckerta. Touto smlouvou se smluvní
strany zavazují uzavřít řádnou kupní smlouvu, na jejímţ základě bude na společnost RWE
převedeno vlastnické právo k výše uvedenému plynárenskému zařízení. Celková kupní cena
plynárenského zařízení je stanovena dohodou obou smluvních stran na 1.594.000 Kč. Podmínkou
je předloţení náleţitých dokladů např. zápis o odevzdání a převzetí stavby, kolaudační souhlas
s vyznačením nabytí právní moci, seznam pozemků dotčených stavbou plynárenského zařízení,
smlouvy o budoucích smlouvách a zřízení věcného břemene.
Před hlasováním nebyly členy ZMH podány ţádné připomínky.
Starosta dal hlasovat o návrhu.

Strana 5 (celkem 9)

Návrh usnesení:
ZMH schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě kupní a o spolupráci a součinnosti
při realizaci plynárenského zařízení, 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 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 98 bylo schváleno.
11 – Aktualizace bytové koncepce 2011
Přednesením tohoto bodu byla starostou pověřena místostarostka.
Místostarostka stručně seznámila členy ZMH s Aktualizací bytové koncepce 2011 (dále jen
koncepce), kde uvedla, jak probíhal prodej bytů podle Zásad prodeje bytů z vlastnictví města
Holýšov, prodej nebytových prostor podle Zásad prodeje nebytových prostor z vlastnictví
města Holýšov, další část koncepce je věnována revitalizaci sídliště Pod Makovým vrchem
v Holýšově. Dále je zmíněna změna občanského zákoníku, jehoţ podstatná změna se týká
úpravy zvyšování nájemného, kterou RMH na své schůzi dne 15. srpna 2011 projednala
a usnesením č. 224/2011 konstatovala, ţe nevyuţije moţnost zvýšení nájemného v městských
bytech. Hlavním bodem aktualizované koncepce je schválení další etapy nabídek na prodej
bytů v sídlišti Pod Makovým vrchem a na Výhledech za stejných podmínek jako dosud, to je
index 0,7 z ceny nových znaleckých posudků. Nabídky by měly být rozeslány nájemníkům
v období říjen aţ prosinec 2011.
Starosta uvedl, ţe povaţuje za důleţité, aby kromě schválení samotné koncepce byla
odsouhlasena i další vlna prodeje bytů z majetku Města Holýšov v lokalitách Pod Makovým
vrchem a Výhledy za stejných podmínek jako v minulosti.
Pan Jiří Šlejmar poţádal o vysvětlení věty, která je uvedena v koncepci „postupně dochází
k zateplování jednotlivých panelových domů, bohuţel však nekoncepčně a nahodile“.
Místostarostka uvedla, ţe v odstavci týkající se revitalizace je napsáno, ţe Město dělalo
schůzky s vlastníky bytových jednotek, kde jim bylo nastíněno, jak má vypadat zateplnení, co
je program Panel a na poslední schůzce byla prezentována celá studie revitalizace sídliště Pod
Makovým vrchem zahrnující nejen zateplení, ale i okolní zeleň. Bohuţel společenství
vlastníků jednotek se těchto doporučení nedrţí, kaţdé společenství si to dělá podle svého
uváţení, proto je v koncepci uvedeno, ţe je to nekoncepční a nahodilé.
Starosta doplnil, ţe nejen čas, ale i přiměřené finanční prostředky vloţilo Město do
revitalizace sídliště, která řešila nejen jednotlivé domy, ale i exteriér, to je úpravy veřejných
ploch, parkoviště apod.
Před hlasováním nebyly členy ZMH podány ţádné připomínky.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH
a) schvaluje Aktualizaci bytové koncepce 2011 podle předloženého návrhu.
b) souhlasí s další etapou prodeje bytů z majetku Města Holýšov v lokalitách Pod
Makovým vrchem a Výhledy podle aktualizované bytové koncepce.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 99 bylo schváleno.
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12 – Prodej volných bytů
Přednesením tohoto bodu byla starostou pověřena místostarostka.
Místostarostka konstatovala, ţe členové ZMH dostali dva Protokoly o vyhodnocení nabídek
na koupi volných bytů z vlastnictví Města Holýšov. Záměry prodat výše uvedené byty byly
na úřední desce Městského úřadu Holýšov vyvěšeny opakovaně a podle Zásad prodeje bytů
z vlastnictví města Holýšov byly nabídky dvakrát sníţeny o 10%. Při posledním zveřejnění
záměru byly na byt č. 5 v čp. 398, kde minimální nabídková cena činila 328.000 Kč, podány
dvě nabídky, a to slečny Kateřiny Nesvadbové, bytem Stod a pana Petra Kuchaře, bytem
Plzeň. Obě nabídky splnily poţadovaná kritéria a na základě vyhodnocení stanovila RMH
následující pořadí: 1. Petr Kuchař nabídková cena 353.000 Kč, 2. Kateřina Nesvadbová
nabídková cena 351.000 Kč. Na byt č. 1 v čp. 460 s minimální nabídkovou cenou 496.000 Kč
byly podány dvě nabídky, které splnily poţadovaná kritéria a RMH na základě vyhodnocení
stanovila následující pořadí: 1. paní Jaroslava Vildová a Vladimír Vild nabídková cena
568.600 Kč, 2. paní Marta Mojdlová a pan Karel Štefl nabídková cena 500.000 Kč.
Před hlasováním nebyly členy ZMH podány ţádné připomínky.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH schvaluje v souladu se Zásadami prodeje bytů z vlastnictví Města Holýšov
schválenými Zastupitelstvem města Holýšov usnesením č. 58 dne 28. února 2011:
a) prodej bytu č. 5 na adrese Holýšov, Americká 398, panu Petru Kuchařovi, bytem
Plzeň, Strnadova 33, za nabídkovou cenu 353.000 Kč. Oprávněné náklady spojené
s prodejem a sepsáním kupní smlouvy hradí kupující.
b) prodej bytu č. 1 na adrese Holýšov, Pod Makovým vrchem 460, panu Vladimíru
Vildovi a paní Jaroslavě Vildové, oba bytem Plzeň, U Jam 19, za nabídkovou cenu
568.600 Kč. Oprávněné náklady spojené s prodejem a sepsáním kupní smlouvy hradí
kupující.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 100 bylo schváleno.
13 – Oprava usnesení ZMH č. 78 a) ze dne 30. května 2011
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen vedoucí OMI.
Vedoucí OMI konstatoval, ţe RMH projednala na své schůzi dne 18. října 2010 ţádost
Plzeňského kraje, sídlem Plzeň, Škroupova 18 a usnesením č. 312/2010 schválila prodej
pozemků v lokalitě Na Terasách v Holýšově, které byly evidované pod čísly 05, 06, 07, 08.
Označení a výměry pozemků pocházely z projektové dokumentace – koordinační situace
1. etapy obytného souboru Na Terasách. Vzhledem k tomu, ţe v této době nebylo vydáno
pravomocné územní rozhodnutí včetně zapsání geometrického plánu č. 1230-1046/2010 řešící
parcelaci zájmového území do katastru nemovitostí, ani nebyl vyvěšen záměr prodeje
pozemků na úřední desce Městského úřadu Holýšov, dne 21. března 2011 projednala RMH
opětovně ţádost Plzeňského kraje a usnesením RMH č. 97/2011 doporučila ZMH schválit
prodej. ZMH schválilo prodej pozemků usnesením č. 78 a) ze dne 30. května 2011. V době
opětovného projednání prodeje došlo při zápisu geometrického plánu do katastru nemovitostí
ke změně výměry pozemku parc. č. 1127/4 (evidenční číslo 08), jehoţ původní výměra 664
m2 byla opravena na 665 m2. Vzhledem k tomu, ţe Plzeňský kraj při ţádosti o získání
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dotačního titulu v rámci transformace DOZP Stod navázal na usnesení RMH ze dne 18. října
2010, kde byl uveden chybný údaj u výměry pozemku, poţádal ZMH o opravu usnesení č. 78
a) ze dne 30. května 2011 tak, ţe v usnesení zůstane původní schválená částka, tedy 1.253.730
Kč.
Starosta doplnil, ţe celková výměra pozemků se změnila o 1 m2, ale vzhledem k tomu, ţe
Plzeňský kraj má v rozpočtu schválenou původní částku, tak v podstatě dostane tento 1 m2
zadarmo.
Před hlasováním nebyly členy ZMH podány ţádné připomínky.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH mění usnesení ZMH č. 78 a) ze dne 30. května 2011 takto:
„a) pozemek (KN) parc. č. 1127/4 (ev. č. 08) o výměře 665 m 2, parc. č. 1127/10 (ev. č. 05)
o výměře 523 m2, parc. č. 1127/11 (ev. č. 06) o výměře 315 m2, parc. č. 1127/12 (ev. č. 07)
o výměře 315 m2, celková výměra 1818 m2, vše v katastrálním území Holýšov, Plzeňskému
kraji, sídlem Plzeň, Škroupova 18, za cenu celkem 1.253.730 Kč. Oprávněné náklady
spojené s prodejem pozemků a sepsáním kupní smlouvy bude hradit strana kupující.“
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 101 bylo schváleno.
14 – Diskuse
Diskusi zahájil starosta.
Paní Sehnalová poţádala o posekání trávy mezi jejím pozemkem a zahradou „Reichlů“, kde je
veřejné prostranství.
Starosta odpověděl, ţe OMI si tuto ţádost zaeviduje, ale Město Holýšov má určité prostředky
na sekání trávy a objednává sekání podle určitého plánu. Ale existuje moţnost, ţe pokud bude
někdo sekat veřejné prostranství, tak mu bude na Městském úřadě Holýšov proplaceno
maximálně 10 litrů benzinu.
Dále paní Sehnalová poţádala o posekání trávy směrem k Horní Kamenici.
Starosta odpověděl, ţe silnice mezi Holýšovem a Horní Kamenicí je silnicí 3. třídy, která je
ve správě Správy a údrţby silnic. Vedoucí OMI oba poţadavky prověří.
Starosta konstatoval, ţe RMH na své dnešní schůzi schválila Smlouvu o výpůjčce, kterou
přenechala nemovitý a movitý majetek na čp. 38 v Dolní Kamenici občanskému sdruţení
Spolkový dům Dolní Kamenice.
Dále starosta uvedl, ţe skoro kaţdý rok Město Holýšov investuje do Dolní Kamenice finanční
prostředky z Fondu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje. Úpravou návsi končí 3.
etapa oprav komunikací v Dolní Kamenici. Přáním občanů Dolní Kamenice byla nová
čekárna u autobusové zastávky, ta bohuţel letos nebude vyměněna, neboť byly finanční
prostředky pouţity na dokončení komunikace.

Předsedající poděkoval přítomným a ukončil zasedání ZMH v 18:55 hodin.
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Přílohy zápisu:
Presenční listina členů ZMH
Presenční listina hostů
Rozpočtové opatření Města Holýšov č. 2 na rok 2011
Smlouva o budoucí smlouvě kupní a o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského
zarízení
5) Aktualizace bytové koncepce 2011
6) Prodej volných bytů
1)
2)
3)
4)

Zápis vyhotovil:
Dne:

Bc. Kamil F. Šefl, Mgr. Jana Štenglová
30. srpna 2011

Zapisovatelé:

paní Naděţda Kalinová a Mgr. Jana Štenglová

Ověřovatelé zápisu:

Rudolf Švec

…...........................

dne ……………………….

Jaromír Prach

…...........................

dne ……………………….

Ing. Antonín Pazour

…...........................

dne ……………………….

Starosta:

Razítko Města Holýšov:
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