město Holýšov
Zastupitelstvo města Holýšova

ZÁPIS

zasedání Zastupitelstva města Holýšova,
konaného dne 11. listopadu 2015 od 18:00 hodin.
(celkově 159. zasedání, 8. ve volebním období 2014 - 2018)

Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.

Přítomno:
Omluveni:

13 členů zastupitelstva, tajemnice, 2 zapisovatelky a cca 50 občanů.
Ing. Evžen Menc, MUDr. Karel Steidl.

1 – Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva města Holýšova (dále jen ZMH) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou města Holýšova Mgr. Janem Mendřecem (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 dne 3. 11. 2015. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce.“
Starosta dále konstatoval, že podle prezenční listiny přítomných členů ZMH (příloha č. 1) je
přítomno 13 (třináct) členů ZMH (z celkového počtu 15 všech členů ZMH), takže ZMH je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

2 – Volba návrhové komise, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelů
Za členy návrhové komise byli starostou navrženi Ing. Zuzana Burianová, MUDr. Jaroslav
Liška a Mgr. Libor Schröpfer.
Jako ověřovatelé zápisu byli starostou navrženi Mgr. Jindřiška Ondrášiková a pan Radek
Špiller.
Jako zapisovatelé byly starostou navrženy paní Naděžda Kalinová a Ing. Romana Tesařová.
K návrhům nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
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O návrzích bylo hlasováno odděleně.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova volí návrhovou komisi ve složení Ing. Zuzana Burianová,
MUDr. Jaroslav Liška a Mgr. Libor Schröpfer.
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 137 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova určuje ověřovatele zápisu Mgr. Jindřišku Ondrášikovou
a pana Radka Špillera.
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 138 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova určuje zapisovatele paní Naděždu Kalinovou a Ing. Romanu
Tesařovou.
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 139 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.
Starosta dal hlasovat o navrženém programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova schvaluje následující program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zahájení zasedání
Volba návrhové komise, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelů
Schválení programu
Zpráva o činnosti Rady města Holýšova
Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání – 16. 9. 2015
Zápis zasedání finančního výboru ze dne 2. 11. 2015
Rozpočtové opatření města Holýšova na rok 2015 číslo 6
Rezignace na funkci člena Finančního výboru ZMH
Rezignace na funkce člena a předsedy Kontrolního výboru ZMH
Prodej části pozemku parc. č. 1379/3 v k. ú. Holýšov
Prodej pozemku parc. č. 1127/15 v k. ú. Holýšov
Záměr prodat část pozemku parc. č. 1485 v k. ú. Holýšov
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13.
14.
15.
16.
17.

Zrušení usnesení č. 115 ze dne 2. 9. 2015
Název nové ulice „Belgická“
Peněžité dary členům výborů ZMH za rok 2015
Diskuse
Závěr

Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 140 bylo schváleno.

4 – Zpráva o činnosti Rady města Holýšova
Zprávu o činnosti Rady města Holýšova (dále jen RMH) za uplynulé období přednesl místostarosta města Holýšova Mgr. Bc. Kamil F. Šefl (dále jen místostarosta).
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady města Holýšova
bez připomínek.
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 141 bylo schváleno.

5 – Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání – 16. 9. 2015
Kontrolu plnění usnesení ZMH z 16. 9. 2015 provedl v souladu s § 119 odst. 3 písm. c) zákona o obcích člen Kontrolního výboru ZMH MUDr. Jaroslav Liška.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova bere na vědomí Zprávu o kontrole plnění usnesení
z posledního zasedání konaného dne 16. 9. 2015 bez připomínek.
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 142 bylo schváleno.

6 – Zápis zasedání finančního výboru ze dne 2. 11. 2015
Přednesením tohoto bodu byla starostou pověřena předsedkyně finančního výboru
Ing. Zuzana Burianová (dále jen předsedkyně FV).
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Předsedkyně FV konstatovala, že se dne 2. 11. 2015 konalo zasedání finančního výboru
(dále jen FV) a na programu jednání bylo projednání Rozpočtového opatření města Holýšova na rok 2015 číslo 6. FV na svém zasedání 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:
Zastupitelstvo města Holýšova schvaluje Zápis zasedání finančního výboru ze dne 2. 11.
2015 podle předloženého návrhu (příloha č. 3).
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 143 bylo schváleno.

7 – Rozpočtové opatření města Holýšova na rok 2015 číslo 6
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 2015 číslo 6 (dále jen RO6), a to v oblasti příjmů v částce 933.379 Kč, výdajů v částce
- 316.621 Kč a financování v částce 1.250.000 Kč. Vedoucí FO uvedla, že v případě, že bude RO6 schváleno, je třeba zrušit usnesení ZMH podle předloženého návrhu v písmenu d)
a e) ohledně oplocení kluboven Junáků. Oplocení bude prováděno na pozemku města
a bylo by vhodné, aby investor bylo město. Rovněž v souvislosti se zaplacením závazku
vůči DSO Mikroregion Radbuza je nutné ještě změnit závazné ukazatele, které byly schváleny při schvalování rozpočtu na rok 2015. V návrhu usnesení b) jsou uvedeny částky, které
byly původně schváleny a v bodě c) jsou uvedeny částky nové, které DSO Mikroregion
Radbuza byly poskytnuty. Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova:
a) schvaluje Rozpočtové opatření města Holýšova na rok 2015 číslo 6 podle předloženého návrhu. (příloha č. 4)
b) ruší poskytnutí investičního transferu ve výši 1.900.000 Kč na splátku jistiny a neinvestičního transferu ve výši 720.000 Kč na splátku úroků akce „Čistá Radbuza“ pro Mikroregion Radbuza v Dobřanech, schváleného usnesením Zastupitelstva města Holýšova
č. 58 odstavec d) ze dne 9. 3. 2015.
c) schvaluje poskytnutí investičního transferu ve výši 14.000.000 Kč a neinvestičního
transferu ve výši 1.550.000 Kč na splacení závazku vůči DSO Mikroregionu Radbuza
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vyplývajícího z projektu „Odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky Radbuzy“.
d) ruší poskytnutí finančního příspěvku schváleného usnesením Zastupitelstva města Holýšova č. 60 ze dne 9. 3. 2015 v souladu s článkem 3 odst. 1 písm. b) Zásad
k zabezpečení grantového systému ze dne 5. února 2007 ve výši 80.000 Kč u žádosti
označené O15, kde je žadatelem Junák Holýšov.
e) ruší své usnesení č. 80 odstavec a) ze dne 15. 4. 2015.
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 144 bylo schváleno.

8 – Rezignace na funkci člena Finančního výboru ZMH
Tento bod přednesl starosta.
Starosta seznámil členy ZMH s rezignací na funkci člena FV, kterou podala Bc. Vendula
Švarc (Holubjáková), bytem Plzeň, Thámova 358/12, a navrhl členům ZMH, aby ji vzali na
vědomí. Dále starosta navrhl, aby byla členem FV zvolena paní Jana Černá, bytem Holýšov, Tylova 440. Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova:
a) bere na vědomí rezignaci Bc. Venduly Švarc (Holubjákové), bytem Plzeň, Thámova
358/12, na funkci člena Finančního výboru Zastupitelstva města Holýšova k 23. 10.
2015.
b) volí do funkce člena Finančního výboru Zastupitelstva města Holýšova paní Janu Černou, bytem Holýšov, Tylova 440.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 1, zdržel se 2, nehlasoval 0.
Usnesení č. 145 bylo schváleno.

9 – Rezignace na funkci člena a předsedy Kontrolního výboru ZMH
Tento bod přednesl starosta.
Starosta seznámil členy ZMH s rezignací na funkci člena a předsedy Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Holýšova (dále jen KV), kterou podal pan František Martínek, bytem
Holýšov, třída 1. máje 390, z důvodu, že ji nemůže řádně vykonávat kvůli velkému množství pracovních i mimopracovních aktivit. Starosta navrhl členům ZMH, aby vzali rezignaci
na vědomí. Dále starosta navrhl, aby členem KV byla zvolena zastupitelka Mgr. Jindřiška
Ondrášiková, bytem Holýšov, třída 1. máje 168. Dále sdělil, že funkce předsedy KV byla
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nabídnuta zastupiteli Ing. Evženu Mencovi, který tuto funkci přijal s tím, že se zavazuje
funkci plnit po prosincovém zasedání ZMH.
Mgr. Libor Schröpfer (dále jen Mgr. Schröpfer) konstatoval, že je mu záhadou, proč vlastní
rezignaci nepřečetl zde přítomný pan František Martínek. Před samotným hlasováním
o návrhu pana starosty na funkci člena KV předložil za sdružení SOS protinávrh zvolit členem KV Mgr. Ing. Jana Lercha (dále jen Mgr. Ing. Lerch). KV, jehož předseda byl zvolen na
ustavujícím ZMH dne 7. 11. 2014, tedy před více než rokem, nevyvinul za 12 měsíců své
činnosti jedinou činnost, neprovedl jedinou kontrolu, do dnešního dne není schválen Plán
činností KV tak, jak bylo slíbeno místostarostou na posledním zasedání ZMH. Této situace
si pravděpodobně všiml i krajský úřad, který do toho nějakým způsobem zasáhl. Momentálně některé věci na městském úřadě a ve městě kontroluje skupina, kterou je v podstatě
RMH. Uvedl, že si myslí, že volba Mgr. Ing. Lercha by byla volbou dobrou. Za 8 let, to
znamená za dvě volební období, za kterých tuto funkci vykonával, si dvakrát za rok našel
čas, aby dokázal zkontrolovat chod města, faktury, jak fungují městské organizace a měl
k tomu vytvořený aparát, to znamená KV a jeho členy, kteří s ním úzce spolupracovali. KV
měl svůj plán práce, které schvalovalo ZMH a KV pravidelně předkládal ZMH výsledky své
práce. Po čtvrtině volebního období nově zvoleného vedení holýšovské radnice KV ani
jednou nezasedal, ani jednou nekontroloval, v podstatě nevyvinul žádnou činnost.
Z těchto důvodů a také z faktických důvodů, že se Mgr. Ing. Lerch v minulosti dobře
osvědčil, předložil návrh na zvolení Mgr. Ing. Lercha členem KV.
MUDr. Jaroslav Liška oponoval, protože pokud by KV nevyvíjel vůbec žádnou činnost, tak
zde dnes nečetl dokument „Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání ZMH,“ takže
to není úplná pravda a navíc se KV vzdal všech odměn, které měl obdržet. Důvodem je
skutečnost, že jsou si vědomi toho, že se KV stoprocentně nescházel a neplnil si tedy úplně do puntíku své povinnosti. Ale odmítá jednoznačné tvrzení, že KV nevyvíjel vůbec žádnou činnost.
Mgr. Jindřiška Ondrášiková (dále jen Mgr. Ondrášiková) uvedla, že nemá vůbec nic
k osobě Mgr. Ing. Lercha. Chtěla jen upozornit na to, co říkal Mgr. Schröpfer, že plán KV
byl vždy předkládán až na konci roku, nikoliv tedy na začátku, pokud byl Mgr. Ing. Lerch
předsedou. KV nemá za úkol kontrolovat hospodaření města ani ostatních příspěvkových
organizací města, ale má kontrolovat pouze plnění usnesení zastupitelstva a rady.
Starosta dal hlasovat o protinávrhu Mgr. Schröpfera.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova volí do funkce člena Kontrolního výboru Zastupitelstva
města Holýšova Mgr. Ing. Jana Lercha.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 9, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení nebylo schváleno.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova:
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a) bere na vědomí rezignaci pana Františka Martínka, bytem Holýšov, třída 1. máje 390,
na funkci člena a předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Holýšova
k 31. 10. 2015.
b) volí do funkce člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Holýšova Mgr. Jindřišku
Ondrášikovou, bytem Holýšov, třída 1. máje 168.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 3, zdržel se 1, nehlasoval 0.
Usnesení č. 146 bylo schváleno.

10 – Prodej části pozemku parc. č. 1379/3 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 vlastníkem části pozemku parc. č. 1379/3 (KN) je město Holýšov a jedná se o výměru cca 118 m2. Dotčená část pozemku se nachází v lokalitě zahrad
pod Husovou třídou v Holýšově a jedná se o svažitý travnatý pozemek udržovaný žadateli.
Žadateli jsou ….., bytem ….., na základě plné moci zastoupeni společností 3D architects, s.
r. o., sídlem České Budějovice, Lidická 176/41. Důvod a účel koupě je zvětšení pozemku s
účelem využití na zahradu. Navržená prodejní cena je 450 Kč za 1 m2. Předmětná část pozemku spadá do kategorie D2 - pozemky pro rekreaci, zahrady, ojediněle pro výstavbu
rodinných domů vesnického typu a cena za 1 m2 se pohybuje v rozmezí 250 Kč až 850 Kč.
Záměr prodat předmětnou část pozemku byl vyvěšen na úřední desce Městského úřadu
Holýšov (dále jen ÚD) na zákonem stanovenou dobu a během této lhůty se jiní zájemci
nepřihlásili. Prodej byl projednán na schůzi RMH a usnesením č. 368/2015 ze dne 18. 9.
2015 doporučen ZMH ke schválení.
Pan Radek Špiller (dále jen pan Špiller) konstatoval, že nedávno zde prodávali pozemek
panu …... Dá se říci, že byl skoro podobný tomu dnešnímu, pouze v menší míře, kde je cenová mapa trochu jiná, nicméně tam byla cena 100 Kč za 1 m 2. Dále uvedl, že nechce, aby
se jeho návrh vymykal Cenové mapě města Holýšova, neboť ji kdysi sám schvaloval, ale i
s ohledem na to, že tento pozemek je podobný, je to v podstatě přístupová cesta, na kterou si občas spletou někteří občané a turisti směr a jdou žadatelům na zahradu a oni to
skutečně udržují celá léta. V podstatě si chtějí zamezit přístup na svou zahradu. Na závěr
navrhl cenu na spodní hranici cenové mapy, která je 250 Kč za 1 m 2 s ohledem na podobný prodej v jiné lokalitě a podotkl, že se pozemek nachází v ochranném pásmu drah.
Vedoucí Stavebního odboru Městského úřadu Holýšov pan Jaroslav Kubica (dále jen vedoucí StO) doplnil a upozornil, že se skutečně pozemek nachází v ochranném pásmu Českých drah a je zde určité nebezpečí, že by tam mohly být z pohledu dráhy nějaké omezující podmínky.
Pan Špiller doplnil, že právě z tohoto důvodu by bylo slušné se držet spodní hranice cenové mapy, což je 250 Kč za 1 m2.
Starosta dal hlasovat o protinávrhu pana Špillera.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo města Holýšova schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1379/3 (KN)
v katastrálním území Holýšov o výměře cca 118 m2 ….., na základě plné moci zastoupeni
společností 3D architects, s. r. o., sídlem České Budějovice, Lidická 176/41, za cenu 250 Kč
za 1 m2. Oprávněné náklady spojené s prodejem pozemku a sepsáním kupní smlouvy bude hradit strana kupující.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 5, zdržel se 2, nehlasoval 0.
Usnesení nebylo schváleno.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1379/3 (KN)
v katastrálním území Holýšov o výměře cca 118 m2 ….., na základě plné moci zastoupeni
společností 3D architects, s. r. o., sídlem České Budějovice, Lidická 176/41, za cenu 450 Kč
za 1 m2. Oprávněné náklady spojené s prodejem pozemku a sepsáním kupní smlouvy bude hradit strana kupující.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 7, nehlasoval 0.
Usnesení nebylo schváleno.
Starosta navrhl novou cenu ve výši 350 Kč za 1 m2.
Starosta dal hlasovat o novém návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1379/3 (KN)
v katastrálním území Holýšov o výměře cca 118 m2 …., na základě plné moci zastoupeni
společností 3D architects, s. r. o., sídlem České Budějovice, Lidická 176/41, za cenu 350 Kč
za 1 m2. Oprávněné náklady spojené s prodejem pozemku a sepsáním kupní smlouvy bude hradit strana kupující.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 1, zdržel se 2, nehlasoval 0.
Usnesení č. 147 bylo schváleno.

11 – Prodej pozemku parc. č. 1127/15 v katastrálním území Holýšov
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen vedoucí OMI.
Vedoucí OMI konstatoval, že pozemek parc. č. 1127/15 o výměře 232 m2 je veden pod
evidenčním číslem 11 v katastrálním území Holýšov. Jedná se o pozemek pro řadový rodinný dům a vlastníkem pozemku je město Holýšov. Pozemek se nachází v lokalitě obytného souboru „Na Terasách“ v Holýšově. Žadatelem o koupi pozemku je …., bytem …..
Důvod a účel koupě je výstavba řadového rodinného domu. Navržená prodejní cena pozemku je 690 Kč za 1 m2, cena celkem 160.080 Kč a oprávněné náklady spojené s prodejem pozemků a sepsáním kupní smlouvy bude hradit kupující. Záměr prodat předmětný
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pozemek byl vyvěšen na ÚD na zákonem stanovenou dobu a během této lhůty se jiní zájemci nepřihlásili. Prodej byl projednán na schůzi RMH a usnesením č. 390/2015 ze dne 5.
10. 2015 doporučen ZMH ke schválení. Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné
protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova schvaluje prodej pozemku parc. č. 1127/15 (evidenční číslo
pozemku 11 – řadový RD) v katastrálním území Holýšov o výměře 232 m2 ….., bytem ….,
za cenu 690 Kč za 1 m2. Oprávněné náklady spojené s prodejem pozemku a sepsáním
kupní smlouvy bude hradit strana kupující.
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 148 bylo schváleno.

12 – Záměr prodat část pozemku parc. č. 1485 v katastrálním území Holýšov
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen vedoucí OMI.
Vedoucí OMI konstatoval, že vlastníkem části pozemku parc. č. 1485 (KN) je město Holýšov, jedná se o úsek cesty dlouhý cca 700 bm, tj. cca 5.800 m2. V případě schválení záměru prodeje předmětné části pozemku ZMH, bude na náklady žadatele vypracován geometrický plán na oddělení pozemku. Dotčená část pozemku prochází lesním komplexem Výtuň, který z větší části spravují Lesy ČR. Žadatelem o koupi pozemku jsou Lesy České republiky, s. p., Lesní správa Přeštice, sídlem Přeštice, třída 1. máje 1050 (dále jen Lesy ČR).
Zmiňovaná lesní cesta je dlouhodobě ve špatném technickém stavu. Případným prodejem
a následným nabytím nemovitosti do majetku Lesů ČR proběhne plánovaná rekonstrukce
předmětné lesní cesty, která bude i po této rekonstrukci nadále sloužit veřejnosti pro pěší
a cyklistické využití. Prodejní cena bude stanovena podle znaleckého posudku, který bude
vypracován na náklady žadatele. Jeho vypracování zadá město Holýšov. Poté bude na dalším zasedání ZMH předložen zmiňovaný záměr prodeje předmětné části pozemku k jeho
schválení za již stanovenou cenu. Záměr prodat předmětnou část pozemku byl vyvěšen na
ÚD na zákonem stanovenou dobu a během této lhůty se jiní zájemci nepřihlásili. Prodej
byl projednán na schůzi RMH a usnesením č. 434/2015 ze dne 2. 11. 2015 doporučen
ZMH ke schválení.
Mgr. Ing. Lerch uvedl, že pokud se neplete, pozemek je veřejně přístupná lesní komunikace a v návrhu usnesení je uvedeno, že by měla být uvedena podmínka, že městu Holýšovu
bude po uvedeném pozemku umožněn přístup do lesů v jeho vlastnictví. Podle jeho názoru je podmínka nedostatečná a měla by být podmínka, že na tomto pozemku zůstane
zachována veřejně přístupná komunikace. V žádosti je to sice uvedeno, nicméně pokud
bude pozemek prodán a nebude to zakotveno v kupní smlouvě, tak s žádostí již nebudou
moci argumentovat a pokud by byla cesta prostě zavřená, tak by byl velký problém ji zno-
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vu obnovit. Mgr. Ing. Lerch navrhl, aby byl záměr schválen za podmínky, že na uvedeném
pozemku bude zachována veřejně přístupná komunikace.
Starosta dal hlasovat o protinávrhu Mgr. Ing. Lercha.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova schvaluje záměr prodat část pozemku parc. č. 1485
v katastrálním území Holýšov o výměře cca 5.800 m2 státnímu podniku Lesy ČR, s. p., sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, za cenu stanovenou nezávislým znaleckým posudkem za podmínky, že na uvedeném pozemku zůstane zachována veřejně přístupná
komunikace.
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 149 bylo schváleno.

13 – Zrušení usnesení č. 115 ze dne 2. 9. 2015
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen vedoucí OMI.
Vedoucí OMI konstatoval, že na základě oznámení o zrušení koupě pozemku parc.
č. 1127/44 o výměře 666 m2, který je veden pod evidenčním číslem 15 v katastrálním
území Holýšov v lokalitě obytného souboru „Na Terasách“ v Holýšově, ….. dne 5. 10. 2015,
navrhla RMH zrušit usnesení ZMH č. 115 ze dne 2. 9. 2015, kde byl schválen prodej předmětného pozemku a uložila OMI zveřejnit na ÚD záměr prodeje předmětného pozemku.
Dále uvedl, že záměr byl zveřejněn na ÚD na zákonem stanovenou dobu a právě dnešním
dnem lhůta skončila. K dnešnímu dni zaevidovali celkem tři žádosti a prodej bude projednáván na příští schůzi RMH. Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova ruší své usnesení č. 115 ze dne 2. 9. 2015, o prodeji pozemku parc. č. 1127/44 (evidenční číslo 15 – izolovaný RD) v katastrálním území Holýšov
o výměře 666 m2 ….., bytem ….., za cenu 690 Kč za 1 m2. Zrušení bylo na žádost …...
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 150 bylo schváleno.

14 – Název nové ulice „Belgická“
Přednesením tohoto bodu byla starostou pověřena vedoucí Oddělení matriky a evidence
obyvatel paní Eva Červená (dále jen vedoucí OME).
Vedoucí OME předložila ke schválení ZMH nový název ulice v Holýšově, a to ulice „Belgická.“ Jedná se o ulici, která se nachází na pozemku parc. č. 819/67 (KN) v katastrálním
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území Holýšov a začíná kolmo k ulici Luční mezi čp. 588 (prodejna železářství) a čp. 589.
RMH projednala na své schůzi nové pojmenování ulice v této lokalitě a doporučila ZMH
usnesením č. 419 b)/2015 ze dne 21. 10. 2015 schválit název ulice „Belgická.“
Místostarosta doplnil, že navrhli pojmenovat novou ulici „Belgická“ jako vyjádření vděku
našim osvoboditelům, protože jak všichni ví, město Holýšov osvobodili belgičtí veteráni
v řadách americké armády.
Bc. Hana Valachovičová (dále jen Bc. Valachovičová) reagovala, jelikož první nápad pro
nový název ulice byl „Zápasnická.“ Ji jako manželku a maminku zápasníků zaplesalo srdce,
že bude další část města, kde budou například sportovní ulice, protože ve městě je mnoho
významných sportovců. Domnívala se, že by Luční ulice přepůlila spodní část Holýšova,
kde je ulice Francouzská, Italská a říkala si, že je dobře, že se začne sportovními ulicemi.
Ale jelikož má slabost pro belgické veterány, tak zůstane u Belgické ulice. Ale do budoucna, pokud se bude přemýšlet o nějakých jiných ulicích, vyzvala, aby bylo myšleno také na
sportovce, protože jsou zde významný tenista, úspěšní kuželkáři a nebylo by marné mít
čtvrť sportovních ulic. Sdělila pouze dodatek a komentář k tomuto tématu.
Místostarosta doplnil, že se rozhodli pro název „Belgická“ také z toho důvodu, že by byli
rádi, kdyby dva veteráni, kteří jsou čestnými občany města Holýšova, se pojmenování ulice
„Belgická“ ještě dožili.
Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. r) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, název nové ulice „Belgická.“
Ulice se nachází na pozemku parc. č. 819/67 (KN) v katastrálním území Holýšov a začíná
kolmo k ulici Luční mezi čp. 588 a 589.
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 151 bylo schváleno.

15 – Peněžité dary členům výborů ZMH za rok 2015
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen místostarosta.
Místostarosta konstatoval, že v původním návrhu měli členové ZMH peněžité dary pro tři
výbory a na základě ohlasu některých členů KV RMH nakonec nedoporučila vyplatit peněžní dary členům KV, a proto navrhuje vyplatit odměny pouze členům FV a Osadního
výboru pro část Dolní Kamenici (dále jen OVDK). Místostarosta navrhl členům ZMH, aby
schválili vyplacení peněžních darů pro členy FV a OVDK podle předloženého návrhu. Před
hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo města Holýšova schvaluje vyplacení peněžitých darů členům Finančního výboru a Osadního výboru pro Dolní Kamenici za práci v roce 2015 podle předložených návrhů.
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 152 bylo schváleno.

16 – Diskuse
Diskusi zahájil starosta.
Pan Martin Polák (dále jen pan Polák) uvedl, že tématem posledních týdnů se stala Mateřská škola v Holýšově (dále jen MŠ), její rekonstrukce a nářky a stížnosti kolem toho. V posledních týdnech byla doručena petice na město, běží diskuse na sociální síti Facebook
a dokonce se to propíralo i v Domažlickém deníku. Dále důrazně odmítl nařčení, které
v podstatě zaznělo a to, že jakýmkoliv způsobem byla ohrožena bezpečnost dětí. Věci,
které se uváděly v různých médiích a peticích, že nebyly větrané místnosti, že se netopilo
apod., se nezakládají na pravdě. MŠ v různých obdobích výstavby navštívila hygienická
stanice, která jasně neshledala žádné závady. Na stavbě funguje koordinátor bezpečnosti
práce, který určitým způsobem hlídá rekonstrukci a nedovolil by žádné věci, které by šly
tzv. přes čáru. Dále uvedl, že nechal vypracovat zprávu, aby bylo zřejmé, jakým způsobem
je bezpečnost zabezpečena. Ze zprávy vyplývá, že při rekonstrukci MŠ byly splněny
všechny zákonné podmínky pro provádění stavebních prací, byla provedena opatření, aby
bezpečnost zaměstnanců a zvlášť dětí nebyla stavbou ohrožena. Z toho důvodu byla stanovena celá řada technických opatření. Veškerý personál MŠ byl seznámen se situací. Rekonstrukce MŠ byla prováděna za dozoru koordinátora bezpečnosti práce, kterého si
město v souladu s platnými předpisy zajistilo. Případné kolizní činnosti, například práce,
které vyžadovaly zvýšené zajištění bezpečnosti práce, byly prováděny převážně mimo
provoz MŠ, aby se vyloučilo riziko zranění dětí a zaměstnanců MŠ. Rekonstrukcí MŠ nedošlo v žádném případě k ohrožení zdraví a života zaměstnanců, natož svěřených dětí. Veškeré práce byly prováděny s vědomím, že se jedná o objekt, ve kterém jsou děti. Připouští
se možnost, že byly děti vystaveny určitému nepohodlí, které s sebou stavební úpravy přinášejí, ale nikdy nebyly vystaveny riziku nebezpečí zranění nebo jiné újmy. Dále dodal, že
hlučné a prašné práce se prováděly, když děti v objektu nebyly, to znamená v době od
09:00 do 11:00 hodin, když byly na venkovní vycházce a dále v sobotu a neděli nebo po
pracovní době. Vždy bylo zajištěno větrání, to znamená, že při rekonstrukci byla zakryta
okna fólií, když se tahaly omítky, vždy byla alespoň jedna strana oken otevřená nebo přístupná, aby se to zde provětrávalo. Tedy všechny informace, které proběhly, jsou podle
jeho názoru, liché.
Mgr. Ing. Lerch uvedl, že pan Polák zde řekl, že děti nebyly vůbec ohroženy a pokud nemá špatné zprávy, děti do MŠ nemohou již více jak měsíc chodit, jsou rozděleny, takže
musely částečně zůstat doma a částečně se musely přesunout do MŠ v Luční ulici. Došlo
tam k nějakým škodám na majetku, protože na podzim prší, což všichni vědí, pouze ti, co
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dělali střechu, to zřejmě nevědí. Takže asi k nějakému ohrožení došlo, když děti musely
být v podstatě evakuovány. Dále slyšel, že v MŠ mělo dojít i k nějakému pracovnímu úrazu, ale to samozřejmě nemusí být pravdou, nijak to neověřoval, pouze to zaslechl a ví, že
k pracovním úrazům dochází často, ve své praxi se s nimi setkává a nemuselo to ani s rekonstrukcí souviset. Ale to, že děti byly v zásadě evakuovány z MŠ, mu moc nenaznačuje,
že by byla pravda, že tam nedošlo k žádnému ohrožení. Zeptal se, pokud tedy nedošlo
k ohrožení, z jakého důvodu byly děti evakuovány a zda došlo ke škodě na majetku. Pokud k ní došlo, kdo je za ní odpovědný a od koho bude město náhradu vymáhat.
Pan Polák odpověděl, že řešil část stížností a část petice, kdy si rodiče a různí občané stěžovali, že když se v MŠ práce prováděly, tak byly děti ohroženy a dodal, že ohroženy nebyly. Stalo se to, že do objektu dvakrát zateklo, zateklo do části, kde děti vůbec nebyly
a to do rohové části, kde je kuchyně, ředitelna a hospodářka. Je pravdou, že při jednom
velkém dešti zateklo na jedno místo dole v šatně, kde se ohrozila vodou asi tři šatní místa.
V tento moment byly děti přestěhovány, to znamená, že byly přestěhovány právě proto,
aby nedošlo k nějakému problému. Tedy do této doby vše běželo dobře. Co se týká škod,
je se zhotovitelem uzavřena pojistná smlouva ze zákona a z dotačního titulu, všechny škody se řeší formou pojistky. Pokud se domnívá správně, rodiče dostanou nebo dostali slevu
na školkovném 1 měsíc a v pondělí 16. 11. 2015 se mohou do MŠ vrátit. MŠ bude v pondělí připravena s tím, že veškeré škody jsou přeštukovány, vymalovány, uklizeny, zmizí celé
lešení na čelní straně fasády včetně hlavního vchodu a straně k tělocvičně. Lešení bude
pouze v rohu a u vstupu do školní zahrady. Opět nastoupí opatření, že hlučné práce se
mohou provádět mimo přítomnost dětí. Termín dokončení zakázky je stanoven 28. nebo
29. 11. 2015, tedy čeká firmu ještě cca 14 dní práce. Pan Polák dodal, že jej mrzí, co se to
stalo, ale na druhou stranu uvedl, že v určitý okamžik asi nešlo některým věcem zabránit.
Chyběly asi dva dny na to, aby se zatečení nestalo. Podle jeho názoru neexistují technické
prostředky, které by to úplně eliminovaly.
Mgr. Ing. Lerch konstatoval, že se potvrdilo to, co zde říkali na předminulém zasedání
ZMH a to, že rekonstrukce MŠ byla unáhlená akce, že to nebyla nutná akce a že tak, jak to
bylo provedeno, to bylo špatně připravené a záhy se to potvrdilo.
Starosta seznámil s důvodem, co je vedlo k tomu, že do rekonstrukce MŠ šli a hlavně do
rekonstrukce střechy. Přečetl „Žádost o rozpočet pro MŠ pro rok 2013,“ jehož přílohou je
sdělení ředitelky MŠ paní Ivany Smetákové (dále jen ředitelka MŠ) o havarijním stavu střechy na budově MŠ ve Školní ulici datovaného k 31. 11. 2012, a to: „Stav střechy na MŠ je
nebezpečný a ohrožuje všechny osoby, které se v blízkosti budovy pohybují a jsou to především děti. Žádám proto o řešení této situace, protože ze střechy se uvolňují střešní tašky
a hrozí nebezpečí úrazu. Před třemi týdny se opět uvolnila taška ze střechy a roztříštila se
na trávníku před vchodem na zahradu. Nepršelo a ani nebyl vítr. Tento týden museli pracovníci MTBS plošinou odstranit další tašku, která se uvolnila. Naštěstí hned nesjela ze
střechy – přikládám snímek. Nejedná se pouze o zimní období, kdy sjíždí sníh.“ Starosta
uvedl, že se jedná o jednu z několika žádostí ředitelky MŠ. Dále uvedl, že když po zvolení
do funkce v loňském roce s místostarostou obcházeli MŠ, půda je zhrozila. Nechtěli riskovat životy dětí, a proto do rekonstrukce v letošním roce šli, podařilo se sehnat dotaci na
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zateplení. Z toho důvodu akci rozjeli, protože toto si člověk na zodpovědnost nemůže
vzít, kdyby se něco stalo.
Bc. Valachovičová uvedla, že dopis, který četl je z roku 2012 a pokud našel tak starý dopis,
tak mohl najít z rozpočtu, že následující nebo ještě ten rok byla nějaká oprava na střeše
MŠ udělána. Dopis neležel určitě ladem a nikdo z jejich minulého vedení se tomu neotočil
zády. A rozhodně tam nějaká oprava proběhla. Škoda, že se zde nečtou všechny informace a navrhla, aby se nevracelo k tomu, co bylo. Oni se informace dozvídají pouze od lidí,
jiné informace nemají. Přečtou si v deníku dopis a poté je zastavují lidé, protože říkají, že
jsou zastupitelé a táží se jich na situaci. Dále se zeptala, zda je pravdou, že tam bylo tak
mokro, že děti měly mokré bačkůrky a maminky nosily teplomety, zda tam opravdu bylo
takové prostředí.
Starosta odpověděl, že maminka přinesla do MŠ teploměr, nikoliv teplomet.
Bc. Valachovičová dodala, že to takto napsáno nebylo, proto se na to ptá.
Starosta odpověděl, že někdo dal novináři špatné informace, maminky mu to včera potvrdily. Považoval za svoji povinnost se s nimi sejít. Uznal, že bylo chybou, že s nimi nemluvili
dříve. Včera si to s maminkami vyříkali a vysvětlili, že učitelkám se rozbil jeden teploměr
a jedna maminka ho přinesla, nebyl to teplomet.
Bc. Valachovičová doplnila, že vycházejí pouze z informací, které jsou dostupné, a proto
se zde na zasedání ZMH ptají, aby byli oni i veřejnost více informováni. Protože jak jinak se
mají tyto skutečnosti dozvědět. Ona za sebe nebude volat ředitelce MŠ a ptát se, protože
toho má asi v současné době mnoho.
Starosta se zeptal Bc. Valachovičové, proč nezavolá jim.
Bc. Valachovičová konstatovala, že se byla na radnici ve čtvrtek zeptat na jiné věci, ale tento článek četla až posléze. Ona jej viděla až v pátek.
Pan Polák dementoval i jiné věci, protože zaslechl, že tam byl pracovní úraz, že spadl
strop apod., a uvedl, že nic takového se skutečně nestalo. Akce běží podle plánu a to, že
tam dvakrát zateklo, ví, že to není úplně ideální stav, ale občas to v té stavařině takto chodí. Má pocit, že se okolo toho dělá velké drama a myslí si, že i ten tlak, který na ně veřejnost vyvíjí, stojí za to, jaký výsledek to bude mít a jaký efekt to přinese.
Mgr. Ondrášiková uvedla, že by byla ráda, aby se k tomu vyjádřila také ředitelka MŠ, jak
situaci vidí ona a jak to vypadá v současné době.
Ředitelka MŠ uvedla, že MŠ byla v pořádku, bylo tam čisto. Zateklo skutečně po obědě do
šaten, zrovna když tam byly maminky. Zateklo na tři přihrádky, tyto se přestěhovaly a ještě
dva dny šly v provizorním provozu s tím, že děti chodily na oběd do druhé MŠ, aby maminky měly čas na to rozmyslet si, jak to bude, až bude MŠ uzavřena. Poté MŠ uzavřeli,
protože bezpečnost dětí je prvořadá. Požádali maminky, které jsou na mateřské a i ostatní,
zda by děti mohly zůstat doma, ale nikoho do toho nenutili. To znamená, že jsou v MŠ
v Luční ulici také děti maminek, které jsou na mateřské. Všechny děti se tam vešly, kapacita
je dodržená. Toto pondělí budou otevírat, MŠ bude v pořádku a provozuschopná. Co se
týká topení, jelikož bylo napsáno v deníku, že je zima, topili od 20. 9. Myslí si, že letos, aby
topili již od 1. 9., nebylo potřeba, takže topná sezóna začala až 20. 9.
Ing. Antonín Pazour konstatoval, že se již několikrát rozhodl, že nebude diskutovat. Vyjádřil se k dopisu z roku 2012, kdy ředitelka MŠ moc dobře ví, že s ní každý rok jednali o tom,
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co se bude následující rok dělat. V roce 2014 se dělala střecha MŠ v Luční ulici, kam
opravdu zatékalo, byly v dezolátním stavu veškeré instalace, takže se nemalé peníze daly
do toho, aby se dělala jako priorita oprava v Luční ulici. Ohledně problému zatékání do
MŠ ve Školní ulici uvedl, že se každý rok dělala oprava střechy. Když spadly ty nešťastné
tašky, dávaly se zábrany. Objednávali to u firmy, takže to nebezpečí padání tašek bylo také
eliminováno. Každý rok se domlouvali, jaké mají být priority, protože jsou dvě budovy MŠ
a vždy šli na to, co bylo nutnější. Na závěr dodal, že toto jsou podle něj podpásovky.
Ředitelka MŠ doplnila, že se dělalo mnoho. Každý rok se dělala velká rekonstrukce, projekt
dopředu se dělal v roce 2013, zda tam bude vysoká střecha, byl to nástřel. Jde však o to,
že v září 2014 zateklo do MŠ velice ošklivě a zateklo do umývárny, kde jsou stropní desky
a dvě spadly, tedy situace začala být nebezpečná. Objednala se firma na opravu úžlabiny.
Starosta s místostarostou toto viděli ještě před nastoupením firmy. Firma tam nastoupila
listopad/prosinec a spravila to. Tato firma ji ale oznámila, že je v dezolátním stavu komín
a že může spadnout. Provizorně se opravil komín s tím, že to vydrží maximálně rok, dva
roky nanejvíc. Situace se na konci roku rapidně zhoršila, proto byla nutná rekonstrukce
střechy a je ráda, že rekonstrukce proběhla, i když podmínky nejsou úplně ideální.
Starosta dodal, že doufají, že již nyní bude vše v pořádku.
Ing. Jana Žáková (dále jen Ing. Žáková) se vyjádřila ohledně časového presu, který vznikl,
protože je tlačilo také to, že k 31. 12. 2015 končí dotační období a jsou obavy, jaké podmínky budou při dotacích od příštího roku. Mluví se o tom, že ze současných přibližně
60 % se to má snížit na 40 %, což je při tak velké stavbě docela dost. To byl také jeden
z důvodu, proč se na to tak pospíchalo.
Pan Ondřej Švarc (dále jen pan Švarc) se dotázal, zda by mohli občanům prozradit, kdo se
zde ve městě objevil s nápadem, aby střecha byla opravena ve snížené podobě.
Pan Polák odpověděl, že se o tomto již mnoho diskutovalo, na jaře zde byla i prezentace,
na které asi nebyl přítomen, nicméně odpověděl, že již za minulého vedení byly vypracovány dvě verze. Jedna byla přeložení stávající šikmé střechy a druhá verze byla v podstatě
vrátit budovu do původního stavu z roku 1928. I pod určitou tíhou bezpečnosti a budoucí
nevyužitelnosti podkroví a z hasičských důvodů, protože jsou dlouhé odstupové vzdálenosti pro děti při požáru, zvolili variantu, že systém plochých střech a navrácení budovy do
původního stavu je pro budoucí generace jednodušší na údržbu, byť je v tuto chvíli dražší.
Tuto variantu zpracovalo již minulé vedení, oni ji pouze rozvinuli se skupinou architektů,
kteří jej dopracovali a říkají odborně, že tu budovu zbavili historických nánosů. To, co tam
vzniká, bude v podstatě to, co zde kdysi stálo.
Pan Švarc se dotázal, zda by mohli říct konkrétní jméno, kdo s tímto nápadem přišel. Pokud ho říct nemohou, nic se neděje, jen se ptá.
Pan Polák odpověděl, že si myslí, že prvotní nápad vzešel od nějakého pražského ateliéru
a dopracoval ho ateliér Projectstudio8, Plzeň.
Starosta doplnil, že pokud by měl pan Švarc zájem, ať navštíví Dům s pečovatelskou službou Holýšov, kde žije paní Prokopová, která MŠ v roce 1938 jako desetiletá musela opustit. Paní Prokopová mu k tomu vysvětlí více, je moc fajn a dovede k tomu zajímavě povídat
a starostovi řekla, že je hrozně ráda, že zbourali tu „Hitlerovo hrůzu,“ vše řečeno bez politických nánosů.
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Bc. Valachovičová konstatovala, že byla ve čtvrtek na radnici, protože když si přečetla
předminulé usnesení RMH, tak ji tam zaujala trojkoaliční dohoda na plán činnosti nebo vizí
na rok 2016, které ji předložil místostarosta k nahlédnutí. Stále očekávala, že z toho vyplyne již nějaký strategický rozvojový plán města, o kterém zde několikrát mluvili. Dotázala se,
zda je to zase jejich pouze trojkoaliční plán. Mají napsáno mnoho bodů, které by byly
krásné, ale už jen počet bodů by odpovídal asi dvěma volebním obdobím, aby se to vůbec splnilo, a oni to mají vše na rok 2016. Je dobře, že mají smělé plány, ale pořád ji chybí
strategický rozvojový plán města.
Místostarosta uvedl, že program rozvoje města na celé volební období se připravuje
a chtějí ho dát do programu ZMH, až bude pečlivě připraven, aby jej zde mohli řádně obhájit. To, co viděla Bc. Valachovičová není žádný strategický plán, ale jsou to priority koalice na rok 2016, které by rádi v roce 2016 uskutečnili. Podle těchto priorit by poté měl být
sestavován rozpočet na rok 2016.
Bc. Valachovičová uvedla, že místostarosta opakoval, co řekla, že ji asi špatně poslouchal,
protože ona řekla, že viděla, že je to jejich plán, ale jí jde o to, že to chtějí správně připravit
a mají za sebou ¼ volebního období a již celý rok tento strategický plán města připravují.
Dotázala se, kdy jej předloží.
Pan Jiří Šlejmar se omluvil, že jim to trvá celý rok, než připraví plán rozvoje města. Chce
pouze upozornit na věc, že volby byly v roce 2006 a oni strategický plán města schvalovali
v listopadu 2008, tak je vyzval, aby jim ještě nějaký ten měsíc dali na zpracování.
Bc. Valachovičová doplnila, že v roce 2006 nebyly strategické plány rozvoje města na bodě číslo jedna, již o tom mluvila na předminulém zasedání ZMH, ale začalo to být „boom“
až v roce 2007 až 2008. Vyzvala, ať se již k tomu nevrací. Uvedla, že koalice říká, že je neustále kritizují nebo neustále útočí, ale oni pouze chtějí, aby šlo město dopředu. Navázala
na bytovou koncepci, kdy jde o stejný případ. Již na předminulém zasedání ZMH řekla
Mgr. Ondrášiková, že bytovou koncepci předala místostarostovi a podle ní to má již místostarosta 4 měsíce na stole a bytovou koncepci stále neviděli.
Místostarosta uvedl, že je pravdou, že má bytovou koncepci 4 měsíce na stole, nicméně to
neznamená, že by tam bytová koncepce ležela, ale neustále se na tom pracuje. Jak říkal
u programu rozvoje, až vše bude řádně připravené tak, aby byli schopni to zde řádně obhájit, tak to na ZMH předloží. Nechtějí sem dávat rozdělanou a nedokončenou práci.
Bc. Valachovičová uvedla, že by možná chtělo zintenzivnit práci. Připadá jí, že se vždy místostarosta naučí jednu větu odpovědi.
Ing. Žáková upřesnila pro Bc. Valachovičovou, že jak viděla priority koalice, tak spousta
věcí má v poznámce uvedeno „PD,“ což je projektová dokumentace, takže ne že by se
všechno realizovalo, spousta věcí je ve stadiu, kdy se bude připravovat projektová dokumentace.
Vedoucí StO uvedl, že jako pořizovatel Územního plánu města Holýšova (dále jen ÚP) zaregistroval určité tlaky na stávající platnost ÚP a na jeho změny. Informoval, že ÚP se může
změnit a je to dáno zákonem, to znamená, že si to pořizovatel nevymyslel. První možností
je, že rozhodne kdykoliv o změně nebo o novém ÚP zastupitelstvo, za druhé ze zákona
jednou za 3 – 4 roky je jako pořizovatel ÚP povinen projednat novelu ÚP a za třetí kdokoliv z občanů má možnost požádat město o změnu ÚP, ale tu si musí zaplatit. Jiné možnos-
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ti neexistují a ÚP je zkrátka platný ve znění, ve kterém je. Nemůže to pořizovatel ani stavební úřad brzdit, něco vymýšlet, ani něco domýšlet, prostě platí ve schváleném rozsahu.
Pan Polák uvedl, že dnes je téměř rok, co bylo zvoleno nové ZMH a on zde jako nováček
celý rok poslouchal, jak je naše opozice konstruktivní. Uvedl, že pro další rok má úplně
hrůzu, až vyhlásí, že bude nekonstruktivní opozice a co se bude potom dít.
Mgr. Ing. Lerch konstatoval, že si stáhl z webových stránek města oznámení o vypsání výběrového řízení na jednatele společnosti Městské technické a bytové středisko Holýšov,
s. r. o. (dále jen MTBS). Když pomine, že stávající jednatelé nebyli odvoláni, což je věc jediného společníka, tak by jej zajímaly dvě věci. Co je myšleno požadavkem „způsobilost
k právním úkonům“ a dále, zda podle tohoto oznámení se může nebo nemůže přihlásit
jiný občan, než občan České republiky.
Starosta uvedl, že výběrové řízení proběhlo za účelem zefektivnění práce MTBS, protože
v současné době jsou ve společnosti dva jednatelé a rádi by měli jednoho partnera, se
kterým budou jednat a který bude plně zodpovědný za činnost celé firmy. Pro informaci
se přihlásili dva uchazeči, se kterými budou jednat. Neví, koho vyberou, vybírat bude RMH.
Způsobilost k právním úkonům chápe tak, že uchazeč musí být občanem ČR.
Mgr. Ing. Lerch uvedl, že potom nechápe, proč je mezi podklady, které má uchazeč předložit, napsáno: výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce a za tímto je napsáno: „u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem.“ To znamená, že tvrdí, že tam může být pouze občan ČR a zároveň tam
píšou, že to může být i cizinec. Znovu se zeptal, co je myšleno „způsobilost k právním
úkonům?“ Co má uchazeč předložit, aby prokázal způsobilost k právním úkonům?
Starosta odpověděl, že uchazeč má předložit čistý trestní rejstřík a české občanství.
Mgr. Ing. Lerch upozornil, že nic takového jako způsobilost k právním úkonům v Českém
právním řádu neexistuje, od 1. 1. 2014 je buď svéprávnost, nebo nesvéprávnost. Jestliže
RMH takovou „pitomost“ jakou je uveřejní odpovědi na článek ve zpravodaji dává posoudit právničce města, pak nechápe, proč podle něj tak důležitý dokument jako oznámení
o výběrovém řízení na jednatele městské společnosti nedá posoudit právničce města. Pokud by jej dali posoudit, tak nepochybuje o tom, že by jim toto z oznámení vyhodila. Dále
se dotázal, zda mohou dementovat zprávy, že se chystá přeměna společnosti MTBS ze
společnosti s ručním omezeným na příspěvkovou organizaci a že se chystá prodej techniky z majetku MTBS. Zda mohou říct, že toto není pravda.
Starosta odpověděl, že s plnou zodpovědností toto může dementovat. Pravdou je, že
o tomto hovořili, ale skončilo to na schůzi RMH, která je nejvyšším orgánem MTBS tak, že
MTBS zůstane společnost s ručením omezeným pouze s tím, že bude mít jednoho jednatele.

Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ZMH v 19:30 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Presenční listina členů ZMH
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2) Presenční listina hostů
3) Zápis zasedání finančního výboru ze dne 2. 11. 2015
4) Rozpočtové opatření města Holýšova na rok 2015 číslo 6

Zápis vyhotovily:
Dne:

Mgr. Jana Štenglová, Ing. Romana Tesařová
13. listopadu 2015

Zapisovatelé:

Naděžda Kalinová, Ing. Romana Tesařová

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jindřiška Ondrášiková …........................ dne ………………….

Starosta:

Radek Špiller

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

Mgr. Jan Mendřec

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

Razítko města Holýšova:
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