Město Holýšov
Zastupitelstvo města Holýšov

ZÁPIS

zasedání Zastupitelstva města Holýšov,
konaného dne 13. prosince 2010, od 18:00 hodin.
(celkově 132. zasedání, 2. ve volebním období 2010 - 2014)

Přítomno:

13 členů zastupitelstva (12 od 18:35 hodin, kdy odešla místostarostka Bc. Hana
Valachovičová), tajemník, 2 zapisovatelky a cca 15 občanů.

Omluveni:

Ing. Zuzana Burianová, MUDr. Karel Steidl.

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 6. prosince 2010. Současně
byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Starosta dále konstatoval, ţe podle prezenční listiny přítomných členů ZMH (příloha č. 1) je
přítomno je 13 (třináct) 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 mgr. ing. Jan Lerch, paní Růţena Sičaková
a pan Rudolf Švec.
Jako ověřovatelé zápisu byli starostou navrţeni paní Marie Roučková a pan Radek Špiller.
Jako zápisovatelé byli starostou navrţeni paní Naděţda Kalinová a Ing. Romana Lišková.
K návrhům byla vznesena připomínka.
Pan Jaromír Prach se dotázal, proč je navrţena jako ověřovatelka zápisu paní Roučková, kdyţ
není členkou zastupitelstva.
Tajemník odpověděl, ţe ţádný zákon nestanoví, ţe ověřovatelem můţe být pouze člen
zastupitelstva, a s ohledem na to, ţe někdy bývá pro ověřovatele z řad členů zastupitelstva
obtíţné se dostavit v provozní době Městského úřadu Holýšov (dále jen MěÚ) k ověření
zápisu ze zasedání zastupitelstva, povaţuje za rozumné navrhnout za ověřovatele osoby, které
pracují v Holýšově a jsou tedy dostupnější.
Zastupitel mgr. ing. Jan Lerch uvedl, ţe ověřovat pravost zápisu, i kdyţ to zákon neukládá, by
měla být výlučná pravomoc zastupitelstva. Dále konstatoval, ţe takovéto změny by se členové
ZMH měli dozvědět předem, na tuto variantu nebyli připraveni. Proto vyzývá členy ZMH,
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aby se některý dobrovolně přihlásil jako ověřovatel zápisu. Navrţené sloţení ověřovatelů je
podle jeho názoru proti smyslu zasedání zastupitelsva.
Starosta vyzval zastupitelé, aby podali konkrétní návrh na ověřovatelé místo paní Marie
Roučkové. Přihlásil se pan Jaromír Prach.
O návrzích bylo hlasováno odděleně.
Návrh usnesení:
ZMH volí návrhovou komisi ve sloţení mgr. ing. Jan Lerch, paní Růţena Sičaková a pan
Rudolf Švec.
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrţel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 17 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
ZMH určuje ověřovatele zápisu pana Jaromíra Pracha a pana Radka Špillera.
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrţel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 18 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
ZMH určuje zapisovatele paní Naděţdu Kalinovou a Ing. Romanu Liškovou.
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrţel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 19 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 (§ 95 odst. 1 zákona o obcích)
a zapisovatelů
3) Schválení programu
4) Zpráva o činnosti Rady města Holýšov
5) Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání – 8. listopadu 2010
6) Zřízení finančního, kontrolního a osadního výboru
a) určení počtu členů finančního, kontrolního a osadního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba předsedy osadního výboru pro část Dolní Kamenice
e) volba členů finančního výboru
f) volba členů kontrolního výboru
g) volba členů osadního výboru pro část Dolní Kamenice
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7)
8)
9)
10)
11)

12)
13)

14)
15)
16)
17)
18)
19)

20)
21)
22)
23)
24)

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů ZMH (§ 72 zákona
o obcích)
Změna č. 3 Rozpočtu Města Holýšov na rok 2010
Pravidla rozpočtového provizória na rok 2011
Obecně závazná vyhláška Města Holýšov č. 2/2010, o místních poplatcích
Veřejnoprávní smlouvy - výkon přenesené působnosti na úseku přestupků –
s obcemi Bukovec, Černovice, Kvíčovice, Neuměř, Štichov a Všekary (§ 63 zákona
o obcích)
Prodej bytů dle bytové koncepce
Směna pozemků parc. č. 659/5 (KN), 659/6 (KN), 742/22 (KN) a 1506 (ZE)
vše v katastrálním území Holýšov, za pozemky parc. č. 1140/4 (KN), 1127/5 (KN),
1140/2 (ZE) vše v katastrálním území Holýšov a pozemky parc. č. 517/2 (KN), 517
(ZE), 519/2 (ZE) vše v katastrálním území Neuměř
Bezúplatný převod pozemků KN parc. č. 94/3, 1518/14 a 1518/15 vše v katastrálním
území Holýšov
Bezúplatný převod pozemků KN parc. č. 1576/3, 1576/4, 1576/6, 1576/7, 1576/10,
1576/12 a 1576/14 vše v katastrálním území Holýšov
Prodej budovy v Holýšově na adrese třída 1. máje čp. 152 včetně pozemku parc.
č. 180/1 v katastrálním území Holýšov
Prodlouţení platnosti smluv o budoucích smlouvách kupních, které má Město
Holýšov uzavřené s majiteli pozemků v lokalitě bývalého tankodromu
Smlouva o dílo - Regionální rozvojová agentura Šumava
Zastupitel pro projednávání nového územního plánu sídelního útvaru Holýšov
a Dolní Kamenice (§§ 47 aţ 53 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu)
Ceny vodného a stočného 2011
Plán zasedání ZMH na měsíc prosinec 2010 a na 1. pololetí 2011
Plán schůzí RMH na měsíc prosinec 2010 a 1. pololetí 2011
Diskuse
Závěr

Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrţel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 20 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).
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady města Holýšov bez připomínek.
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrţel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení bylo č. 21 schváleno.
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5 – Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání – 8. listopadu 2010
Kontrolu plnění usnesení ZMH z 8. listopadu 2010 provedl tajemník.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH bere na vědomí Zprávu o kontrole plnění usnesení z posledního zasedání
konaného dne 8. listopadu 2010 bez připomínek.
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrţel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení bylo č. 22 schváleno.
6 – Zřízení finančního, kontrolního a osadního výboru
a) určení počtu členů finančního, kontrolního a osadního výboru
Starosta navrhl, aby finanční výbor měl 5 (pět) členů, kontrolní výbor také 5 (pět) členů
a osadní výbor pro část Dolní Kamenice měl 3 (tři) členy. Před hlasováním nebyly členy
ZMH podány ţádné připomínky.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH zřizuje finanční výbor, kontrolní výbor a osadní výbor pro část Dolní Kamenice.
Finanční výbor bude pětičlenný, kontrolní výbor bude pětičlenný a osadní výbor
pro část Dolní Kamenice bude tříčlenný.
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrţel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 23 bylo schváleno.
b) volba předsedy finančního výboru
Starosta navrhl, aby funkci předsedy finančního výboru vykonávala paní Růţena Sičaková.
Před hlasováním nebyly členy ZMH podány ţádné připomínky.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH volí předsedou finančního výboru paní Růţenu Sičakovou.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrţel se 4 (Ondrášiková, Prach, Šlejmar, Švec),
nehlasoval 0.
Usnesení č. 24 bylo schváleno.
c) volba předsedy kontrolního výboru
Starosta navrhl, aby funkci předsedy kontrolního výboru vykonával mgr. ing. Jan Lerch. Před
hlasováním nebyly členy ZMH podány ţádné připomínky.
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Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH volí předsedou kontrolního výboru mgr. ing. Jana Lercha.
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrţel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 25 bylo schváleno.
d) volba předsedy osadního výboru pro část Dolní Kamenice
Starosta navrhl, aby funkci předsedy osadního výboru pro část Dolní Kamenice vykonával
pan Pavel Sirový. Před hlasováním nebyly členy ZMH podány ţádné připomínky.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH volí předsedou osadního výboru pro část Dolní Kamenice pana Pavla Sirového.
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrţel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 26 bylo schváleno.
e) volba členů finančního výboru
Starosta navrhl, aby členy finančního výboru byli zvoleni Ing. Zuzana Burianová, Ing. Hana
Kristková, pan Radek Špiller a paní Lenka Wackerová. Před hlasováním nebyly členy ZMH
podány ţádné připomínky.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH volí členy finančního výboru Ing. Zuzanu Burianovou, Ing. Hanu Kristkovou,
pana Radka Špillera a paní Lenku Wackerovou.
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrţel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 27 bylo schváleno.
f) volba členů kontrolního výboru
Starosta navrhl, aby členy kontrolního výboru byli zvoleni Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D.,
Ing. Jaroslav Koc, Ing. Evţen Menc a pan Karel Zelený. Před hlasováním nebyly členy ZMH
podány ţádné připomínky.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH volí členy kontrolního výboru Doc. Ing. Milana Honnera, Ph.D., Ing. Jaroslava
Koce, Ing. Evţena Mence a pana Karla Zeleného.
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrţel se 0, nehlasoval 0.
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Usnesení č. 28 bylo schváleno.
g) volba členů osadního výboru pro část Dolní Kamenice
Starosta navrhl, aby členy osadního výboru pro část Dolní Kamenice byli zvoleni pan Tomáš
Opatrný a paní Alţběta Tomanová. Před hlasováním nebyly členy ZMH podány ţádné
připomínky.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH volí členy osadního výboru pro část Dolní Kamenice pana Tomáše Opatrného
a paní Alţbětu Tomanovou.
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrţel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 29 bylo schváleno.
7 – Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů ZMH (§ 72 zákona
o obcích)
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen tajemník.
Tajemník konstatoval, ţe podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
členů zastupitelstev, v platném znění, můţe ZMH neuvolněným členům zastupitelstva
poskytnout měsíční odměnu aţ do výše stanovené v příloze č. 1 tohoto nařízení, kterou
členové obdrţeli v materiálech. RMH se touto otázkou zabývala na své schůzi dne
1. listopadu 2010 a navrhla, aby neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce člena
rady byla poskytnuta měsíční odměna ve výši 1500 Kč a předsedům výborů zastupitelstva
a komisí rady byla poskytnuta měsíční odměna ve výši 500 Kč. Odměny by měly být
poskytovány ode dne zvolení do funkce. Před hlasováním nebyly členy ZMH podány ţádné
protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje neuvolněným
členům Zastupitelstva města Holýšov odměnu za výkon funkce člena rady ve výši
1500 Kč měsíčně a za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva nebo komise rady
ve výši 500 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne jejich zvolení do funkce.
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdrţel se 1 (Zelený), nehlasoval 0.
Usnesení č. 30 bylo schváleno.
8 – Změna č. 3 Rozpočtu Města Holýšov na rok 2010
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 Změny č. 3 Rozpočtu Města Holýšov na rok 2010
(dále jen Změna č. 3). Na straně příjmů se jedná o změnu ve výši 17.377.620 Kč, na straně
výdajů se rozděluje částka 3.874.700 Kč. V oblasti financování se navyšuje změna
krátkodobých prostředků na bankovních účtech o 2.194.080 Kč. O 10.000.000 Kč se mění
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změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech, kdy byl zřízen termínovaný
vklad na dva roky a poniţuje se o 5.697.000 Kč splátka dlouhodobě půjčených prostředků.
Dále vedoucí FO poţádala zastupitele o schválení usnesení, kde budou dány RMH
kompetence k provádění rozpočtových opatření, pokud je bude potřeba do konce roku 2010
provést.
Starosta doplnil vedoucí FO a sdělil, ţe rozpočet na straně příjmů dosahuje 130.899.030 Kč
a na straně výdajů dosahuje 121.863.590 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je 9.035.440 Kč a to
znamená, ţe rozpočet na rok 2010 je přebytkový.
K přednesenému návrhu Změny č. 3 se dotázal mgr. ing. Jan Lerch, co znamená rozpočtové
zapojení účelově přidělených finančních prostředků. Domnívá se, ţe pokud jsou finanční
prostředky účelově přiděleny v rozpočtu Města Holýšov (dále jen rozpočet), není potřeba
dalšího schvalování, pokud to neznamená, ţe ZMH určí prostředky na nějaký účel a RMH by
to mohla změnit.
Starosta odpověděl, ţe stejné usnesení bylo schvalováno i v loňském roce a znamená to,
ţe pokud by Město Holýšov (dále jen Město) dostalo ještě do konce roku nějaké dotace
(od státu, od kraje, jiné účelové), RMH je změnou zapojí do rozpočtu. Pokud by tak neučinila,
muselo by se ještě před koncem roku znovu sejít ZMH. Je to doporučení finančních kontrol,
které přísně vyţadují, aby dotace byly vţdy po získání bezodkladně zapojeny do rozpočtu.
Vedoucí FO doplnila starostu, ţe například Základní škola Holýšov by měla do konce roku
2010 dostat ještě dotaci, a aby se nemuselo opětovně svolávat zastupitelstvo, tak je navrţeno
toto usnesení. Bude se jednat o účelové prostředky, kde stát či kraj určí, ţe musí být pouţity
na daný účel, a není tedy moţné je pouţít jiným způsobem.
Dále mgr. ing. Jan Lerch konstatoval, ţe se jedná o kompetenci RMH pouze do konce roku
2010, a proto by to mělo být v usnesení uvedeno. Před hlasováním nebyly členy ZMH podány
ţádné protinávrhy, pouze bylo do usnesení v části b) doplněno „do konce roku 2010“.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH:
a) schvaluje Změnu č. 3 Rozpočtu Města Holýšov na rok 2010 – rozpočtové opatření podle předloţeného návrhu (příloha č. 3).
b) do konce roku 2010 stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci Radě města
Holýšov k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
1. Rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních prostředků.
2. Rozpočtové zapojení finančních prostředků nutných na zajištění chodu obce
v případě havárií a k odvrácení moţných škod.
3. Rozpočtové zapojení finančních prostředků na úhradu pokut, penále
z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné náklady, kdy schválení
rozpočtového opatření je nezbytné, protoţe náklad musí být realizován.
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrţel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 31 bylo schváleno.
V 18:35 hodin odešla místostarostka Bc. Hana Valachovičová.
Starosta konstatoval, že přítomno je 12 (dvanáct) členů ZMH (z celkového počtu 15), takže
ZMH je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
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9 – Pravidla rozpočtového provizória na rok 2011
Starosta konstatoval, ţe jiţ na minulém zasedání uvedl, ţe Město půjde na začátku roku 2011
cestou rozpočtového provizória a řádný rozpočet by měl být schválen do konce února 2011.
Poté byla přednesením tohoto bodu starostou pověřena vedoucí FO.
Vedoucí FO uvedla, ţe návrh Pravidel rozpočtového provizória na rok 2011 (dále jen
pravidla) je předkládán podle § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění, a ţe pravidela byla vyvěšena na úřední desce MěÚ
od 23. listopadu 2010 do 9. prosince 2010. Před hlasováním nebyly členy ZMH podány ţádné
protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH schvaluje:
a) Rozpočtové provizórium na rok 2011 podle Pravidel rozpočtového provizória na rok
2011.
b) Pravidla rozpočtového provizória na rok 2011:
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 běţného provozu
Města Holýšov a všech jím zřízených organizací,
2. realizovat pouze opravy a údrţbu 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 jiţ zahájené akce,
4. realizovat rozpočtové výdaje v případě, ţe vyplývají ze smluvních či jinak
daných závazků Města vůči třetím osobám.
5. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se
stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdrţel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 32 bylo schváleno.
10 – Obecně závazná vyhláška Města Holýšov č. 2/2010, o místních poplatcích
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen tajemník.
Tajemník konstatoval, ţe od 1. ledna 2011 dochází ke změnám zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích (zákon o místních poplatcích), a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád,
na jejichţ základě byla v současnosti Obecně závazná vyhláška Města Holýšov č. 5/2003,
o místních poplatcích (dále jen OZV 5/2003), vydána. Nejvýznamnější změna nastává v tom,
ţe obce mohou zavádět místní poplatky za tzv. videoterminály, které jsou zákonem popsány
jako jiné technické herní zařízení povolené ministerstvem financí. S ohledem na tyto
skutečnosti připravil Finanční odbor Městského úřadu Holýšov návrh Obecně závazná
vyhláška Města Holýšov č. 2/2010, o místních poplatcích (dále jen OZV 2/2010), kde jsou
tyto změny zaneseny. Dále bylo navrţeno zrušit poplatek ze vstupného a poplatek z ubytovací
kapacity. Důvodem je skutečnost, ţe náklady na jejich vybírání převyšují částku, která je
z těchto poplatků získána. Dále jsou v návrhu OZV 2/2010 sjednoceny některé poplatku
a zrušen poplatek za uţívání veřejného prostranství k vyhrazenému parkování.
K předloţenému návrhu se dotázal pan Karel Zelený, proč dle článek 5 bod a) a e) musí
člověk platit poplatek za psa, kdyţ ho má na soukromém pozemku u rodinného domku.
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A následně se dotázal, proč v uvedených článcích nejsou uvedeny i zahrady.
Starosta odpověděl, ţe ve Městě v současné době platí poplatky za psy jak majitelé rodinných
domků a zahrad, tak obyvatelé bytových domů. Zahrady byly zrušeny záměrně z důvodu,
ţe poplatky byly různě vysoké a lidé toho zneuţívali a přihlašovali si psy na zahrady, přestoţe
psy chovali v bytech.
Na to pan Karel Zelený konstatoval, ţe pokud mám soukromý pozemek oplocený a pes na něj
kálí, tak kálí na jeho pozemek.
Starosta odpověděl, ţe vybírat místní poplatek ze psů je právo obce a nikdo nezaručí,
ţe majitel psa chovaného u rodinného domku s ním nebude vycházet na veřejná prostranství.
Dále se pan Jaromír Prach dotázal, zda by v bodě a) (Čl. 5, odst. 1 OZV 2/2010) mohlo být
doplněno „za psa chovaného v rodinném domku a v zahradách mimo rodinný dům“.
Na to reagoval tajemník a sdělil, ţe v současném znění OZV 5/2003 je uvedeno v bodě a)
„za psa chovaného v rodinném domku a na zahradě“, ale vzhledem k tomu, ţe docházelo
k podvodům, jak je nastínil starosta, návrh OZV 2/2010 tuto moţnost přihlašování na zahradě
vypustil.
Dále do diskuse také přispěla vedoucí FO, která uvedla, ţe poplatek se odvíjí od toho, kde je
drţitel (ne vţdy je shodný s majitelem) psa přihlášen k trvalému pobytu. Zákon o místních
poplatcích neukládá rozdělení poplatku podle typ bydlení drţitele. Toto je v kompetenci
zastupitelstev obcí. Pro výběrce poplatku je jednodušší, kdyţ sazba je co nejvíce jednotná.
Dále starosta uvedl, ţe se pokusili OZV o místních poplatcích, co nejvíce zjednodušit. Co šlo
sjednotit, to se sjednotilo, co šlo vypustit, to se vypustilo. U poplatku za psa se nyní bude
rozlišovat pouze to, zda drţitel bydlí v rodinném domku nebo v bytovém domě.
Dále starostu doplnil tajemník, který uvedl, ţe polatníkem poplatku není pes, ale drţitel
a drţitel má trvalé bydliště, buď v bytě nebo v rodinném domku, na zahradě ho mít nemůţe.
Před hlasováním nebyly členy ZMH podány ţádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Holýšov č. 2/2010, o místních
poplatcích podle předloţeného návrhu (příloha č. 4).
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrţel se 3 (Ondrášiková, Prach, Zelený), nehlasoval 0.
Usnesení č. 33 bylo schváleno.
11 – Veřejnoprávní smlouvy – výkon přenesené působnosti na úseku přestupků – s obcemi
Bukovec, Černovice, Kvíčovice, Neuměř, Štichov a Všekary (§63 zákona o obcích)
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen tajemník.
Tajemník konstatoval, ţe veřejnoprávní smlouvy pro výkon přenesené působnosti na úseku
přestupků má Město uzavřené se všemi spádovými obcemi do konce roku 2010. Všechny
obce byly vyrozuměny a poţádány o vyjádření, zda mají zájem o opětovné uzavření
veřejnoprávních smluv. Usnesení zastupitelstva obce předloţily do dnešního zasedání obce
Bukovec, Černovice, Kvíčovice, Neuměř, Štichov a Všekary. Pro uzavření nových
veřejnoprávních smluv je potřeba schválení zastupitelstvy obou stran. Poté budou smlouvy
podepsány a zaslány spolu s ţádostí o vydání rozhodnutí o udělení souhlasu s uzavřením
smluv na Krajský úřad Plzeňského kraje. Dále uvedl, ţe vzor veřejnoprávní smlouvy byl
zastupitelům předloţen v podkladech. Před hlasováním nebyly členy ZMH podány ţádné
protinávrhy.
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Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH schvaluje v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, uzavření veřejnoprávních smluv na výkon přenesené působnosti
na úseku přestupků mezi Městem Holýšov a Obcemi Bukovec, Černovice, Kvíčovice,
Neuměř, Štichov a Všekary.
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdrţel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 34 bylo schváleno.
12 – Prodej bytů dle bytové koncepce
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen tajemník.
Tajemník konstatoval, ţe tento bod má dvě části. V prvé části je navrţeno schválení prodeje
bytů dle schválené bytové koncepce – do dnešního dne byly zaplaceny dva byty a to manţeli
Petrem a Irenou Doleţalovými a panem Miroslavem Ţaloudkem. Ve druhé části navrhl, aby
v souladu se Zásadami prodeje bytů z vlastnictví města Holýšov schválenými usnesením
ZMH č. 459 dne 11. října 2010 a usnesením RMH č. 381/2010 byl schválen prodej bytu č. 5
na adrese Holýšov, Ruská 333, panu Pavlu Bittenglovi, který podal nejvyšší nabídku.
Protokol o hodnocení nabídek tohoto bytu byl součástí příloh. Před hlasováním nebyly členy
ZMH podány ţádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH schvaluje:
a) prodej bytů v rámci schválené bytové koncepce, podle předloţeného návrhu:
1. byt č. 1 v čp. 540 manţelům Petru a Ireně Doleţalovým za cenu 529.626 Kč,
2. byt č. 14 v čp. 541 panu Miroslavu Ţaloudkovi za cenu 475.396 Kč,
b) v souladu se Zásadami prodeje bytů z vlastnictví Města Holýšov schválenými
Zastupitelstvem města Holýšov usnesením č. 459 dne 11. října 2010 prodej bytu
č. 5 na adrese Holýšov, Ruská 333, panu Pavlu Bittengelovi, bytem Holýšov,
Ruská 342, za nabídkovou cenu 511.000 Kč. Oprávněné náklady spojené
s prodejem a sepsáním kupní smlouvy hradí kupující.
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdrţel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 35 bylo schváleno.
13 – Směna pozemků parc. č. 659/5 (KN), 659/6 (KN), 742/22 (KN) a 1506 (ZE)
vše v katastrálním území Holýšov, za pozemky parc. č. 1140/4 (KN), 1127/5 (KN), 1140/2
(ZE) vše v katastrálním území Holýšov a pozemky parc. č. 517/2 (KN), 517 (ZE), 519/2 (ZE)
vše v katastrálním území Neuměř
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen vedoucí Oddělení majetku a investic
Městského úřadu Holýšov pan Milan Hulín (dále jen vedoucí OMI).
Vedoucí OMI konstatoval, ţe pozemky parc. č. 659/5, 659/6, 742/22 a 1506 vše
v katastrálním území Holýšov, jsou ve vlastnictví Města Holýšov a jejich výměra je 8496 m 2.
Pozemky se nacházejí severovýchodně od města Holýšov, jedná se o zbytkové lesní pozemky,
které jsou obklopeny pozemky, které jsou v majetku státního podniku Lesy ČR. Směnou by
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došlo k scelení lesních pozemků na jednoho vlastníka. Tyto pozemky by se směnily
za pozemky parc. č. 1140/4, 1127/5, 1140/2 vše v katastrálním území Holýšov a pozemky
parc. č. 517/2, 517, 519/2 vše v katastrálním území Neuměř, jejichţ vlastníkem je státní
podnik Lesy ČR, sídlem Hradec Králové, a výměra těchto pozemků je 11.264 m2. Jedna část
těchto pozemků se nachází v lokalitě mezi sídlištěm „Na Stráni“ a budoucí novou obytnou
zónou „Na Terasách“, zde se jedná o zbytkový lesní pozemek. Druhá část pozemků se
nachází v lokalitě Průmyslové zóny II Holýšov a zde se jedná o pozemky pod účelovými
komunikacemi, které jsou ve vlastnictví Města. Dále vedoucí OMI uvedl, ţe na směně se
dohodly obě strany, RMH tuto směnu projednala a usnesením č. 317/2010 ji doporučila ZMH
schválit. Navrţená prodejní cena za 1 m2 bude stanovena dle znaleckého posudku a v případě
rozdílu bude provedeno finančního vyrovnání jedné či druhé straně. Náklady spojené se
směnou pozemků hradí kaţdá strana rovným dílem. Záměr směnit předmětné pozemky byl
vyvěšen na úřední desce na zákonem stanovenou dobu. Před hlasováním nebyly členy ZMH
podány ţádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH schvaluje směnu pozemků parc. č. 659/5 (KN), 659/6 (KN), 742/22 (KN) a 1506
(ZE) vše v katastrálním území Holýšov, o celkové výměře 8496 m2, které jsou
ve vlastnictví Města Holýšov, za pozemky parc. č. 1127/5 (KN), 1140/2 (ZE), 1140/4 (KN)
vše v katastrálním území Holýšov a pozemky parc. č. 517 (ZE), 517/2 (KN), 519/2 (ZE)
vše v katastrálním území Neuměř, o celkové výměře 11.264 m2, které jsou ve vlastnictví
státního podniku Lesy ČR, sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19. Cena za 1 m2
bude stanovena dle znaleckého posudku za finančního dorovnání jedné či druhé straně.
Náklady spojené se směnou pozemků hradí kaţdá strana rovným dílem.
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdrţel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 36 bylo schváleno.
14 – Bezúplatný převod pozemků KN parc. č. 94/3, 1518/14 a 1518/15 vše v katastrálním
území Holýšov
Přednesením tohoto bodu byl starostou opět pověřen vedoucí OMI.
Vedoucí OMI konstatoval, ţe na základě doporučení Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, odloučeného pracoviště Domaţlice, RMH projednala a usnesením č. 327/2010
doporučila ZMH schválit bezúplatný převod pozemků KN parc. č. 94/3, 1518/14 a 1518/15
vše v katastrálním území Holýšov. Důvodem převodu je skutečnost, ţe dle pasportu místních
komunikací města Holýšov a části Dolní Kamenice se na výše uvedených pozemcích nachází
část stavby – místní komunikace - ulice Politických vězňů v Holýšově. Před hlasováním
nebyly členy ZMH podány ţádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH schvaluje bezúplatný převod pozemků KN parc. č. 94/3, 1518/14 a 1518/15 vše
v katastrálním území Holýšov ze správy nemovitostí ve vlastnictví České republiky,
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, sídlem Praha – Nové Město,
Rašínovo nábřeţí 390/42, na Město Holýšov.
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Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdrţel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 37 bylo schváleno.
15 – Bezúplatný převod pozemků KN parc. č. 1576/3, 1576/4, 1576/6, 1576/7, 1576/10,
1576/12 a 1576/14 vše v katastrálním území Holýšov
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen vedoucí OMI.
Vedoucí OMI konstatoval, ţe Pozemkový fond ČR, územního pracoviště Domaţlice nabídl
RMH bezúplatný převod pozemků parc. č. 1576/3, 1576/4, 1576/6, 1576/7, 1576/10, 1576/12
a 1576/14 vše v katastrálním území Holýšov. RMH tuto nabídku projednala a svým
usnesením č. 328/2010 doporučila ZMH schválit tento bezúplatný převod předmětných
pozemků. Důvodem převodu je skutečnost, ţe se jedná o pozemky, na kterých je umístěna
část stavby – účelová komunikace panelové cesty, která je vyuţívána jako příjezdová
komunikace do Průmyslové zóny II – kasárna. Před hlasováním nebyly členy ZMH podány
ţádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH schvaluje bezúplatný převod pozemků podle KN parc. č. 1576/3, 1576/4, 1576/6,
1576/7, 1576/10, 1576/12 a 1576/14 vše v katastrálním území Holýšov ze správy
nemovitostí ve vlastnictví Pozemkového fondu České republiky, sídlem Praha 3,
Husinecká 1024/11a, na Město Holýšov.
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdrţel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 38 bylo schváleno.
16 – Prodej budovy v Holýšově na adrese třída 1. máje čp. 152 včetně pozemku parc.
č. 180/1 v katastrálním území Holýšov
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen tajemník.
Tajemník konstatoval, ţe Protokol o vyhodnocení nabídek byl zastupitelům předloţen
v materiálech. V souladu s usnesením ZMH, RMH vyvěsila záměr prodat budovu sluţeb
čp. 152 s příslušenstvím a stavebním pozemkem parc. č. 180/1 v katastrálním území Holýšov
a stanovila miminální nabídkovou cenu 979.508 Kč. Tento záměr byl vyvěšen na úřední desce
od 21. září 2010 do 21. října 2010 a v této lhůtě byly podány dvě nabídky – 1. od pana Pavla
Strnada, který nabídl 1.012.000 Kč, 2. od pana Jaroslava Kubizňáka, který nabídl 990.000 Kč.
Dále tajemník uvedl, ţe RMH stanovila pořádí nabídek podle nabídkových cen a doporučila
ZMH prodat výše uvedenou nemovitost panu Pavlu Strnadovi.
Pan Karel Zelený se dotázal na důvod prodeje budovy sluţeb čp. 152.
Starosta konstatoval, ţe budova je prodávána podle zákona o obcích a Město ji prodává proto,
neboť bylo rozhodnuto, ţe se jedná o nepotřebnou stavbu.
Dále starostu doplnil mgr. ing. Jan Lerch, který uvedl, ţe budova je ve špatném stavebním
stavu a investice do opravy by byly tak velké, ţe by to nebylo efektivní vzhledem k tomu,
ţe město ji vyuţívalo pouze k pronájmům.
Mgr. Libor Schröpfer uvedl, ţe nájmy, které byly v budově čp. 152 vybrány, zdaleka
nepokrývaly nejnutnější náklady spojené s opravou této nemovitosti.
Před hlasováním nebyly členy ZMH podány ţádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.

Strana 12 (celkem 17)

Návrh usnesení:
ZMH schvaluje prodej budovy v Holýšově na adrese třída 1. máje čp. 152 včetně
pozemku parc. č. 180/1 v katastrálním území Holýšov panu Pavlu Strnadovi, bytem
Holýšov, Jiráskova třída 98, za nabídkovou cenu 1.012.000 Kč, s tím ţe oprávněné
náklady spojené s prodejem a sepsáním kupní smlouvy bude hradit kupující.
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdrţel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 39 bylo schváleno.
17 – Prodloužení platnosti smluv o budoucích smlouvách kupních, které má Město Holýšov
uzavřené s majiteli pozemků v lokalitě bývalého tankodromu
Starosta sdělil, ţe Město Holýšov v roce 2008 uzavřelo Smlouvy o budoucích smlouvách
kupních (dále jen SBSK) na všechny pozemky na bývalém tankodromu, které byly v restituci
vydány soukromým vlastníkům. Asi 1/3 pozemků bývalého tankodromu je ve vlastnictví
soukromých osob a 2/3 jsou ve vlastnictví Města. Protoţe se zatím nepodařilo zrealizovat
ţádné záměry na pozemcích bývalého tankodromu a SBSK vyprší 15. prosince 2010, byli
vlastníci poţádáni o prodlouţení smluv o další dva roky a návrh dodatku jim byl zaslán.
V dodatku došlo pouze ke změně termínu, ostatní ustanovení smluv zůstávají stejná. Před
hlasováním nebyly členy ZMH podány ţádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH souhlasí s prodlouţením platnosti smluv o budoucích smlouvách kupních, které
má Město Holýšov uzavřené s majiteli pozemků v lokalitě bývalého tankodromu,
o 2 (dva) roky, to je do 31. prosince 2012.
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdrţel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 40 bylo schváleno.
18 – Smlouva o dílo – Regionální rozvojová agentura Šumava
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen tajemník.
Tajemník konstatoval, ţe na základě předloţené Smlouvy o dílo by Regionální rozvojová
agentura Šumava měla pro Město zpracovat ţádost o grant včetně kompletace příloh
a poradenství do Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát
Bavorsko 2007 – 2013 prioritní osy 1 Hospodářský rozvoj, lidské zdroje a sítě a to na akci
„Muzeum a centrum setkávání v Holýšově“. Dále uvedl, ţe zamýšlené muzeum a centrum
setkávání by mělo být v objektu na adrese na náměstí 5. května čp. 18. Před hlasováním
nebyly členy ZMH podány ţádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH schvaluje Smlouvu o dílo, která bude uzavřena mezi Městem Holýšov
a Regionální rozvojovou agenturou Šumava, o. p. s., sídlem Stachy čp. 422, podle
předloţeného návrhu (příloha č. 5).
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Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdrţel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 41 bylo schváleno.
19 – Zastupitel pro projednávání nového územního plánu sídelního útvaru Holýšov a Dolní
Kamenice (§§ 47 až 53 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu)
Starosta konstatoval, ţe dle informativní zprávy Stavebního odboru Městského úřadu Holýšov
(dále jen StO), ZMH usnesením č. 297 dne 30. března 2009 schválilo pořízení nového
územního plánu sídelního útvaru Holýšov a Dolní Kamenice (dále jen ÚP). Stavební zákon
vyţaduje pro celou dobu projednávání územního plánu spolupráci s určeným zastupitelem.
V předchozím zastupitelstvu byli určenými zastupiteli jmenováni Mgr. Libor Schröpfer a pan
Milan Zahoř. StO, který je pořizovatelem ÚP, by uvítal opětovné jmenování Mgr. Libora
Schröpfera pro celý rozsah projednávání územního plánu.
K předloţenému návrhu pan Rudolf Švec konstatoval, ţe v minulém volebním období byli
navrţeni dva zastupitelé, mělo by to být i nyní, a proto navrhl jako druhého zastupitele pro
projednávávní územního plánu pana Jiřího Šlejmara.
Vedoucí Stavebního odboru Městského úřadu Holýšov pan Jaroslav Kubica upozornil,
ţe zákon jednoznačně říká, ţe se spolupracuje s určeným zastupitelem, v zákoně není pouţito
mnoţné číslo.
Starosta konstatoval, ţe v předchozím volebním období byla tato skutečnost ověřována a nic
nebrání tomu, aby byli dva zastupitelé.
Starosta dal hlasovat o protinávrhu pana Rudolfa Švece.
ZMH souhlasí s tím, aby byly pro celý rozsah projednávávní nového územního plánu
Města Holýšov a Dolní Kamenice určeni dva zastupitelé.
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdrţel se 0, nehlasoval 0.
Protinávrh byl schválen.
Poté bylo hlasováno o pozměněném návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH určuje v souladu s §§ 47 aţ 53 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, v platném znění, zastupitelé Mgr. Libora Schröpfera a pana Jiřího
Šlejmara pro celý rozsah projednávání nového územního plánu města Holýšov a Dolní
Kamenice.
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdrţel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 42 bylo schváleno.
20 – Ceny vodného a stočného na rok 2011
Starosta konstatoval, ţe kalkulaci cen vodného a stočného na rok 2011 předloţilo
představenstvo společnosti Chodské vodárny a kanalizace, a. s., sídlem Domaţlice,
Bezděkovské předměstí 388 (dále jen CHVaK). O výši ceny vodného rozhoduje
představenstvo CHVaKu, o výši ceny stočného rozhoduje společně představenstvo CHVaKu
a ZMH. Starosta navrhl, aby ceny vodného na rok 2011 ve výši 34,84 Kč včetně DPH byla
vzata na vědomí a cena stočného na rok 2011 ve výši 21,45 Kč včetně DPH byla schválena.
K návrhu mgr. ing. Jan Lerch sdělil, ţe ačkoliv byl návrh vodného a stočného na městský úřad
doručen 26. listopadu 2010, zastupitelé ho obdrţeli nyní, a proto nemohl ceny porovnat
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s loňským rokem. Proto se dotázal zda cena stočného pro rok 2011 zůstala stejná jako cena
pro rok 2011.
Starosta odpověděl, ţe cena stočného zůstala stejná jako v roce 2010, u vodného došlo
k navýšení ceny cca o 2% oproti roku 2010.
Před hlasováním nebyly členy ZMH podány ţádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH:
a) bere na vědomí cenu vodného pro Město Holýšov na rok 2011 ve výši 34,84 Kč
včetně DPH.
b) schvaluje cenu stočného pro Město Holýšov na rok 2011 ve výši 21,45 Kč včetně
DPH.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 2 (Ondrášiková, Prach), zdrţel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 43 bylo schváleno.
21 – Plán zasedání ZMH na měsíc prosinec 2010 a na 1. pololetí 2011
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen tajemník.
Tajemník konstatoval, ţe RMH na své schůzi 6. prosince 2010 projednala návrhy termínů
na zasedání ZMH, a to 13. prosince 2010, 28. února 2011 a 23. května 2011. Prosincový
termín je uveden proto, ţe podle Jednacího řádu ZMH má termíny zasedání schvalovat
zastupitelstvo. Vzhledem k časové tísni však prosincový termín zasedání ZMH schválila
RMH s tím, ţe její rozhodnutí musí být následně potvrzeno usnesením ZMH.
K návrhu termínu Mgr. Libor Schröpfer poţádal, zda by termín květnového zastupitelstva
nemohl být posunut o týden dříve nebo později, tzn. na 16. nebo 30. května 2011, neboť by se
jej pro pracovní zaneprázdnění nemohl zúčastnit. S ohledem na to, ţe 16. května 2011 je
naplánována schůze RMH navrhl, aby zasedání ZMH bylo 30. května 2011. Před hlasováním
nebyly členy ZMH podány ţádné další protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o protinávrhu Mgr. Libora Schröpfera.
Návrh usnesení:
ZMH schvaluje Plán zasedání Zastupitelstva města Holýšov na měsíc prosinec 2010
a 1. polovinu roku 2011. Termíny zasedání jsou stanoveny na 13. prosince 2010,
28. února 2011 a 30. května 2011.
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdrţel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 44 bylo schváleno.
22 – Plán zasedání RMH na měsíc prosinec 2010 a na 1. pololetí 2011
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen tajemník.
Tajemník konstatoval, ţe rovněţ RMH na své schůzi 6. prosince 2010 projednala návrhy
termínů na schůzí RMH a stanovila termíny na měsíc prosinec 2010 a to 6. a 20. prosince
2010, a na 1. pololetí 2011 a to 10. a 24. ledna 2011, 7. a 21. února 2011, 7. a 21. března
2011, 4. a 18. dubna 2011, 2. a 16. května 2011 a 6. a 20. června 2011. Před hlasováním
nebyly členy ZMH podány ţádné protinávrhy.
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Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH schvaluje Plán schůzí Rady města Holýšov na měsíc prosinec 2010 a 1. polovinu
roku 2011 podle předloţeného návrhu. Termíny schůzí jsou stanoveny na 6. a 20.
prosince 2010, 10. a 24. ledna 2011, 7. a 21. února 2011, 7. a 21. března 2011, 4. a 18.
dubna 2011, 2. a 16. května 2011 a 6. a 20. června 2011.
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdrţel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 45 bylo schváleno.
23 – Diskuse
Diskusi zahájil starosta.
Pan Rudolf Švec se dotázal, zda by bylo moţné udělat přechod pro chodce u nové lékárny
v Luční ulici. Dále upozornil, ţe pod rybníkem „Vacíkáč“ jsou postaveny nějaké sudy, které
jsou plné oleje.
Starosta odpověděl, ţe veškeré dopravní úpravy po městě dělá dopravní specialista, takţe mu
bude tento podnět předán. Dále sdělil, ţe bude provedeno místní šetření ohledně sudů
s olejem u rybníčku „Vacíkáč“.
Pan Karel Zelený se dotázal k usnesení RMH č. 337/2010 ze dne 22. listopadu 2010, kde
RMH souhlasí s instalováním odpadkových košů na psí exkrementy a zároveň uloţila
Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov zajistit poptávku na odpadkové koše
a vytipovat místa na jejich umístění, zda uţ se v tomto bodě pokročilo.
Starosta odpověděl, ţe tento úkol obdrţelo Oddělení majetku a investic Městského úřadu
Holýšov a je řešen průběţně.
Tajemník doplnil, ţe na splnění tohoto usnesení se pracuje a aţ budou připraveny veškeré
podklady, tak budou projednány na schůzi RMH a zastupitelé se výsledek dozvědí z jejího
usnesení.
Tajemník dále konstatoval, ţe RMH rozhodla o tom, ţe zápisy a usnesení ze schůzí RMH
včetně podkladů budou radním posílány elektronicky z důvodu rychlejšího předávání
informací a hospodárnosti. Dále poţádal členy ZMH, aby zváţili moţnost, aby podklady,
které pro zasedání zastupitelstva dostávají, včetně usnesení RMH a zápisu a usnesení ZMH,
dostávali rovněţ v elektronické podobě. Ti členové ZMH, kteří nemájí e-mailové adresy by
samozřejmě dostávali podklady v papírové podobě jako doposud.
Mgr. ing. Jan Lerch konstatoval, ţe Město samozřejmě ušetří, ale na úkor členů ZMH.
Na městském úřadě jsou laeserové tiskárny, které tisknou mnohem rychleji, neţ inkoustové,
které má většina doma. Navrhl, aby tato varianta byla ještě zváţena.
Starosta konstatoval, ţe názor mgr. ing. Jana Lercha respektuje a navrhl, aby si to kaţdý
zastupitel rozmyslel do příštího zasedání ZMH.

Starosta poděkoval přítomným a ukončil zasedání ZMH v 19:45 hodin.
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Přílohy zápisu:
1)
2)
3)
4)
5)

Presenční listina členů ZMH
Presenční listina hostů
Změna č. 3 Rozpočtu Města Holýšov na rok 2010 – rozpočtové opatření
Obecně závazná vyhláška Města Holýšov č. 2/2010, o místních poplatcích
Smlouva o dílo – Regionální rozvojová agentura Šumava („Muzeum a centrum
setkávání v Holýšově“)

Zápis vyhotovili:
Dne:

Bc. Kamil F. Šefl, Mgr. Jana Štenglová
15. prosince 2010

Ověřovatelé zápisu: pan Radek Špiller

…...........................

dne ……………………….

pan Jaromír Prach

…...........................

dne ……………………….

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

dne ……………………….

Starosta:

Razítko Města Holýšov:
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