Město Holýšov
Zastupitelstvo města Holýšov

ZÁPIS

zasedání Zastupitelstva města Holýšov,
konaného dne 18. prosince 2013, od 18:00 hodin.
(celkově 147. zasedání, 17. ve volebním období 2010 - 2014)

Přítomno:

13 členů zastupitelstva, tajemník, 2 zapisovatelky a cca 20 občanů.

Omluveni:

Ing. Evžen Menc, pan Petr Návara.

1 – Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva města Holýšov (dále jen ZMH) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou
Města Holýšov Ing. Antonínem Pazourem (dále jen starosta). Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění (dále jen zákon o obcích). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
byla na úřední desce Městského úřadu Holýšov zveřejněna v souladu se zákonem po dobu
nejméně 7 dní, a to od 11. 12. 2013. 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 Mgr. Jindřiška Ondrášiková, Mgr. Libor
Schröpfer a pan Karel Zelený.
Jako ověřovatelé zápisu byli starostou navrženi pan Jiří Šlejmar a Bc. Hana Valachovičová.
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, Mgr. Libor
Schröpfer a pan Karel Zelený.
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 293 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
ZMH určuje ověřovatele zápisu pana Jiřího Šlejmara a Bc. Hanu Valachovičovou.
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Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 294 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. 295 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 a zapisovatelů
3. Schválení programu
4. Zpráva o činnosti Rady města Holýšov
5. Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání – 21. 10. 2013
6. Zápis č. 4/2013 zasedání finančního výboru ze dne 11. 12. 2013
7. Rozpočtové opatření města Holýšov na rok 2013 číslo 4
8. Pravidla rozpočtového provizória na rok 2014
9. Zápis 3. zasedání kontrolního výboru ze dne 31. 10. 2013
10. Prodej pozemku parc. č. 1127/16 (evidenční č. 12) v katastrálním území Holýšov
11. Kupní smlouva – pozemek parc. č. 815 (KN) v katastrálním území Neuměř
12. Plán schůzí RMH a plán zasedání ZMH na 1. pololetí roku 2014
13. Přísedící Okresního soudu v Domažlicích - znovuzvolení Jitky Volfíkové
14. Dobrovolný svazek obcí „Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka“
15. Rozpočet Svazku obcí Domažlicko na rok 2014
16. Ceny vodného a stočného 2014
17. Diskuse
18. Závěr
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 296 bylo schváleno.
4 – Zpráva o činnosti Rady města Holýšov
Zprávu o činnosti Rady města Holýšov (dále jen RMH) za uplynulé období přednesla místostarostka města Holýšov 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.
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Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 297 bylo schváleno.
5 – Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání – 21. 10. 2013
Kontrolu plnění usnesení ZMH z 21. 10. 2013 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 21. 10. 2013 bez připomínek.
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 298 bylo schváleno.
6 – Zápis č. 4/2013 zasedání finančního výboru ze dne 11. 12. 2013
Přednesením tohoto bodu byla starostou pověřena předsedkyně Finančního výboru paní Růžena Sičaková (dále jen předsedkyně FV).
Předsedkyně FV konstatovala, že dne 11. prosince 2013 se konala schůze Finančního výboru
(dále jen FV) a na programu jednání bylo projednání Rozpočtového opatření města Holýšov
na rok 2013 číslo 4 a návrh Pravidel rozpočtového provizória na rok 2014. Dále předsedkyně
FV sdělila, že FV neměl k předloženým bodům připomínky. Předsedkyně FV navrhla členům
ZMH, aby schválili Zápis podle předloženého návrhu (příloha č. 3). Před hlasováním nebyly
členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH schvaluje Zápis č. 4/2013 zasedání finančního výboru ze dne 11. prosince 2013
podle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 299 bylo schváleno.
7 – Rozpočtové opatření města Holýšov na rok 2013 číslo 4
Přednesením tohoto bodu byla starostou pověřena vedoucí Finančního odboru Městského
úřadu Holýšov paní Marie Roučková (dále jen vedoucí FO).
Vedoucí FO podrobně seznámila členy ZMH s návrhem Rozpočtového opatření města Holýšov na rok 2013 číslo 4 (dále jen RO4), a to v oblasti příjmů a výdajů, kde se rozděluje celková částka 3.990.031 Kč.
Starosta se zmínil o oblasti příjmů, kdy se v loňském roce odhadovaly velice střízlivě daňové
příjmy. Příznivější je daň z příjmů fyzických osob, DPH je také podstatně příznivější a také
odvody z výherních hracích přístrojů. Naopak se nepodařilo doposud získat předpokládané
daně z příjmů právnických osob z finančního úřadu, což svědčí také o tom, jaká je platební
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kázeň a překvapivě také daň z nemovitostí. Obecně daňové příjmy byly odhadnuty dobře,
a proto je můžeme většinou měnit do plusu. Výdaje jsou celkem srozumitelně popsány. Na
závěr dodal, že se rozpočet města pro rok 2013 touto změnou číslo 4 zvyšuje na částku
96.378.809 Kč. Starosta navrhl členům ZMH, aby schválili RO4 podle předloženého návrhu
(příloha č. 4). Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
a) schvaluje Rozpočtové opatření města Holýšov na rok 2013 číslo 4 podle předloženého
návrhu.
b) do 31. 12. 2013 stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci RMH k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
I. Rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních prostředků.
II. Rozpočtové zapojení finančních prostředků nutných na zajištění chodu obce
v případě havárií a k odvrácení možných škod.
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 300 bylo schváleno.
8 – Pravidla rozpočtového provizória na rok 2014
Přednesením tohoto bodu byla starostou pověřena vedoucí FO.
Starosta na úvod konstatoval, že jako v předchozích letech, jsme se i nyní rozhodli nesestavovat rozpočet v letošním roce, ale jít cestou rozpočtového provizória a rozpočet na rok 2014
tak, jak bude vypracován, bude schvalován na dalším zasedání ZMH, které je plánováno na
17. března 2014.
Vedoucí FO seznámila členy ZMH s návrhem Pravidel rozpočtového provizória na rok 2014
(dále jen Pravidla), který je předkládán podle § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplnění. Vedoucí FO navrhla
členům ZMH, aby schválili Pravidla podle předloženého návrhu.
Starosta připomněl, že provizórium je prakticky stejné jako v loňském roce. Před hlasováním
nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH schvaluje Pravidla rozpočtového provizória na rok 2014:
Podle § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších změn a doplnění, bude město Holýšov:
1) realizovat pouze rozpočtové výdaje nezbytné pro zajištění běžného provozu města
Holýšova a všech jím zřízených organizací,
2) realizovat pouze opravy a údržbu movitého a nemovitého majetku v nezbytně nutném rozsahu a ve výjimečných situacích (havarijní stav, nebezpečí vzniku škody, nebezpečí poškození zdraví),
3) realizovat investiční rozpočtové výdaje pouze na již zahájené akce,
4) realizovat rozpočtové výdaje v případě, že vyplývají ze smluvních či jinak daných
závazků města vůči třetím osobám,
5) rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizória se stávají
příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.
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Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 301 bylo schváleno.
9 – Zápis 3. zasedání kontrolního výboru ze dne 31. 10. 2013
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva
města Holýšova Mgr. Ing. Jan Lerch (dále jen předseda KV).
Předseda KV konstatoval, že dne 31. října 2013 se konala schůze Kontrolního výboru (dále
jen KV) a v letošním roce se KV zaměřil při své činnosti na zájmy veřejných rozpočtů, konkrétně tedy rozpočtu města Holýšova a příspěvkových organizací. Dále uvedl, že při těchto
kontrolách nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by nasvědčovali tomu, že by jak zaměstnanci Městského úřadu Holýšov, tak i ředitelé příspěvkových organizací konali něco, co by
bylo v rozporu se zájmy veřejných rozpočtů. Dále uvedl, že v zápisu kontroly Městského kulturního střediska Holýšov byla jedna pohledávka ještě z roku 2012, kterou se cestou právního
zástupce města podařilo vymoci. Z veřejných rozpočtů se vymyká pouze zápis o kontrole
hospodaření nájemce v městských lesích. Zde předseda KV uvedl, že nikdo z členů KV není
odborníkem na hospodaření, a proto se jednalo o kontrolu laickou. Obecně výsledek kontroly
byl takový, že pokud k nějakému poškození dojde, bude v nějaké rozumné době napraveno.
Předseda KV navrhl členům ZMH, aby schválili Zápis zasedání KV podle předloženého návrhu (příloha č. 5). Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH schvaluje Zápis 3. zasedání kontrolního výboru Zastupitelstva města Holýšova ze
dne 31. října 2013 podle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 302 bylo schváleno.
10 – Prodej pozemku parc. č. 1127/16 (evidenční číslo 12) 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 pozemek parc. č. 1127/16 v katastrálním území Holýšov je veden pod evidenčním číslem 12, jedná se o pozemek pro řadový rodinný dům, jeho výměra je
429 m2 a vlastníkem pozemku je město Holýšov. Pozemek se nachází v lokalitě obytného
souboru „Na Terasách“ v Holýšově. Žadateli o koupi pozemku jsou manželé Petr a Helena
Michalčínovi, oba bytem Holýšov, Na Stráni 668. Důvod a účel koupě je výstavba řadového
rodinného domu. Navržená prodejní cena pozemku je 690 Kč za 1 m2, oprávněné náklady
spojené s prodejem pozemku a sepsáním kupní smlouvy bude hradit kupující. Záměr prodat
předmětný pozemek 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. 265/2013 ze dne 18. listopadu 2013 doporučen ZMH ke schválení. Vedoucí OMI navrhl členům ZMH, aby schválili prodej výše uvedeného pozemku.
Mgr. Libor Schröpfer se dotázal, jaká je celková kupní cena pozemku, protože v materiálech
je uvedena cena pouze za 1 m2.
Vedoucí OMI odpověděl, že celková kupní cena je ve výši 296.010 Kč.
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Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH prodává pozemek parc. č. 1127/16 (evidenční číslo 12) o výměře 429 m2 v katastrálním území Holýšov manželům Petru a Heleně Michalčínovým, oba bytem Holýšov,
Na Stráni 668 (strana kupující), za cenu 690 Kč za 1 m2, cena celkem 296.010 Kč, s tím,
že oprávněné náklady spojené prodejem pozemku a sepsáním kupní smlouvy bude hradit kupující.
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 303 bylo schváleno.
11 – Kupní smlouva – pozemek parc. č. 815 (KN) v katastrálním území Neuměř
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen vedoucí OMI.
Vedoucí OMI konstatoval, že na základě uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní mezi
městem Holýšov (jako strana kupující) a vlastníky pozemkové (KN) parcely č. 815 o výměře
5.389 m2 v katastrálním území Neuměř manželi Josefem a Marií Vrzalovými, oba bytem Kvíčovice čp. 33 (jako strana prodávající), RMH projednala předložený návrh kupní smlouvy
a na základě usnesení č. 275/2013 ze dne 18. listopadu 2013 doporučuje ZMH tento návrh
schválit. V souvislosti s uzavřenou smlouvou o budoucí kupní smlouvě se město Holýšov
zavázalo vyzvat stranu prodávající k uzavření kupní smlouvy nejpozději do 31. prosince
2013. Dále uvedl, že pozemek se nachází pod stavbou panelové cesty (její části) s využitím
jako přístupová komunikace do Průmyslové zóny II – Holýšov (dále jen PZ II). Důvodem
koupě je plánovaná výstavba vodovodního výtlačného řadu, jehož stavba územně povede podél panelové cesty od místa napojení, což je momentálně areál stavebnin Domažlického stavebního podniku, do PZ II. Smyslem akce je zlepšení zabezpečenosti dodávky pitné vody pro
město Holýšov. Sjednaná kupní cena je ve výši 75 Kč za 1 m2 a náklady spojené se sepsáním
kupní smlouvy a s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující, daň
z převodu nemovitosti uhradí prodávající. Na závěr dodal, že se jedná o pozemek pod panelovou cestou a pokud dojde k odkoupení tohoto pozemku, je to poslední pozemek získaný od
soukromých vlastníků, potom jsou to již Pozemkový fond nebo obec Neuměř a jejich souhlasy pro výstavbu výtlačného řadu nebude problém získat.
Starosta doplnil, že v posledních letech výkupů těchto pozemků pod panelovou cestou byla
celá řada a toto byl poslední odkup pozemku, který umožní do budoucna realizovat stavbu
tlakového přivaděče „Horšovský Týn – Holýšov“ a převod na tlakový systém zásobování vodou v Holýšově. Investice přivaděče bude investicí Chodských vodáren a kanalizací, a. s.,
a jedná se o poslední morální povinnost města, kterou se mělo přispět k tomu, aby akce byla
realizovatelná. Starosta navrhl členům ZMH, aby schválili výše uvedenou kupní smlouvu
podle předloženého návrhu. Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH schvaluje kupní smlouvu, která bude uzavřena mezi městem Holýšov (strana kupující) a vlastníky pozemkové (KN) parcely č. 815 v katastrálním území Neuměř o výměře 5.389 m2, manželi Josefem a Marií Vrzalovými, oba bytem Kvíčovice čp. 33 (strana
prodávající), za sjednanou kupní cenu ve výši 75 Kč za 1 m2, cena celkem 404.175 Kč.
Náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a s podáním návrhu na vklad do katastru
Strana 6 (celkem 11)

nemovitostí bude hradit strana kupující a daň z převodu nemovitosti uhradí strana prodávající.
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 304 bylo schváleno.
12 – Plán schůzí RMH a plán zasedání ZMH na 1. pololetí roku 2014
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen tajemník.
Tajemník podrobně seznámil členy ZMH s plánem schůzí RMH na 1. pololetí roku 2014
a s plánem zasedání ZMH na 1. pololetí roku 2014. Tajemník navrhl členům ZMH, aby
schválili plán schůzí RMH a plán zasedání ZMH podle předloženého návrhu. Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH schvaluje:
a) Plán schůzí RMH na 1. polovinu roku 2014. Termíny schůzí RMH jsou stanoveny
na 6. a 20. ledna, 3. a 17. února, 10. a 24. března, 7. a 28. dubna, 12. a 26. května,
9. a 23. června.
b) Plán zasedání ZMH na 1. polovinu roku 2014. Termíny zasedání ZMH jsou stanoveny na 17. března a 16. června.
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0
Usnesení č. 305 bylo schváleno.
13 – Znovuzvolení přísedící Okresního soudu v Domažlicích Jitky Volfíkové
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen tajemník.
Tajemník seznámil členy ZMH se žádostí Okresního soudu v Domažlicích, sídlem Domažlice, Paroubkova 228 (dále jen OS), o znovuzvolení přísedící paní Jitky Volfíkové, narozené
20. 9. 1963, bytem Holýšov, Tylova 442 (dále jen paní Volfíková). Tajemník konstatoval, že
paní Volfíková se svým znovuzvolením souhlasí, a proto RMH usnesením č. 250/2013 ze
dne 4. listopadu 2013 doporučila členům ZMH, aby znovuzvolilo paní Volfíkovou jako přísedící u OS. Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH volí v souladu se zákonem č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní
správě soudů a o změně některých zákonů (zákon o soudech a soudcích), v platném znění, pro výkon funkce přísedícího u Okresního soudu v Domažlicích ve volebním období
2014 – 2018 paní Jitku Volfíkovou, narozenou 20. 9. 1963, bytem Holýšov, Tylova 442.
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0
Usnesení č. 306 bylo schváleno.
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14 – Dobrovolný svazek obcí „Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka“
Tento bod přednesl starosta.
Starosta konstatoval, že je členem představenstva společnosti Chodské vodárny a kanalizace,
a. s., sídlem Domažlice, Bezděkovské předměstí 388 (dále jen CHVaK). Dále uvedl, že je
několikaletá snaha o výkup akcií od drobných investorů na požadovanou hranici 90 %, a abychom mohli nadále jako většinový akcionář pokračovat paralelně s dokoupením zbývajících
investic a současně se chovat jako 100 % vlastníci tohoto veřejného sektoru. Posláním je levná pružná správa vodohospodářské infrastruktury na našem území, vliv na konečnou cenu
vodného a stočného a vyhnutí se výběrovým řízením do budoucna tím, že bychom nemuseli
dělat tzv. koncesní řízení na provozovatele. Tak je navrhovaný postup v tom, že bude založen
Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka (dále jen VSOD), jehož členové budou pouze
města a obce na domažlickém okrese a současně ty města a obce, které jsou touto společností
obhospodařovány. Tím pádem VSOD budou majoritním a jediným akcionářem CHVaK. Tento postup je zjednodušen tím, že města a obce v tomto svazku, kteří vlastní akcie CHVaK,
tyto akcie zapůjčí, tedy nepůjde o žádné finanční transfery a toto zapůjčení akcií bude umožňovat takto jednohlasně hlasovat a vyhnout se problémům s provozovateli v budoucnu.
Smlouva je podmíněna tím, že tyto smlouvy o vytvoření VSOD schválí všechna dotčená města a obce. Vzorová smlouva byla konzultována podrobně s právníkem města. Výčet účastníků
smlouvy je ve článku I., jsou to prakticky všechna větší města okresu Domažlice a několik
obcí. Pokud budou tyto smlouvy v zastupitelstvech takto schváleny, VSOD začne fungovat
a plnit úlohu, která je tímto postupem myšlená.
Pan Jiří Šlejmar uvedl, že se mu nelíbí zapůjčení akcií na tři roky, jakou máme pojistku proti
tomu, že se v podstatě zbavíme akcií, půjčíme je VSOD, ztratíme kontrolu nad 31.631 ks akcií, půjčíme je do nějakého balíku a CHVaK s tím bude v podstatě manipulovat, jak bude
chtít.
Starosta uvedl, že je to myšleno tak, že před valnou hromadou CHVaK se sejdou všichni
členové VSOD a tam se dohodnou na společném postupu a na valnou hromadu CHVaK již
půjde jen jeden z nich a bude tam hlasovat sám. Takže to zapůjčení je vlastně jenom formální
věc, která je právně ošetřena ve smlouvě.
Mgr. Ing. Jan Lerch doplnil, že zapůjčení není zbavení, tzn. my jim akcie sice půjčíme, ale
oni nám je za nějakou dobu vrátí. Jediným účelem samozřejmě je to, aby města a obce, která
jsou sdružená v dobrovolném svazku, byly stoprocentními akcionáři CHVaK, protože ve
smlouvě je uvedeno i to, že akcie, které se vykoupí nuceně, budou rozděleny mezi účastníky
v poměru tak, jak v současné době akcie mají. Nucený výkup akcií podle obchodního zákoníku a i podle zákona o obchodních společnostech a družstev, který začne platit od nového roku
je možný pouze v případě, že jedna osoba disponuje hlasovacími právy zákonem stanoveným
podílem a v podstatě dispozice bude v tom, že VSOD bude mít akcie zapůjčeny a bude vykonávat hlasovací práva. Pokud by k tomu zapůjčení nedošlo, nemohli by je města a obce ostatních akcionářů vytěsnit, to znamená, nemohly by se stát jedinými akcionáři. To je tedy jediný
důvod a uvedl, že původně se uvažovalo o tom, že dojde k převodu akcií a že toto města
a obce právě odmítali. Ale pokud se akcie pouze zapůjčí, tak je zřejmé, že se nám musejí vrátit. Na závěr dodal, že v tomto není žádné riziko, že by město Holýšov mohlo být nějak kráceno na svých akcionářských právech.
Starosta uvedl, že akcie CHVaK byly přeměněny na akcie listinné, takže v dnešní době máme na listu papíru natištěno, že jsme vlastníky 31.631 ks akcií CHVaK a máme jej uložen
v našem trezoru na městském úřadě. I založením tohoto svazku, nevyndáme akcie z trezoru.
Mgr. Ing. Jan Lerch doplnil, že u listinných akcií se nevyžaduje, aby akcionář, který přijde
na valnou hromadu, měl akcie fyzicky v ruce, ale stačí pouze potvrzení schovatele, že jsou
někde uloženy, takže v podstatě akcie se nepohne z trezoru, kde je uložena.
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Místostarostka připomněla, že na předchozím ZMH byla pověřena tím, že zastupuje město
na CHVaK a jela tam jako pověřená zastupitelka města Holýšova a akcie opravdu zůstávají
stále v trezoru a ona sama tam jela jako pověřená ZMH, což je tedy symbol akcií.
Starosta navrhl členům ZMH, aby schválili níže uvedené usnesení podle předloženého návrhu. Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH:
a) souhlasí se vznikem dobrovolného svazku obcí „Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka“, sídlem Domažlice, Bezděkovské předměstí 388, a současně schvaluje
Smlouvu o vytvoření dobrovolného svazku obcí „Vodohospodářský svazek obcí
Domažlicka“, sídlem Domažlice, Bezděkovské předměstí 388, podle předloženého
návrhu, na základě které vstupuje město Holýšov do tohoto svazku, a pověřuje starostu města Holýšova Ing. Antonína Pazoura podpisem této smlouvy.
b) schvaluje Stanovy Vodohospodářského svazku obcí Domažlicka, které jsou nedílnou
součástí Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí „Vodohospodářský svazek
obcí Domažlicka“, sídlem Domažlice, Bezděkovské předměstí 388.
c) pověřuje zastupováním města Holýšova v dobrovolném svazku obcí „Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka“ sídlem Domažlice, Bezděkovské předměstí 388, starostu města Holýšova Ing. Antonína Pazoura, narozeného 18. 4. 1947, bytem Holýšov, Pod Makovým vrchem 479.
d) schvaluje Smlouvu o půjčce akcií uzavíranou mezi městem Holýšov a Vodohospodářským svazkem obcí Domažlicka, sídlem Domažlice, Bezděkovské předměstí 388,
v předloženém znění a pověřuje starostu města Holýšova Ing. Antonína Pazoura
podpisem této smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 3 (Ondrášiková, Šlejmar, Švec), nehlasoval 0
Usnesení č. 307 bylo schváleno.
15 – Rozpočet Svazku obcí Domažlicko na rok 2014
Přednesením tohoto bodu byla starostou pověřena místostarostka.
Místostarostka seznámila členy ZMH s návrhem Rozpočtu Svazku obcí Domažlicko na rok
2014 (dále jen Rozpočet SOD). Místostarostka navrhla členům ZMH, aby schválili Rozpočet
SOD podle předloženého návrhu. Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH schvaluje Rozpočet Svazku obcí Domažlicko na rok 2014 podle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0
Usnesení č. 308 bylo schváleno.
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16 – Ceny vodného a stočného 2014
Tento bod přednesl starosta.
Starosta konstatoval, že dne 22. listopadu 2013 předložila CHVaK ceny vodného a ke schválení návrh ceny stočného na rok 2014. Cena vodného zůstává stejná jako v roce 2013 ve výši
32,99 Kč bez DPH a ceny stočného, které se kalkulují podle jednotlivých lokalit, a pro Holýšov se cena stočného zvýšila pouze nepatrně o 1,3 % na 23.73 Kč bez DPH. Většina měst
v České republice zvyšuje ceny vodného a stočného o 3 až 4 % pro příští rok. Možná díky
tomu, že jsme ve VSOD, tak z dřívějších poměrně vyšších cen, jsme se dostali na jedny
z nejnižších cen v České republice a oproti loňskému roku u vodného nezvyšujeme a u stočného pouze nepatrně. Starosta navrhl členům ZMH, aby vzali na vědomí ceny vodného
a stočného na rok 2014. Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH bere na vědomí cenu vodného pro město Holýšov na rok 2014 ve výši 37,25 Kč
včetně DPH, a cenu stočného pro město Holýšov na rok 2014 ve výši 25,16 Kč včetně
DPH.
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0
Usnesení č. 309 bylo schváleno.
17 – Diskuse
Diskusi zahájil starosta.
Starosta zmínil dvě aktuality z poslední schůze RMH konané dne 16. prosince 2013. Uvedl,
že dnešního dne se v Domažlické nemocnici otevírá v pořadí již 59. babybox v České republice a RMH se rozhodla přispět na zprovoznění babyboxu částkou 5.000 Kč. Druhá věc je, že
na základě žádosti gynekologicko-porodnického oddělení Stodské nemocnice, kde se zkonsolidovalo nové vedení, bylo požádáno o poskytnutí příspěvku na pořízení nového ultrazvuku
3D, který takto moderní již stojí kolem 1 mil. Kč. Z iniciativy nového primáře na tomto oddělení MUDr. Macha, který přišel ze zahraničí, se takto podobně rozhodují města i jednotlivé
podnikatelské subjekty v okolí na toto zařízení přispět, protože rozpočet nemocnice na toto
nestačí, proto se RMH rozhodla přispět sponzorským darem ve výši 25.000 Kč.
Mgr. Ing. Jan Lerch uvedl, že pokud se RMH takto rozhodla, překročila svoji pravomoc,
protože rada města může rozhodovat o darech pouze do 20.000 Kč a pokud má být poskytnut
dar ve výši 25.000 Kč, musí to schválit ZMH. I kdyby to bylo v rozpočtu, nepostačilo by to,
musí být tedy výslovně schválen dar zastupitelstvem, jinak by se rozhodlo v rozporu se zákonem o obcích.
Starosta konstatoval, že RMH se usnesla tím, že dar bude poskytnutý z rozpočtu města na rok
2014 a je tedy možné to poté schválit na zastupitelstvu v březnu 2014. Smlouva se v každém
případě bude uzavírat v roce 2014, protože i samotný nákup proběhne určitě až po získání
celé částky, proto nám nic neutíká.
Starosta poděkoval přítomným, popřál šťastné a veselé Vánoce a ukončil zasedání ZMH
v 19:00 hodin.
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Přílohy zápisu:
1) Presenční listina členů ZMH
2) Presenční listina hostů
3) Zápis č. 4/2013 zasedání finančního výboru ze dne 11. 12. 2013
4) Rozpočtové opatření města Holýšova na rok 2013 číslo 4
5) Zápis 3. zasedání kontrolního výboru ze dne 31. října 2013
Zápis vyhotovili:
Dne:

Mgr. Bc. Kamil F. Šefl, Ing. Romana Tesařová
19. prosince 2013

Zapisovatelé:

Naděžda Kalinová, Ing. Romana Tesařová

Ověřovatelé zápisu: Jiří Šlejmar

Starosta:

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

Bc. Hana Valachovičová

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

Ing. Antonín Pazour

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

Razítko Města Holýšov:
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