Holýšov, město
Zastupitelstvo města Holýšova

ZÁPIS

zasedání Zastupitelstva města Holýšova,
konaného dne 6. října 2014 od 18:00 hodin.
(celkově 151. zasedání, 21. ve volebním období 2010 - 2014)

Přítomno:

13 členů zastupitelstva (Ing. Zuzana Burianová přišla v 18:03 hodin), tajemník,
2 zapisovatelky a cca 25 občanů.

Omluveni:

Karel Zelený, Petr Návara.

1 – Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva města Holýšova (dále jen ZMH) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou města Holýšova 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 29. 9. 2014. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Starosta dále konstatoval, že podle prezenční listiny přítomných členů ZMH (příloha č. 1) je
přítomno 12 (dvanáct) členů ZMH (z celkového počtu 15 všech členů ZMH), takže ZMH je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
2 – Volba návrhové komise, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelů
Za členy návrhové komise byli starostou navrženi MUDr. Karel Steidl, pan Jiří Šlejmar
a Mgr. Jindřiška Ondrášiková.
Jako ověřovatelé zápisu byli starostou navrženi Bc. Hana Valachovičová a Ing. Evžen Menc.
Jako zapisovatelé byly starostou navrženy paní Naděžda Kalinová a Ing. Romana Tesařová.
K návrhům nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
O návrzích bylo hlasováno odděleně.
Návrh usnesení:
ZMH volí návrhovou komisi ve složení Mgr. Jindřiška Ondrášiková, MUDr. Karel Steidl a pan Jiří Šlejmar.
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 365 bylo schváleno.
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V 18:03 hodin se na zasedání dostavila Ing. Zuzana Burianová. Starosta konstatoval, že podle
prezenční listiny přítomných členů ZMH je nyní přítomno 13 (třináct) členů ZMH a ZMH je
usnášeníschopné.
Návrh usnesení:
ZMH určuje ověřovatele zápisu Ing. Evžena Mence a Bc. Hanu Valachovičovou.
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 366 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
ZMH určuje zapisovatele paní Naděždu Kalinovou a Ing. Romanu Tesařovou.
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 367 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.

Zahájení zasedání
Volba návrhové komise, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelů
Schválení programu
Zpráva o činnosti Rady města Holýšova
Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání – 25. 8. 2014
Zápisy z provedených kontrol kontrolního výboru
Zápis 2. zasedání finančního výboru ze dne 29. 9. 2014
Rozpočtové opatření města Holýšova na rok 2014 číslo 3
Opatření obecné povahy č. 3/2014 – Regulační plán Holýšov – Lokalita „Náměstí“
k. ú. Holýšov (náměstí 5. května)
Prodej pozemků parc. č. 575/34, 575/42, 1530 a budovy bez čp. nacházející se na
pozemku parc. č. 1530, vše v katastrálním území Holýšov
Prodej části pozemku parc. č. 1203/35 (KN) v katastrálním území Holýšov
Prodej části pozemku parc. č. 1536/2 v katastrálním území Holýšov
Koupě části pozemku parc. č. 146 v katastrálním území Holýšov
Koupě pozemků parc. č. 1065, 1066, 1067, 1068, 1069 a 1070 v katastrálním území
Holýšov
Kupní smlouva č. 9414000982/179869
Kupní smlouva se smlouvou o zřízení věcného břemene na pozemek parc. č. 399/38
v katastrálním území Neuměř
Darování trafostanice – stavby technického vybavení bez čísla popisného nacházející se na pozemku parc. č. st. 1373 (KN) v katastrálním území Holýšov
Odměny členům výborů ZMH za rok 2014
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19. Peněžní dar uvolněným členům ZMH za rok 2014
20. Diskuse
21. Závěr
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 368 bylo schváleno.
4 – Zpráva o činnosti Rady města Holýšova
Zprávu o činnosti Rady města Holýšova (dále jen RMH) za uplynulé období přednesla místostarostka města Holýšova Bc. Hana Valachovičová (dále jen místostarostka).
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady města Holýšova bez připomínek.
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 369 bylo schváleno.
5 – Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání – 25. 8. 2014
Kontrolu plnění usnesení ZMH z 25. 8. 2014 provedl tajemník Městského úřadu Holýšov
Mgr. Bc. Kamil F. Šefl. (dále jen tajemník).
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH bere na vědomí Zprávu o kontrole plnění usnesení z posledního zasedání konaného dne 25. 8. 2014 bez připomínek.
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 370 bylo schváleno.
6 – Zápisy z provedených kontrol kontrolního výboru
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva
města Holýšova Mgr. Ing. Jan Lerch (dále jen předseda KV).
Předseda KV konstatoval, že kontrolní výbor (dále jen KV) byl v letošním roce v časové tísni,
protože neměl k dispozici celý rok, ale musel kontroly provést do konce volebního období.
Dále uvedl, že vzhledem k pozornosti, která je poslední dobou věnována tzv. hazardu, byla
provedena kontrola, zda je dodržována Obecně závazná vyhláška města Holýšova (dále jen
OZV), která zakazuje provoz výherních hracích přístrojů (dále jen VHP) v určitých lokalitách,
a zda jsou při povolování VHP dodržovány závazné právní předpisy. Kontrola byla provedena
na Finančním odboru Městského úřadu Holýšov a nebyly zjištěny žádné závady. Dále bylo
současné zastupitelstvo nepřímo obviňováno například z toho, že není zajištěn dostatečný
počet míst v Mateřské škole Holýšov (dále jen MŠ), a proto byla provedena kontrola, jakým
způsobem zde probíhá přijímací řízení. Ani zde nebyly shledány žádné závady a navíc bylo
zjištěno, že všichni rodiče, kteří chtěli umístit své děti do MŠ, tak je umístit mohli, nikdo odStrana 3 (celkem 16)

mítnut nebyl a dokonce bylo přijato i dítě, které bylo přihlášeno po zápisovém řízení. Dále
byla provedena kontrola v zadávání veřejných zakázek v Základní umělecké škole Holýšov
a v Základní škole Holýšov a ani zde nebyly shledány žádné závady. Město Holýšov má svůj
vnitřní předpis, který je přísnější, než co ukládá zákon. Formou výběrového řízení jsou zadávány i takové veřejné zakázky, které by ani podle zákona být nemusely. V Městském kulturním středisku Holýšov došlo v průběhu roku k výměně na místě ředitele, proto byla kontrolována dokumentace, která se váže k předání a převzetí funkce ředitele. Ani zde nebyla
shledána žádná závada. Předseda KV navrhl členům ZMH, aby schválili zápisy zasedání KV
podle předloženého návrhu. Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH schvaluje zápisy z kontrol provedených dne 2. 10. 2014 na Městském úřadě v Holýšově, v Základní umělecké škole Holýšov, v Základní škole Holýšov, v Mateřské škole
Holýšov a v Městském kulturním středisku Holýšov podle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 371 bylo schváleno.
7 – Zápis 2. zasedání finančního výboru ze dne 29. 9. 2014
Přednesením tohoto bodu byla starostou pověřena předsedkyně Finančního výboru Zastupitelstva města Holýšova paní Růžena Sičaková (dále jen předsedkyně FV).
Předsedkyně FV konstatovala, že dne 29. 9. 2014 se konala schůze finančního výboru (dále
jen FV) a na programu jednání bylo projednání Rozpočtového opatření města Holýšova na
rok 2014 číslo 3. FV na své schůzi podrobně projednal rozpočtové opatření, k němuž nebyly
vzneseny žádné připomínky. Předsedkyně FV navrhla členům ZMH, aby schválili Zápis podle
předloženého návrhu. Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH schvaluje Zápis 2. zasedání finančního výboru ze dne 29. 9. 2014 podle předloženého návrhu (příloha č. 3).
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 372 bylo schváleno.
8 – Rozpočtové opatření města Holýšova na rok 2014 číslo 3
Přednesením tohoto bodu byla starostou pověřena vedoucí Finančního odboru Městského
úřadu Holýšov paní Marie Roučková (dále jen vedoucí FO).
Vedoucí FO seznámila členy ZMH s návrhem Rozpočtového opatření města Holýšova na rok
2014 číslo 3 (dále jen RO3), a to v oblasti příjmů v částce 1.380.653 Kč, výdajů v částce
3.376.853 Kč a v oblasti financování v částce 1.996.200 Kč.
Starosta uvedl, že rozpočet dosáhl výše 88.877.075 Kč ve výdajové části a navrhl členům
ZMH, aby schválili RO3 podle předloženého návrhu. Před hlasováním nebyly členy ZMH
podány žádné protinávrhy.
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Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH schvaluje Rozpočtové opatření města Holýšova na rok 2014 číslo 3 podle předloženého návrhu (příloha č. 4).
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 373 bylo schváleno.
9 – Opatření obecné povahy č. 3/2014 – Regulační plán Holýšov – Lokalita „Náměstí“ k. ú.
Holýšov (náměstí 5. května)
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen vedoucí Stavebního odboru Městského úřadu
Holýšov pan Jaroslav Kubica (dále jen vedoucí StO).
Vedoucí StO konstatoval, že jako pořizovatel Územního plánu města Holýšov předkládá Regulační plán části města Holýšov (dále jen RP). Dále uvedl, že RP je vrchol územního plánování a RP vždy chrání nejcennější území města. V současnosti se tento RP týká území okolo
radniční budovy a byl zpracován kolektivem Ing. arch. Petra Sladkého za spolupráce dvou
pověřených zastupitelů pana Jiřího Šlejmara a Mgr. Libora Schröpfera. Na závěr dodal, že RP
je vyvěšen, bude vyvěšen a v průběhu času se s ním všichni majitelé pozemků mohli seznámit
a navíc byli i písemně vyzváni.
Starosta konstatoval, že RP byl zpracováván několik let, asi 6 let a je velice rád, že na posledním zasedání ZMH tohoto volebního období se podaří jej schválit, protože je to pro centrum města velice důležitá věc. Když psali ručně článek, který je umístěný ve věži radnice,
zmiňovali se o tom, že centrum města prožilo v období let 1945 až 1989 řadu necitlivých
úprav na jeho vzhledu a tento RP zabraňuje pokračování těchto necitlivých úprav a měl by mu
v budoucnu dát finální podobu tak, jak si to představují urbanisté.
Vedoucí StO doplnil, že schváleným územním plánem je povinnost začít do dvou let pracovat na druhém regulačním plánu, na druhé území, které potřebuje chránit město Holýšov, a to
je sídliště Výhledy. Do budoucna se bude tedy připravovat, a pokud bude zájem občanů, bude
k nahlédnutí na Stavebním odboru Městského úřadu Holýšov a také elektronicky na webových stránkách města. Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH:
a) bere na vědomí důvodovou zprávu o výsledcích projednávání Regulačního plánu
Holýšov - Lokalita „Náměstí“ k. ú. Holýšov (náměstí 5. května),
b) schvaluje
Opatření obecné povahy č. 3/2014 – Regulační plán Holýšov - Lokalita „Náměstí“
k. ú. Holýšov (náměstí 5. května) obsahující:
- textovou část, která je zpracována v rozsahu daném přílohou č. 11 Vyhlášky
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, a která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy a skládá se z těchto částí:
A) vymezení řešené plochy - str. 1
B) podmínky pro vymezení a využití pozemků - str. 1 - 3
C) podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury str. 4 - 5
D) podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území - str. 5 - 76
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E) podmínky pro vytváření příznivého životního prostředí - str. 76
F) podmínky pro ochranu veřejného zdraví - str. 76
G) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb
a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezení pozemků pro
asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, s uvedením katastrálních území a parcelních čísel - str. 76
H) vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření,
pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením katastrálních území a parcelních čísel - str. 76
I) výčet územních rozhodnutí, která regulační plán nahrazuje - str. 76
J) údaje o počtu listů regulačního plánu a počtu výkresů grafické části - str. 76
příloha 1) - výčet pozemků 1 - 4
- grafickou část Územního plánu Města Holýšova, která je zpracována v rozsahu
daném přílohou č. 11 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
a skládá se z výkresů
A. hlavní výkres
B. výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
v listinném i elektronickém provedení
Odůvodnění regulačního plánu – Lokalita „Náměstí“ k. ú. Holýšov (náměstí 5. května) obsahující:
- textovou část, která je zpracována v rozsahu daném přílohou č. 11 Vyhlášky
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, a která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy a skládá se z těchto částí:
K) údaje o způsobu pořízení regulačního plánu – str. 77
L) vyhodnocení koordinace využívání řešené plochy z hlediska širších územních
vztahů, včetně vyhodnocení souladu regulačního plánu s územním plánem –
str. 77
M) údaje o splnění zadání regulačního plánu – str. 77
N) komplexní zdůvodnění řešení, včetně zdůvodnění navržené urbanistické koncepce – str. 78
O) informace o výsledcích posuzování vlivů na životní prostředí, byl-li regulační
plán posuzován spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko příslušného orgánu dle zvláštního právního předpisu, popřípadě zdůvodnění, proč
toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno – str. 80
P) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský
půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa – str. 80
Q) vyhodnocení souladu se stavebním zákonem, obecnými požadavky na využívání
území s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, a s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území –
str. 81
R) vyhodnocení souladu se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních
předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem
chráněných zájmů dotčených osob – str. 82
S) údaje o počtu listů odůvodnění regulačního plánu a počtu výkresů grafické části
– str. 82
GRAFICKÁ ČÁST:
P. 02 GRAFICKÁ PŘÍLOHA
C) koordinační výkres 1 : 1000
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c)

D) výkres širších vztahů 1 : 7500
ukládá
pořizovateli a určeným zastupitelům zajistit potřebné administrativně zákonné
úkony k zajištění
- účinnosti Opatření obecné povahy č. 3/2014 – Regulační plán Holýšov – Lokalita
„Náměstí“ k. ú. Holýšov (náměstí 5. května)
- územně plánovací evidence v souladu s § 162 stavebního zákona
- umístění regulačního plánu na internetové stránky města Holýšov

Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 374 bylo schváleno.
10 – Prodej pozemků parc. č. 575/34, 575/42, 1530 a budovy bez čp. nacházející se na pozemku parc. č. 1530, vše v katastrálním území Holýšov
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen vedoucí Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov pan Milan Hulín (dále jen vedoucí OMI).
Vedoucí OMI konstatoval, že se jedná o části pozemků parc. č. 575/34 (ostatní plocha) o výměře cca 950 m2, parc. č. 575/42 (ostatní plocha) o výměře cca 750 m2, ½ pozemku parc.
č. st. 1530 o výměře cca 450 m2 a ½ budovy bývalé ubikace mužstva 1. praporu bez čísla popisného nacházející se na pozemku parc. č. st. 1530, vše (KN) v katastrálním území Holýšov.
Vlastníkem nemovitostí je město Holýšov. Pokud bude prodej ZMH schválen, bude vypracován geometrický plán na oddělení předmětných pozemků a budovy na náklady žadatele.
Předmětné pozemky a budova se nacházejí v Holýšově v Průmyslové zóně II v prostorách
bývalých kasáren a žadatelem o koupi je paní Dana Majlátová, bytem Holýšov, Sadová 548.
Dále uvedl, že důvod a účel koupě nemovitostí je využití k podnikatelské činnosti. Navržená
celková prodejní cena je cca 435.250 Kč. Prodej byl projednán na schůzi RMH a usnesením
č. 243 a)/2014 ze dne 1. 9. 2014 doporučen ZMH ke schválení. Dále vedoucí OMI konstatoval, že dále se jedná o části pozemků parc. č. 575/34 (ostatní plocha) o výměře cca 1.800 m2,
parc. č. 575/42 (ostatní plocha) o výměře cca 750 m2, ½ pozemku parc. č. st. 1530 o výměře
cca 450 m2 a ½ budovy bývalé ubikace mužstva 1. praporu bez čísla popisného nacházející se
na pozemku parc. č. st. 1530, vše (KN) v katastrálním území Holýšov. Vlastníkem nemovitostí je město Holýšov. Pokud bude prodej ZMH schválen, bude vypracován geometrický plán
na oddělení předmětných pozemků a budovy na náklady žadatele. Předmětné pozemky a budova se nacházejí v Holýšově v Průmyslové zóně II v prostorách bývalých kasáren a žadatelem o koupi je pan Pavel Rusňák, bytem Plzeň, Žitná 532/8b. Dále uvedl, že důvod a účel
koupě nemovitostí je využití k podnikatelské činnosti. Navržená celková prodejní cena je cca
532.750 Kč. Prodej byl projednán na schůzi RMH a usnesením č. 243 b)/2014 ze dne
1. 9. 2014 doporučen ZMH ke schválení. Dále vedoucí OMI uvedl, že záměr prodat předmětné nemovitosti byl vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Holýšov na zákonem stanovenou dobu a během této lhůty se jiní zájemci nepřihlásili. Vedoucí OMI navrhl členům ZMH,
aby schválili prodeje výše uvedených nemovitostí.
Starosta doplnil, že se jedná o prodej posledního objektu v kasárnách, a když nastoupil do
funkce starosty, nevěřil, že se podaří pozemky i budovy v kasárnách rozprodat a dále je účelně využívat. Tento objekt byl prodáván již dvakrát, neúspěšně a nyní dochází ke třetímu prodeji. Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
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ZMH schvaluje:
a) prodej části pozemku parc. č. 575/34 (ostatní plocha) o výměře cca 1.050 m2 za cenu
130 Kč za 1 m2, část pozemku parc. č. 575/42 (ostatní plocha) o výměře 750 m2 za
cenu 130 Kč za 1 m2, ½ pozemku parc. č. st. 1530 o výměře cca 450 m2 za cenu
225 Kč za 1 m2 a ½ budovy bývalé ubikace mužstva 1. praporu bez čísla popisného
nacházející se na pozemku parc. č. 1530 za cenu 100.000 Kč, vše v katastrálním
území Holýšov, paní Daně Majlátové, bytem Holýšov, Sadová 548. Oprávněné náklady spojené s prodejem nemovitostí bude hradit kupující.
b) prodej části pozemku parc. č. 575/34 (ostatní plocha) o výměře cca 1.800 m2 za cenu
130 Kč za 1 m2, části pozemku parc. č. 575/42 (ostatní plocha) o výměře 750 m2 za
cenu 130 Kč za 1 m2, ½ pozemku parc. č. st. 1530 o výměře cca 450 m2 za cenu
225 Kč za 1 m2 a ½ budovy bývalé ubikace mužstva 1. praporu bez čísla popisného
nacházející se na pozemku parc. č. 1530 za cenu 100.000 Kč, vše v katastrálním
území Holýšov, panu Pavlu Rusňákovi, bytem Plzeň, Žitná 532/8b. Oprávněné náklady spojené s prodejem nemovitostí bude hradit kupující.
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 375 bylo schváleno.
11 – Prodej části pozemku parc. č. 1203/35 (KN) v katastrálním území Holýšov
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen vedoucí OMI.
Vedoucí OMI konstatoval, že vlastníkem části pozemku parc. č. 1203/35 (KN) je město Holýšov a výměra části pozemku je cca 50 m2. Pokud bude prodej ZMH schválen, bude vypracován geometrický plán na oddělení pozemků na náklady žadatele. Pozemek se nachází na jihozápadě od objektu čp. 556 v Holýšově a žadatelem o koupi je pan Petr Němeček, bytem Stod,
Baarova 28. Důvod a účel koupě je rozšíření služeb pro budoucí zákazníky nově zrekonstruované restaurace. Navržená prodejní cena je 500 Kč za 1 m2. Předmětná část pozemku spadá
do kategorie A - pozemky pro smíšenou výstavbu, bydlení a podnikání a cena za 1 m2 se pohybuje v rozmezí 500 Kč až 850 Kč. Záměr prodat předmětnou část pozemku byl vyvěšen na
úřední desce Městského úřadu Holýšov na zákonem stanovenou dobu a během této lhůty se
jiní zájemci nepřihlásili. Prodej byl projednán na schůzi RMH a usnesením č. 254/2014 ze
dne 15. 9. 2014 doporučen ZMH ke schválení. Vedoucí OMI navrhl členům ZMH, aby schválili prodej výše uvedené části pozemku.
Mgr. Ing. Jan Lerch (dále jen Mgr. Ing. Lerch) uvedl, že pan Němeček ve své žádosti uvádí,
že chce vybudovat venkovní přístupové schodiště k budoucím bytovým jednotkám, ale ve
zprávě pro zastupitele je napsáno, že se jedná o rozšíření služeb budoucích zákazníků nově
zrekonstruované restaurace. Myslí si, že to je jeden z důvodů, že by se zde měla rozšiřovat
restaurace, proč ZMH žádost již dvakrát neschválila. Rád by to uvedl na pravou míru, jaká je
tedy skutečnost, zda to má mít něco společného s restaurací anebo tam budou byty, protože
takto není dost možné o této žádosti rozhodnout.
Vedoucí OMI odpověděl, že podle jeho informací pan Němeček podal žádost, aby na tuto
nemovitost postavil budoucí možné byty nebo pokoje.
Starosta citoval žádost pana Němečka o prodej pozemku: „Vážení, v souvislosti s plánovanou stavbou Nástavba bytových jednotek – Holýšov, Luční ulice čp. 556 (bývalá provozovna
Černý slimák) Vás žádám o prodej části pozemku parc. č. 1203/35 (KN) v katastrálním území
Holýšov o výměře cca 50 m2. Na dotčeném pozemku uvažuji vybudovat venkovní přístupové
schodiště k budoucím bytovým jednotkám,“ takže účel, pro který by to mělo být, je z žádosti
zcela jasný.
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Místostarostka si myslí, že došlo k písemnému pochybení, kde zůstalo odůvodnění účelu
koupě z minula, když byla projednávána daleko větší část, která byla zamítnuta, jednalo se
i o větrací šachty a chodník ze strany vchodu. Nyní se to snížilo tak, aby se mohlo vybudovat
schodiště na výstavbu nástavby.
Starosta doplnil, že šachty budou zakryty, aby se tam neházely odpadky. Před hlasováním
nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1203/35 (KN) v katastrálním území Holýšov o výměře cca 50 m2 panu Petru Němečkovi, bytem Stod, Baarova 28, za cenu 500 Kč
za 1 m2. Oprávněné náklady spojené s prodejem pozemku a sepsáním kupní smlouvy
bude hradit kupující.
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 376 bylo schváleno.
12 – Prodej části pozemku parc. č. 1536/2 v katastrálním území Holýšov
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen vedoucí OMI.
Vedoucí OMI konstatoval, že vlastníkem části pozemku parc. č. 1536/2 (PK) je město Holýšov a výměra části pozemku je cca 970 m2. Pokud bude prodej ZMH schválen, bude vypracován geometrický plán na oddělení pozemku na náklady žadatele. Pozemek se nachází v okolí
„Pičmanova mlýna“, jedná se o stávající přívodní kanál (náhon) k malé vodní elektrárně, která
je ve vlastnictví žadatele. Žadatelem o koupi je společnost Západočeská stavební společnost,
s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 101. Důvod a účel koupě je postupné scelení pozemků na jednoho vlastníka. Původní nátokové koryto otevřeného přiváděcího kanálu, které
sloužilo a zajišťovalo chod mlýna, bylo žadatelem vyčištěno od splavenin, následně byly
opraveny betonové opěrné zdi náhonu, porušené betonové plochy byly sanovány betonovou
konstrukcí s ocelovou výztuží atd. Zmiňované práce byly prováděny na náklady žadatele.
Navržená prodejní cena je 200 Kč za 1 m2. Podkladem pro navrženou cenu je znalecký posudek na hydrotechnické posouzení stávajícího přívodního kanálu vypracovaný Ing. Martinem
Kejhou, znalec jmenovaný Krajským soudem v Plzni pro odvětví „stavby vodní.“ Záměr prodat předmětnou část pozemku byl vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Holýšov na zákonem stanovenou dobu a během této lhůty se jiní zájemci nepřihlásili. Prodej byl projednán
na schůzi RMH a usnesením č. 269/2014 ze dne 1. 10. 2014 doporučen ZMH ke schválení.
Vedoucí OMI navrhl členům ZMH, aby schválili prodej výše uvedené části pozemku.
Starosta uvedl, že tento prodej byl řešen poměrně dlouhou dobu, protože byl komplikovaný
z hlediska stanovení ceny, nechtěli ceny stanovit laicky nebo odhadem, proto se čekalo na
zpracování posudku ceny soudním znalcem. Náhon byl vlastně v dezolátním stavu, společnost
Západočeská stavební společnost jej opravila a víceméně jej kupuje za cenu v původním stavu, proto ta složitá dokumentace a znalecký posudek. Před hlasováním nebyly členy ZMH
podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1536/2 (PK) v katastrálním území Holýšov
o výměře cca 970 m2 společnosti Západočeská stavební společnost, s. r. o., sídlem Holý-

Strana 9 (celkem 16)

šov, náměstí 5. května 101, za cenu 200 Kč za 1 m2. Oprávněné náklady spojené s prodejem pozemku a sepsáním kupní smlouvy bude hradit kupující.
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 377 bylo schváleno.
13 – Koupě části pozemku parc. č. 146 v katastrálním území Holýšov
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen vedoucí OMI.
Vedoucí OMI konstatoval, že vlastníkem části pozemku parc. č. 146 (KN) v katastrálním
území Holýšov je Tělovýchovná jednota Holýšov, sídlem Holýšov, Táborová 528 (dále jen
TJ). Podle geometrického plánu č. 1441-1261/2013 ze dne 29. 11. 2013 se jedná o 1 m2. Po
zapsání geometrického plánu do katastru nemovitostí bude dotčený pozemek evidován pod
novým parc. č. st. 1886. Pozemek se nachází na rozhraní zahrady čp. 18 – Dům dějin Holýšovska a fotbalovým areálem TJ. Důvod a účel koupě části pozemku městem Holýšov je narovnání vlastnických vztahů. Navržená prodejní cena je 500 Kč za 1 m2. Podle cenové mapy
města Holýšov lze dotčený pozemek řadit do limity označené písmenem „A – pozemky pro
smíšenou výstavbu, bydlení a podnikání,“ a cena za 1 m2 se v tomto případě pohybuje
v rozmezí od 500 Kč do 850 Kč za 1 m2. Koupě byla projednána na schůzi RMH a usnesením
č. 177/2014 ze dne 9. 6. 2014 doporučena ZMH ke schválení. Vedoucí OMI navrhl členům
ZMH, aby schválili koupi výše uvedené části pozemku. Před hlasováním nebyly členy ZMH
podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH schvaluje koupi části pozemku parc. č. 146 (KN) v katastrálním území Holýšov
o celkové výměře 1 m2 od Tělovýchovné jednoty Holýšov, sídlem Holýšov, Táborová 528,
za cenu 500 Kč za 1 m2. Oprávněné náklady spojené s koupí pozemku hradí kupující.
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 378 bylo schváleno.
14 – Koupě pozemků parc. č. 1065, 1066, 1067, 1068, 1069 a 1070 v katastrálním území
Holýšov
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen vedoucí OMI.
Vedoucí OMI konstatoval, že se jedná o pozemky parc. č. 1065 o výměře 5.899 m2, č. 1066
o výměře 2.464 m2, č. 1067 o výměře 1.996 m2, č. 1068 o výměře 1.169 m2, č. 1069 o výměře
1.331 m2 a č. 1070 o výměře 2.230 m2, celkem tedy 15.089 m2, vše v katastrálním území Holýšov. Vlastníky pozemků jsou pan Jan Rauch, bytem Dolní Kamenice 55, a Ing. arch. Martin
Kraus, bytem Tábor, Kotnovská 165/5. RMH dne 15. 9. 2014 projednala koupi předmětných
pozemků a na základě usnesení č. 259/2014 doporučuje ZMH koupi schválit. Dále vedoucí
OMI uvedl, že se pozemek nachází v lokalitě bývalého tankového cvičiště v Holýšově. Navržená kupní cena je ve výši 65 Kč za 1 m2. Podle cenové mapy a platného územního plánu
sídelního útvaru Holýšov a Dolní Kamenice patří dotčené pozemky do limity F – pozemky
určené pro sport a rekreaci a cena za 1 m2 se pohybuje v rozmezí od 50 Kč do 200 Kč, celková kupní cena je tedy 980.785 Kč. Důvodem koupě je scelení pozemků na jednoho vlastníka.
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vitostí uhradí kupující, daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající. Vedoucí OMI navrhl
členům ZMH, aby schválili koupi výše uvedených pozemků.
Starosta uvedl, že prodeje pozemků na tankodromu mají svou historii, vlastníci si již v souvislosti s plánovaným rekreačním areálem vynutili značné navýšení cen a tento prodej je za
původní cenu 65 Kč za 1 m2 tak, jak byly kdysi podepsány smlouvy o smlouvách budoucích
na výkupy pozemků na celém tankodromu. Pozemek se nachází při cestě, kde se najíždí na
tankodrom. Jsou zde obrovské problémy s černými skládkami a tento pozemek město využívá
jako deponii pro skládku zeminy. Z tohoto důvodu se RMH rozhodla doporučit ZMH tuto
koupi, protože ceny pozemků neustále rostou a asi bude málo nabízejících, kteří za tuto cenu
budou ochotni prodávat.
MUDr. Jaroslav Liška navrhl členům ZMH, protože nikdo z nás v současné době ještě neví,
jak to s rekreačním areálem bude a v jakém rozsahu se bude budovat, zda by bylo možné tyto
pozemky odkoupit až v budoucnu, až bude jasno, jak rekreační areál bude vypadat, a zda pozemky budou mít pro město využití.
Starosta odpověděl, že pozemky, které souvisí s výstavbou rekreačního areálu, jsou již vykoupeny a kupní smlouvy jsou již uzavřeny, což bylo předmětem jednání minulých rad a zastupitelstev. Tento pozemek je koupě, která nesouvisí s výstavbou rekreačního areálu, je to
víceméně výkup pozemku do budoucnosti. Také ve změně rozpočtu se nepočítá s podpisem
smlouvy a koupí v letošním roce, ale smlouva bude koncipována tak, aby k výkupu došlo až
v příštím roce a je na novém vedení města, jestli si rozmyslí tuto smlouvu podepsat.
Místostarostka doplnila, že rozvoj města do budoucna by se měl nějakým směrem ubírat
a domnívá se, že když se vykoupí všechny pozemky na tankodromu, že to je jediný cíl, kudy
se město může ubírat, a nepřijde město o lesy, které jsou v okolí, protože tankodrom má
v současné době i v územním plánu jako sportovní a rekreační vyžití. Myslí si, že uprostřed
města by se těžko postavilo nebo se hledal prostor pro jiné rekreační vyžití jako postavení
nějaké dráhy nebo něco jiného jako sportoviště, a proto se nabízí právě tankodrom do budoucna. Tento pozemek ale nemá s rekreačním areálem neboli s koupalištěm nic společného.
Pan Radek Špiller (dále jen pan Špiller) navázal na starostova slova, aby si všichni uvědomili, že v Průmyslové zóně II Holýšov se prodávají ostatní plochy - pozemky za 130 Kč za 1 m2
a zde se nabízí vykoupení pozemku za 65 Kč za 1 m2. Za tuto cenu už se bude těžko nakupovat takto levně pozemky.
Starosta dal hlasovat o protinávrhu MUDr. Lišky.
Návrh usnesení:
ZMH navrhuje odložit koupi pozemků parc. č. 1065 o výměře o výměře 5.899 m2,
č. 1066 o výměře 2.464 m2, č. 1067 o výměře 1.996 m2, č. 1068 o výměře 1.169 m2, č. 1069
o výměře 1.331 m2, a č. 1070 o výměře 2.230 m2, všechny (PK) v katastrálním území Holýšov (celková výměra 15.089 m2), od pana Jana Raucha, bytem Plzeň, Manětínská
1495/9, a Ing. arch. Martina Krause, bytem Tábor, Kotnovská 165/5 (strana prodávající), za sjednanou kupní cenu 65 Kč za 1 m2. Celková kupní cena je 980.785 Kč.
Výsledek hlasování: pro 2 (Liška, Ondrášiková), proti 11, zdržel se 0, nehlasoval 0
Usnesení navržené MUDr. Jaroslavem Liškou nebylo schváleno.
Poté bylo hlasováno o původním návrhu předloženým RMH.
Starosta konstatoval, že v zápisu bude uvedeno usnesení č. 379 takto:
Návrh usnesení:
ZMH schvaluje koupi pozemků parc. č. 1065 o výměře o výměře 5.899 m2, č. 1066 o výměře 2.464 m2, č. 1067 o výměře 1.996 m2, č. 1068 o výměře 1.169 m2, č. 1069 o výměře
1.331 m2, a č. 1070 o výměře 2.230 m2, všechny (PK) v katastrálním území Holýšov (celStrana 11 (celkem 16)

ková výměra 15.089 m2), od pana Jana Raucha, bytem Plzeň, Manětínská 1495/9, a Ing.
arch. Martina Krause, bytem Tábor, Kotnovská 165/5 (strana prodávající), za sjednanou kupní cenu 65 Kč za 1 m2. Celková kupní cena je 980.785 Kč. Náklady spojené se
sepsáním kupní smlouvy a s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí uhradí
kupující, daň z nabytí nemovitých věcí uhradí prodávající.
Výsledek hlasování: pro 11, proti 2 (Liška, Ondrášiková), zdržel se 0, nehlasoval 0
Usnesení č. 379 bylo schváleno.
15 – Kupní smlouva č. 9414000982/179869
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen vedoucí OMI.
Vedoucí OMI konstatoval, že v souvislosti s naplněním závazku z uzavřené budoucí kupní
smlouvy č. 17/2003/KSB ze dne 28. 8. 2003 a následné vzájemné spolupráce a snaze o dokončení majetkoprávního vypořádání zkolaudovaných plynárenských zařízení (dále jen PZ),
které jsou využívány plynárenskou společností na základě uzavřených nájemních smluv,
předkládá společnost RWE GasNet, s. r. o., sídlem Ústí nad Labem, Klišská 940, k projednání
s následným schválením ZMH Kupní smlouvy č. 9414000982/179869 (dále jen KS). Předmětem KS je úplatný převod PZ včetně všech součástí a příslušenství, které bylo realizováno
v rámci staveb „Holýšov – lokalita Výhledy a Školní ulice.“ V tomto případě se jedná o dokončené a zkolaudované stavby PZ, což je NTL plynovod o celkové délce 1.431 m a NTL
přípojky o celkové délce 106,5 m. Kupní cena stanovená dohodou činí celkem 853.050 Kč
včetně DPH. RMH dne 1. 10. 2014 projednala předložený návrh KS a na základě usnesení
č. 270/2014 ji doporučuje ZMH schválit. Dále uvedl, že první splátka ve výši 241.000 Kč byla
kupujícím zaplacena dne 19. 9. 2003 a druhá splátka ve výši 464.000 Kč bude zaplacena po
podpisu této KS do 30 dnů. Záměr prodat předmětné PZ byl vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Holýšov na zákonem stanovenou dobu a během této lhůty se jiní zájemci nepřihlásili. Vedoucí OMI navrhl členům ZMH, aby schválili předloženou kupní smlouvu.
Starosta vyjádřil poděkování za dobrou práci stavebního odboru, kteří na základě výzvy plynáren, že tyto věci nebyly v předchozích letech dotaženy, a že jsou ochotny zaplatit. Byly
doloženy veškeré věci, jednání před uzavřením smlouvy probíhaly velice rychle, protože to je
přínos do městského rozpočtu přes 400.000 Kč a snažili se, aby peníze došly ještě v letošním
roce, protože od podepsání KS je 30 dní lhůta splatnosti. Stavební odbor musel dohledat zpět
celou řadu stavebních povolení starých a věc se zdařila. Před hlasováním nebyly členy ZMH
podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH schvaluje Kupní smlouvu číslo 9414000982/179869, která bude uzavřena mezi
městem Holýšovem a společností RWE GasNet, s. r. o., sídlem Ústí nad Labem, Klišská
940, podle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0
Usnesení č. 380 bylo schváleno.
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16 – Kupní smlouva se smlouvou o zřízení věcného břemene na pozemek parc. č. 399/38
v katastrálním území Neuměř
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen vedoucí OMI.
Vedoucí OMI konstatoval, že v souvislosti se Smlouvou o budoucí smlouvě kupní uzavřenou
mezi městem Holýšov (budoucí prodávající) a neziskovou organizací Holýšovský ornitologický klub (budoucí kupující), je předložen ZMH návrh Kupní smlouvy se smlouvou o zřízení
věcného břemene k jeho schválení. Jedná se o prodej pozemku parc. č. 399/38 - ostatní plocha
v katastrálním území Neuměř o výměře 600 m2, který byl geometrickým plánem číslo 250368/2014 oddělen od pozemku parc. č. 399/14. Smyslem žádosti o prodej předmětného pozemku je realizace projektu veřejně přístupné „Ptačí zahrady,“ která by sloužila k ochraně
ptactva a přírody jako takové. Navržená prodejní cena je 130 Kč za 1 m2. Vedoucí OMI navrhl členům ZMH, aby schválili návrh kupní smlouvy podle předloženého návrhu.
Pan Jiří Šlejmar upozornil členy ZMH na chybu v článku II. odstavci 3, kde je uvedena
kupní cena ve výši 78.000 Kč, ale součet dvou splátek je pouze 72.000 Kč.
Mgr. Ing. Lerch uvedl, že při koncipování kupní smlouvy došel podivuhodným počtem
k závěru, že 36.000 + 36.000 = 78.000 a má tam být samozřejmě částka 39.000 Kč. A dále
v článku IV. odstavci 5 na konci má být druhá splátka ve výši 38.000 Kč. Jedná se o jeho
chybu v počtech a je tedy pravda, že čísla tam byla nesprávně.
Starosta dodal, že celková částka je v pořádku, což je cena 78.000 Kč.
Mgr. Libor Schröpfer (dále jen Mgr. Schröpfer) požádal členy ZMH o snížení ceny za 1 m2
ze 130 Kč na 100 Kč za 1 m2, a to ze tří důvodů. Prvním důvodem je to, že všichni ostatní
působí v průmyslové zóně za účelem vytváření zisku, Holýšovský ornitologický klub (dále
jen HOK) má jiné cíle a plány a žádný zisk vytvářet nebude, ani to není v jejich stanovách.
Pokud se podaří prodej dotáhnout do konce, byla by Ptačí zahrada dokonce součástí naučné
stezky, protože v kasárnách je několik zastávek naučné stezky, proto by to šlo krásně spolu
spojit. Dále podle jeho informací byl již jeden zájemce o koupi tohoto pozemku, ale z důvodu,
že pozemek je takový jaký je, o tento pozemek ztratil zájem a k prodeji nedošlo. Třetím důvodem je skutečnost vyplývající z geometrického plánu, a to, že jsou tam věcná břemena,
která jsou téměř na jedné polovině plochy. A pokud jsou tam věcná břemena, nemůže tam být
nic, nesmí tam stát lavička, nesmí vést cesta. Z těchto tří důvodů žádá členy ZMH o slevu.
Mgr. Ing. Lerch upřesnil, že tam, kde je vyšrafované věcné břemeno na plánu, musí zaručit
vlastník pozemku, což by měl být HOK, že v podstatě pokud dojde k jakékoliv závadě kanalizace, můžou tam přijet stavební stroje na pozemek a vykopat kanalizaci, opravit ji a zase zahrabat, takže nad pozemkem skutečně nemůže být nic, co by nesneslo takový zásah.
Starosta konstatoval, že cena v kasárnách vždy platila 130 Kč za 1 m2, věcná břemena jsou
na všech pozemcích, které se prodávaly.
Starosta dal hlasovat o protinávrhu Mgr. Schröpfera.
Návrh usnesení:
ZMH schvaluje Kupní smlouvu se smlouvou o zřízení věcného břemene na pozemek
parc. č. 399/38 v katastrálním území Neuměř o velikosti 600 m2 za cenu ne obvyklou
v této lokalitě, ale za cenu 100 Kč za 1 m2 (celková cena je 60.000 Kč), která bude uzavřená mezi městem Holýšovem a neziskovou organizací Holýšovský ornitologický klub,
sídlem Holýšov, Husova třída 302.
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0
Usnesení č. 381 bylo schváleno.
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17 – Darování trafostanice – stavby technického vybavení bez čísla popisného nacházející
se na pozemku parc. č. st. 1373 (KN) v katastrálním území Holýšov
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen vedoucí OMI.
Vedoucí OMI konstatoval, že se jedná o trafostanici – stavba technického vybavení bez čp.
postavená na pozemku parc. č. st. 1373 – zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území
Holýšov a vlastníkem nemovitosti je město Holýšov. Trafostanice se nachází na východní
straně panelového domu čp. 527 – 524 v sídlišti Pod Makovým vrchem v Holýšově. Žadatelem o nemovitost je společnost ČEZ, a. s., sídlem Praha 4, Duhová 2/1444 (dále jen ČEZ).
Důvod a účel bezúplatného převodu nemovitosti je narovnání zápisu vlastnického práva
v katastru nemovitostí. Dále je uvedeno v návrhu „Souhlasného prohlášení“, který je vypracován jako podklad pro podání návrhu na vklad s vyznačením vlastnického práva
k trafostanici ve prospěch společnosti ČEZ. Dále vedoucí OMI uvedl, že záměr byl vyvěšen
na úřední desce Městského úřadu Holýšov na zákonem stanovenou dobu a během této lhůty
se jiní zájemci nepřihlásili. Bezúplatný převod byl projednán na schůzi RMH a usnesením
č. 240/2014 ze dne 1. 9. 2014 doporučen ZMH ke schválení. Vedoucí OMI navrhl členům
ZMH, aby schválili bezúplatný převod.
Starosta uvedl, že zde jde o narovnání právního vztahu, záležitost nic městu nepřináší, jedná
se o cizí majetek.
Mgr. Ing. Lerch doplnil technicko-právní připomínku, že souhlasné prohlášení a návrh usnesení nejsou v souladu, protože souhlasné prohlášení je koncipováno tak, že obě strany víceméně prohlašují, že od začátku byla trafostanice ve vlastnictví společnosti ČEZ a návrh
usnesení je takový, že „město daruje.“ To znamená, že by si město myslelo, že je to jeho
a bezplatně to převádí do vlastnictví. Návrh usnesení by měl znít tak, že zastupitelstvo schvaluje souhlasné prohlášení o tom, že stavba je ve vlastnictví společnosti ČEZ. Kdyby bylo
usnesení schváleno tak, jak je navrženo, tak by museli sepsat darovací smlouvu se společností
ČEZ, což by bylo v rozporu s tím, co je uvedeno v návrhu souhlasného prohlášení. Navrhuje
tedy, aby usnesení znělo: „ZMH schvaluje Souhlasné prohlášení o tom, že stavba technického
vybavení bez čísla popisného nacházející se na pozemku parc. č. st. 1373 (KN) v katastrálním
území Holýšov je ve vlastnictví společnosti ČEZ, a. s., sídlem Praha 4, Duhová 2/1444.
Oprávněné náklady spojené s podáním vkladu do katastru nemovitostí hradí společnost ČEZ,
a. s.“
Pan Špiller oponoval, protože na katastru nemovitostí je město uvedeno jako vlastník.
Mgr. Ing. Lerch odpověděl, že právě kvůli tomuto musí být podepsáno souhlasné prohlášení,
protože to, že je někdo vedený v katastru nemovitostí jako vlastník ještě nutně neznamená, že
skutečně musí být vlastníkem. Účelem souhlasného prohlášení je, aby zápis v katastru byl
uveden do souladu se skutečností, tedy s tím, že vlastníkem je společnost ČEZ.
Starosta uvedl, že Mgr. Ing. Lerch má pravdu a usnesení by mělo znít tak, jak navrhl. Před
hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH schvaluje Souhlasné prohlášení o tom, že stavba technického vybavení bez čísla
popisného nacházející se na pozemku parc. č. st. 1373 (KN) v katastrálním území Holýšov je ve vlastnictví společnosti ČEZ, a. s., sídlem Praha 4, Duhová 2/1444. Oprávněné
náklady spojené s podáním vkladu do katastru nemovitostí bude hradit společnost ČEZ,
a. s.
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0
Usnesení č. 382 bylo schváleno.
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18 – Odměny členům výborů ZMH za rok 2014
Přednesením tohoto bodu byla starostou pověřena místostarostka.
Místostarostka konstatovala, že členové ZMH dostali návrh odměn členům Finančního výboru, Kontrolního výboru a Osadního výboru části Dolní Kamenice. Výše odměn byla projednána s předsedy výborů a rovněž byla stanovena v souladu s finančními možnostmi města
Holýšov. Místostarostka navrhla členům ZMH, aby schválili vyplacení odměn podle předloženého návrhu. Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH schvaluje vyplacení odměn členům Finančního výboru, Kontrolního výboru
a Osadního výboru pro část Dolní Kamenice za práci v roce 2014 podle předloženého
návrhu.
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0
Usnesení č. 383 bylo schváleno.
19 – Peněžní dar uvolněným členům ZMH za rok 2014
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen pan Špiller.
Pan Špiller navrhl členům ZMH poskytnutí peněžních darů uvolněným členům ZMH, a to
starostovi Ing. Antonínu Pazourovi a místostarostce Bc. Haně Valachovičové. Peněžní dar je
navržen za dobrou práci a za reprezentování města Holýšova. Pan Špiller navrhl členům
ZMH, aby schválili poskytnutí peněžitých darů uvolněným členům ZMH podle předloženého
návrhu. Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH schvaluje v souladu s § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, peněžité dary uvolněným členům ZMH, a to starostovi Ing. Antonínu Pazourovi a místostarostce Bc. Haně Valachovičové podle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 3 (Pazour, Valachovičová, Šlejmar), nehlasoval 0
Usnesení č. 384 bylo schváleno.
20 – Diskuse
Diskusi zahájil starosta.
Starosta využil příležitosti, že se jedná o poslední zasedání ZMH v tomto volebních období
a upřímně poděkoval všem zastupitelům, kteří se po celou dobu chovali velice loajálně. Když
to porovná s dlouhými jednáními v jiných městech, tak si práce a spolupráce velice váží
a děkuje za ni. Jako malou pozornost věnuje všem zastupitelům knihu Plzeňský kraj.
Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ZMH v 19:30 hodin.
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Přílohy zápisu:
1) Presenční listina členů ZMH
2) Presenční listina hostů
3) Zápis 2. zasedání finančního výboru ze dne 29. 9. 2014
4) Rozpočtové opatření města Holýšova na rok 2014 číslo 3
Zápis vyhotovili:
Dne:

Mgr. Bc. Kamil F. Šefl, Ing. Romana Tesařová
8. října 2014

Zapisovatelé:

Naděžda Kalinová, Ing. Romana Tesařová

Ověřovatelé zápisu: Bc. Hana Valachovičová

Starosta:

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

Ing. Evžen Menc

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

Ing. Antonín Pazour

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

Razítko města Holýšov:
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