město Holýšov
Zastupitelstvo města Holýšova

ZÁPIS
zasedání Zastupitelstva města Holýšova,
konaného dne 28. února 2018 od 18:00 hodin.
(celkově 175. zasedání, 24. ve volebním období 2014 – 2018)

Přítomno:
Omluveni:

14 členů zastupitelstva, tajemnice, 2 zapisovatelky a cca 35 občanů.
Bc. Hana Valachovičová

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 20. 2. 2018. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce.“
Starosta dále konstatoval, že podle prezenční listiny přítomných členů ZMH (příloha č. 1) je
přítomno 14 (čtrnáct) 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. Libor Schröpfer, pan František Martínek a Ing. Zuzana Burianová.
Jako ověřovatelé zápisu byli starostou navrženi MUDr. Jaroslav Liška a pan Jiří Šlejmar.
Jako zapisovatelé byly starostou navrženy paní Naděžda Kalinová a paní Alena Burianová.
K návrhům nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
O návrzích bylo hlasováno odděleně.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova volí návrhovou komisi ve složení Mgr. Libor Schröpfer,
pan František Martínek a Ing. Zuzana Burianová.
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 425 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova určuje ověřovatele zápisu MUDr. Jaroslava Lišku a pana Jiřího Šlejmara.
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 426 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova určuje zapisovatele paní Naděždu Kalinovou a paní Alenu
Burianovou.
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 427 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.
Pro dnešní zasedání Zastupitelstva města Holýšova byl navržen tento program:
1)
Zahájení zasedání
2)
Volba návrhové komise, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelů
3)
Schválení programu
4)
Zpráva o činnosti Rady města Holýšova
5)
Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání – 6. 12. 2017
6)
Zápis z provedené kontroly Kontrolního výboru ZMH dne 13. 12. 2017
7)
Zápis z kontroly provedené Kontrolním výborem ZMH v MŠ Holýšov dne 14. 12. 2017
8)
Zápisy zasedání finančního výboru ze dne 17. 1. 2018, 22. 1. 2018, 5. 2. 2018
a 15. 2. 2018
9)
Rozpočtové opatření města Holýšova na rok 2017 číslo 7, Rozpočtové opatření města Holýšova na rok 2018 číslo 1
10) Smlouva o poskytnutí účelové dotace – zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2018
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11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Poskytnutí dotací na rok 2018
Fond rozvoje bydlení na území města Holýšova v roce 2018
OZV č. 1/2018 o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na území města Holýšova
OZV č. 2/2018 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství,
k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně
Prodej pozemku parc. č. 742/17 v k. ú. Holýšov
Prodej části pozemku parc. č. 406/14 v k. ú. Neuměř
Příprava na Zprávu o uplatňování Územního plánu města Holýšova za období 2014
až 2018
Návrh Rozpočtu VSO Domažlicka na rok 2018 a Střednědobý výhled rozpočtu VSO
Domažlicka na roky 2019 až 2021
Diskuse
Závěr

Starosta navrhl vyřadit z programu zasedání Zastupitelstva města Holýšova bod č. 17 –
Příprava na Zprávu o uplatňování Územního plánu města Holýšova za období 2014 až
2018 a projednat ho na příštím zasedání ZMH, které se uskuteční dne 11. 4. 2018. Další návrhy ani připomínky nebyly. Starosta dal hlasovat o navrženém programu jednání ZMH.
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1, nehlasoval 0.
Usnesení č. 428 bylo schváleno.

4 – Zpráva o činnosti Rady města Holýšova
Zprávu o činnosti 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 14, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 429 bylo schváleno.
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5 – Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání – 6. 12. 2017
Kontrolu plnění usnesení ZMH z 6. 12. 2017 provedl v souladu s § 119 odst. 3 písm. c) zákona o obcích předseda Kontrolního výboru ZMH Ing. Evžen Menc (dále jen předseda KV).
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova bere na vědomí Zprávu o kontrole plnění usnesení
z posledního zasedání konaného dne 6. 12. 2017 bez připomínek.
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 430 bylo schváleno.

6 – Zápis z provedené kontroly Kontrolního výboru ZMH dne 13. 12. 2017
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen předseda KV.
Předseda KV seznámil členy ZMH se zápisem z provedené kontroly, kterou provedl
dne 13. 12. 2017 KV v Základní škole Holýšov. Předmětem byla kontrola plateb za využívání
služeb školní družiny Základní školy Holýšov. Členům KV byla předložena kalkulace – výpočet úplaty za využívání služeb školní družiny za školní rok 2017/2018. Rodič dítěte, které
využívá služeb školní družiny, musí uhradit částku 100 Kč měsíčně. Dále je vydaná Směrnice pro stanovení podmínek za využívání služeb školní družiny. Ve Směrnici je stanoveno,
jakým způsobem se úhrada za družinu vybírá, v jaké výši, jak často, kam peníze zasílat
a další podmínky, například prominutí nebo snížení úplaty. Úhrady probíhají formou inkasa. Účetní Základní školy Holýšov ihned druhý den kontroluje, za které děti není inkaso
provedeno. Rodiče dětí neprovedené platby zaplatí v hotovosti. Ke dni kontroly nebyly
evidovány žádné dlužné částky. Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova schvaluje Zápis z provedené kontroly Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Holýšova konané dne 13. 12. 2017 podle předloženého návrhu (příloha č. 3). Předmětem kontroly byla kontrola plateb za využívání školní družiny Základní
školy Holýšov. Během kontroly nebyly zjištěny nedostatky.
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 431 bylo schváleno.
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7 – Zápis z kontroly provedené Kontrolním výborem ZMH v MŠ Holýšov dne 14. 12. 2017
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen opět předseda KV.
Předseda KV seznámil členy ZMH se zápisem z provedené kontroly, kterou prováděl
dne 14. 12. 2017 KV v Mateřské škole Holýšov. Cílem kontroly bylo vybírání úplaty za služby
poskytované Mateřskou školou Holýšov. Úplaty za služby jsou zasílány na účet a každé
dítě má svůj variabilní symbol. Rodiče „školkovné“ platí i v tom případě, že dítě chybí
a není odhlášeno. Nezaplacení poplatku je projednáno s rodiči a uhrazeno v hotovosti. Při
kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky. Před hlasováním nebyly členy ZMH podány
žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova schvaluje Zápis z kontroly provedené Kontrolním výborem
Zastupitelstva města Holýšova v Mateřské škole Holýšov dne 14. 12. 2017, podle předloženého návrhu (příloha č. 4). Předmětem kontroly bylo vybírání úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v Mateřské škole Holýšov. Během kontroly nebyly zjištěny nedostatky.
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 432 bylo schváleno.

8 – Zápisy zasedání finančního výboru ze dne 17. 1. 2018, 22. 1. 2018, 5. 2. 2018 a 15. 2. 2018
Přednesením tohoto bodu byla starostou pověřena předsedkyně Finančního výboru
ZMH Ing. Zuzana Burianová (dále jen předsedkyně FV).
Předsedkyně FV seznámila členy ZMH s činností FV od minulého zasedání ZMH. Zkonstatovala, že FV se sešel čtyřikrát. Na prvních třech zasedáních byla na programu FV kontrola
vyúčtování dotací, které byly poskytnuty v roce 2017. FV odhalil drobné nedostatky a požaduje doložit chybějící podklady, případně doplnit doklady. Všichni již byli vyzváni
k nápravě vedoucí Finančního odboru Městského úřadu Holýšov paní Marií Roučkovou
(dále jen vedoucí FO). Další kontrola proběhne na příštím zasedání FV. Čtvrté zasedání FV
se konalo dne 15. 2. 2018. Na programu bylo Rozpočtové opatření města Holýšova na rok
2018 č. 1, které bylo podrobně projednáno v části příjmů, výdajů a financování. FV doporučuje schválit Rozpočtové opatření města Holýšova na rok 2018 č. 1 v plném rozsahu. Před
hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova schvaluje:
a) Zápis zasedání finančního výboru ze dne 17. 1. 2018 podle předloženého návrhu (příStrana 5 (celkem 26)

loha č. 5).
b) Zápis zasedání finančního výboru ze dne 22. 1. 2018 podle předloženého návrhu (příloha č. 6).
c) Zápis zasedání finančního výboru ze dne 5. 2. 2018 podle předloženého návrhu (příloha č. 7).
d) Zápis zasedání finančního výboru ze dne 15. 2. 2018 podle předloženého návrhu (příloha č. 8).
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 433 bylo schváleno.

9 – Rozpočtové opatření města Holýšova na rok 2017 číslo 7, Rozpočtové opatření města
Holýšova na rok 2018 číslo 1
Přednesením tohoto bodu byla starostou pověřena vedoucí FO.
Vedoucí FO seznámila členy ZMH s Rozpočtovým opatřením města Holýšova na rok 2017
číslo 7 (dále jen RO7) a sdělila, že je předloženo pouze na vědomí. RO7 schválila RMH
dne 20. 12. 2017 usnesením číslo 483/2017. RO7 se týká oblasti příjmů v částce
4.819.830 Kč, výdajů v částce 6.239.830 Kč a financování v částce 1.420.000 Kč. Dále členy
ZMH seznámila s Rozpočtovým opatřením města Holýšova na rok 2018 číslo 1 (dále jen
RO1) v oblasti příjmů, výdajů a financování. RO1 se týká oblasti příjmů v částce
3.986.100 Kč, výdajů v částce 4.182.450 Kč a financování v částce 196.350 Kč. Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova:
a) bere na vědomí Rozpočtové opatření města Holýšova na rok 2017 číslo 7, které bylo
schváleno usnesením Rady města Holýšova č. 483/2017 ze dne 20. 12. 2017, podle
předloženého návrhu (příloha č. 9).
b) schvaluje Rozpočtové opatření města Holýšova na rok 2018 číslo 1 podle předloženého návrhu (příloha č. 10).
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 434 bylo schváleno.
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10 – Smlouva o poskytnutí účelové dotace – zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2018
Tento bod přednesl starosta.
Starosta konstatoval, že každoročně město Holýšov poskytuje účelovou finanční dotaci
Plzeňskému kraji, sídlem Plzeň, Škroupova 18 (dále jen Příjemce). Dotace je poskytnuta na
zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2018, kterou Příjemce jako
objednatel veřejné osobní dopravy zajišťuje ve svém územním obvodu. Dotace ve výši
165.132 Kč bude použita na úhradu prokazatelné ztráty vzniklé dopravcům plněním závazků veřejné služby ve veřejné osobní dopravě na základě smluv dopravců s Příjemcem.
Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace, která bude
uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov a Plzeňský kraj, sídlem Plzeň, Škroupova
18, podle předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové finanční dotace
ve výši 165.132 Kč určené na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce
2018.
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 435 bylo schváleno.

11 – Poskytnutí dotací na rok 2018
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen místostarosta.
Místostarosta konstatoval, že všichni členové ZMH obdrželi tabulku s názvem Dotace 2018.
Ve tabulce je uveden seznam žadatelů o dotaci, celkové náklady na projekt, výše požadavku a částka dotace, která byla přidělena. O dotacích do 50.000 Kč včetně rozhoduje
RMH a o dotacích nad 50.000 Kč rozhoduje ZMH. Dotace nad 50.000 Kč jsou celkem tři.
Jedná se o žádost pod číslem 7 – Tělovýchovná jednota Holýšov, z. s., sídlem Holýšov, Táborová 528 – energie – RMH navrhuje částku ve výši 850.000 Kč. Dále žádost číslo 11 – Tělovýchovná jednota Holýšov, z. s., sídlem Holýšov, Táborová 528 – kopaná – RMH navrhuje částku ve výši 210.000 Kč. A třetí žádost číslo 37 – Klub rodičů při ZŠ Holýšov, z. s., sídlem Holýšov, třída 1. máje 388 - RMH navrhuje částku ve výši 60.000 Kč. Členové ZMH by
měli dotace na dnešním zasedání ZMH projednat a rozhodnout, zda budou schváleny
či nikoliv. Všechny dotace podle tabulky RMH projednala 19. 2. 2018. Peníze byly poskytnuty na 49 projektů, pro srovnání v roce 2017 jich bylo 45. Výše požadavků v roce 2017
byla 2.518.193 Kč a v roce 2018 již 2.642.828 Kč, což je o 124.635 Kč více. Uvedl, že se jedná o fakta, která si nasčítal. V tabulce, kterou obdrželi členové ZMH je 42 žádostí. Do seStrana 7 (celkem 26)

znamu poskytnutých dotací je potřeba započítat i projekty, které se ještě vloni poskytovaly
z Programu o poskytování dotací (dále jen Program). Letos byly poskytnuty v rámci rozpočtu Základní škole Holýšov a Základní umělecké škole Holýšov. V loňském roce se
schválilo Základní škole Holýšov pět projektů. Letos byla schválena v rozpočtu Základní
škole Holýšov celková částka účelová dotace na pět projektů v celkové výši 247.900 Kč.
Vloni se poskytlo na 5 projektů 164.000 Kč. Sdělil, že si všechno dovolil sečíst, aby bylo porovnání, kolik peněz se na projekty poskytlo v roce 2017 a kolik v roce 2018. Protože tím,
jak se účelové dotace pro Základní školu Holýšov a Základní uměleckou školu Holýšov vyčlenily z Programu, tak by čísla byla zavádějící. Důvodem k vyčlenění Základní školy Holýšov a Základní umělecké škola Holýšov z Programu byla snaha, aby obě školy nemusely
vypisovat projekty, a tím jim byla ulehčena práce při získávání finančních prostředků
na školní projekty. V loňském roce bylo přiděleno z rozpočtu na Program 2.173.000 Kč
a v roce 2018 částka 1.900.000 Kč. Suma pro rok 2018 je mimo projekty pro Základní školu
Holýšov a Základní uměleckou školu Holýšov. Na projekty včetně škol byla přidělena
v roce 2017 částka 2.173.000 Kč a v roce 2018 částka 2.187.900 Kč, což je o 14.900 Kč více.
Ještě uvedl jedno porovnání. V loňském roce dostala Základní škola Holýšov na projekty
164.000 Kč a letos to je 247.900 Kč, což je o 83.900 Kč více. Ještě připomněl kritéria, kterými se řídila Dotační komise RMH a posléze i RMH při přidělování dotací. Tím nejhlavnějším kritériem byla výchova dětí a mládeže a vzdělávání dětí a mládeže. Dále to byla propagace a reprezentace města, počet členů z řad občanů města, úspěšnost projektů
z minulých let, možnost ostatní veřejnosti z řad občanů zúčastnit se projektu přímo nebo
v roli diváka a konečně dostupnost projektu pro širokou veřejnost.
Pan Radek Špiller (dále jen pan Špiller) uvedl, že pokud ho paměť neklame, tak všichni členové ZMH měli ve volebních programech svých stran, že budou podporovat Tělovýchovnou jednotu Holýšov, z. s. (dále jen Tělovýchovná jednota Holýšov), sport a mládež. Když
letos viděl, jak jsou připravené dotace, tak si udělal porovnání Tělovýchovné jednoty Holýšov. Tělovýchovná jednota Holýšov sdružuje přes 800 sportovců a sportovkyň a je jednou
z největší, ne-li dokonce největších, v okrese Domažlice. Co se týká Tělovýchovné jednoty
Holýšov, tak si porovnal přidělené částky v roce 2017 a v roce 2018. Zjistil, že v současné
době veškeré energie a náklady šly směrem nahoru a Tělovýchovná jednota Holýšov dostala přiděleno skoro o 100.000 Kč méně. Situace je vcelku vážná, hlavně u dvou subjektů.
Samozřejmě vše zkonzultoval s předsedou Tělovýchovné jednoty Holýšov jako se statutárním orgánem a došli k závěru, že pokud se členové ZMH nedomluví trochu jinak, tak
konkrétně pro oddíl ledního hokeje je navržená dotace nedostačující a možná i likvidační.
Dále dotace na energie Tělovýchovné jednoty Holýšov je téměř nedostačující. V ostatních
návrzích uznává částky, které byly navrženy, i když by si všichni přáli, aby to bylo víc. Dobře ví, že to nejde, protože rozpočet města není nafukovací. Vrátil se opět k oddílu ledního
hokeje, kde sdělil, že náklady na provoz jsou několikanásobně vyšší. Oznámil, že všichni,
kteří sportují v oddíle ledního hokeje, tak si sami platí veškerou výzbroj, hokejky a další věci. V dotaci požadují pouze část peněz na pronájem sportoviště, bez kterého nelze lední
hokej provozovat. O energiích Tělovýchovné jednoty Holýšov se pan Špiller ani rozšiřovat
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nechtěl, tam je to podle něj jasné. Sdělil, že má pro členy ZMH návrh, který poměrně
dlouhou dobu probíral s předsedou Tělovýchovné jednoty Holýšov. Poprosil členy ZMH,
aby si jeho návrh opravdu dobře promysleli. Ještě dodal, že si Tělovýchovná jednota Holýšov žádá o dotace nejen město Holýšov, ale další instituce. Bohužel situace je taková, jaká
je, a bez podpory města Holýšova to bohužel nejde. Navrhl všem členům ZMH, aby zvážili
své rozhodnutí před hlasováním. Požádal je, aby z rezervy Programu, která činí 95.000 Kč
uvolnili oproti návrhu částku na oddíl ledního hokeje místo 50.000 Kč tak 100.000 Kč a Tělovýchovné jednoty Holýšov na energie místo částky 850.000 Kč, tak částku 870.000 Kč. To
by znamenalo, že v rezervě Programu pro poskytování dotací by zůstalo 25.000 Kč. Pokud
by tato rezerva nestačila, on bude první, kdo bude hlasovat, aby se rezerva z rozpočtu
města navýšila. Nezávidí nikomu ani korunu, která je přidělena, naopak si přeje, aby všichni
měli přiděleno daleko více peněz, aby své aktivity a sporty mohli rozvíjet dál. Nakonec ještě dodal, že oddíl ledního hokeje se celá léta snaží, když to počasí dovolí, udělat led pro
širokou veřejnost. V letošním roce už do toho nešli, protože brzy bude březen. Zkonstatoval, že již 38 let po sobě dělají akce i pro ostatní, což je například sportovní ples. Bohužel
nemají mládež, což je dané tím, že tento sport je velmi finančně nákladný a za současných
podmínek nelze mládež provozovat. Oddíl ledního hokeje zkoušel i organizovat pár zájezdů na volné bruslení do Plzně, ale neosvědčilo se to, proto od toho ustoupil. Požádal
ještě jednou o podporu protinávrhu.
Pan Špiller podal protinávrh v tomto znění:
Zastupitelstvo města Holýšova schvaluje:
v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotace ve výši 870.000 Kč Tělovýchovné jednotě Holýšov, z. s.,
IČ: 18230644, sídlem Holýšov, Táborová 528 (dále jen Tělovýchovná jednota Holýšov) –
energie, dotace ve výši 210.000 Kč Tělovýchovné jednotě Holýšov – kopaná, dotace ve výši
100.000 Kč Tělovýchovné jednotě Holýšov – lední hokej a dotace ve výši 60.000 Kč Klubu
rodičů při ZŠ Holýšov, z. s., IČ: 26680815, sídlem Holýšov, třída 1. máje 388 (příloha č. 11).
Místostarosta sdělil, že rezerva ve výši 5 % se nechává v Programu z toho důvodu, že pokud se vyskytne nějaká skutečnost, která není známá ke dni ukončení podávání žádostí
o dotaci, aby bylo možno tuto rezervu využít. Všichni ví, že mezi kuželkáři a zápasníky má
Tělovýchovná jednota Holýšov reprezentanty, a pokud by se jim zadařilo na turnajích
u nás nebo v zahraničí, tak aby byla možnost jim reprezentaci ulehčit. Když se nechá
v rezervě částka 25.000 Kč, v podstatě to nejsou žádné peníze. Opět připomněl, že by se
měly peníze využívat hlavně na výchovu dětí a mládeže. Hokej hrají pouze dospělí chlapi,
když ho chtějí hrát, je potřeba si vše zaplatit.
Mgr. Jindřiška Ondrášiková (dále jen Mgr. Ondrášiková) vyzvala přítomného předsedu Tělovýchovné jednoty Holýšov pana Karla Králíka, aby objasnil, zda částka 850.000 Kč na
energie stačí či nikoliv.
Předseda Tělovýchovné jednota Holýšov pan Karel Králík (dále jen předseda Tělovýchovné
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jednoty Holýšov) řekl, že pokud bude brát jako bernou minci 850.000 Kč, což je méně než
vloni, tak se s tím bude muset Tělovýchovná jednota Holýšov vyrovnat a vyjít s tím. Druhá
otázka ovšem je, co by se dělalo, kdyby došlo k nějaké havárii na sportovištích. Tělovýchovná jednota Holýšov z finančních prostředků získaných na dotacích hradí veškeré náklady na energie a ostatní náklady hradí z členských příspěvků. Uvedl pro zajímavost, že
na členských příspěvcích se ročně vybere přes 300.000 Kč. Tělovýchovná jednota Holýšov
může zaplatit provoz, energie, nakoupí méně sportovních potřeb a dalšího vybavení. Nejzávažnější otázka ovšem nastává ohledně kuželny. Oddíl kuželek jednal se členy RMH
a neuspěl v podpoře při opravě kuželny. Tělovýchovná jednota Holýšov zaplatila přes
800.000 Kč za generální opravu kuželny. Oprava byla nutná, jinak by se oddíl kuželek nemohl zúčastnit soutěží, protože jejich sportoviště bylo nevyhovující. Tím, že se oprava provedla, v loňském roce byla zaplacena první část, tj. 400.000 Kč. S dodavatelem bylo dohodnuto, že další část ve výši 200.000 Kč zaplatí Tělovýchovná jednota Holýšov v roce
2018 a poslední část v roce 2019. Řekl, že částka, která se žádala na dotacích, je pro Tělovýchovnou jednotu Holýšov potřebná obzvláště pro oddíl ledního hokeje. Samozřejmě
upřednostňují mládež, ale Tělovýchovná jednota Holýšov by měla umožnit sportovat každému občanovi. Jde jim i o to, zda pětadvacetiletí kluci hrají na automatech, hrají hokej
nebo sportují jiným způsobem. Domnívá se, že ukazatel především mládež ano, ale
všechny dotace, které uplatňuje Tělovýchovná jednota Holýšov mimo město Holýšov dostává na mládež. Otevřeně řekl, že náklady na mládež je Tělovýchovná jednota Holýšov
schopna pokrýt. Položil otázku, co bude platné, když bude mít Tělovýchovná jednota Holýšov mládež perfektně vybavenou, když nebude mít kde sportovat. Žádná dotace není
určena na údržbu stávajícího majetku. Hodnota majetku v současné době činí 14.000.000
Kč. Místostarosta sice řekl, že rezerva 25.000 Kč je málo, ale nemyslí si, že když mají sportovci úspěchy, ať už zápasníci nebo kuželkáři, že by Tělovýchovná jednota Holýšov žádala
o navýšení dotací z titulu těchto úspěchů. Na závěr poděkoval za všechno, co Tělovýchovná jednota Holýšov od města Holýšova dostane, ale zdá se mu nespravedlivé, že oddíl
ledního hokeje je ponížen více než o 50 %. Navrhl, aby se ubralo nějaké procento ostatním oddílům a byl více podpořen oddíl ledního hokeje.
Starosta doplnil předsedu Tělovýchovné jednoty Holýšov a vrátil se k oddílu kuželek. Sdělil,
že za ním byli členové oddílu kuželek a informovali ho o katastrofální situaci, v jaké se jejich zařízení nachází. Donesli kontakty na společnosti, které opravují kuželny a další doklady. Veřejně řekl, že není pravdou, že by členy oddílu kuželek odmítl. Oznámil, že mluvil
s předsedou Tělovýchovné jednoty Holýšov a zeptal se ho, co s tím budou dělat. Odpověď, kterou dostal byla v tom smyslu, ať se nestará, že Tělovýchovná jednota Holýšov to
zvládne. Rozhodně se nejednalo o odmítnutí ze strany města Holýšova. Dále uvedl, že
ZMH je nejvyšší orgán města a rozhoduje o všem. Na zasedání ZMH je možnost rozhodnout i o tom, kdo jakou dotaci dostane. Z tohoto důvodu navrhl krátkou pětiminutovou
přestávku, aby se členové ZMH poradili a dohodli se. Před přestávkou ještě sdělil, že i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy doporučuje, ať se podporují sporty, kde se vychovávají mladí lidé. Proto město podporuje fotbalisty, futsalisty a další sporty.
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Mgr. Ing. Jan Lerch (dále jen Mgr. Ing. Lerch) ubezpečil všechny, že nebude zpochybňovat
výši dotací, protože by jen mohl potvrdit to, co řekl pan Špiller. Tělovýchovná jednota Holýšov dostala v loňském roce na energie 900.000 Kč, ale nyní má dostat 850.000 Kč, přičemž je tady inflace. Když se veškeré dotace zvýší pouze o 14.900 Kč, tak to ani nepokryje
inflaci. Dále se vyjádřil k zaměření dotací. Byl informován předsedkyní oddílu tenisu, že dotace, kterou oddíl dostane, může být použita na cestovné, ale nemůže být použita na nákup antuky. Uvedl, že v současné době má oddíl tenisu 26 tenistů mladšího školního věku.
To, že dospělým bude proplaceno cestovné, když jedou hrát do Poběžovic, na Díly nebo
kamkoliv jinam, pro děti absolutně nic nepřináší. Ale antuka, na které se hraje, jim něco
přinese. Systém, který je nastavený, nutí sportovce, že si vypíší cestovní příkazy, peníze dají
na hromadu a koupí si z nich antuku. Postěžoval si, že systém je nutí k tomu, aby něco
předstírali. Město sice přispívá na dopravu na zápasy, ale ve skutečnosti jsou peníze potřeba na antuku nebo, jak říkal předseda Tělovýchovné jednoty Holýšov, na údržbu. Když
si bude chtít jet zahrát zápas do Poběžovic, tak si benzín zaplatí a nechce od města ani
korunu. Byl by rád, kdyby se přispělo dětem, aby měly kde hrát. Informaci dostal od předsedkyně oddílu tenisu, že na antuku není možné poskytnout dotaci.
Místostarosta konstatoval, že si přesně nepamatuje, na jaký projekt si oddíl tenisu žádal
o poskytnutí dotace. Podle Programu nelze dotaci poskytnout na investice. Investice je na
nákup od 40.000 Kč. Pokud v projektu není napsáno, že je na antuku, tak to nelze poskytnout. To bylo k připomínce Mgr. Ing. Lercha. Ještě informoval veřejnost, protože členové
ZMH mají k dispozici tabulku s poskytnutými dotacemi. Na sport se poskytuje dotace
ve výši 1.395.877 Kč, na kulturu 108.500 Kč, na sociální záležitosti 10.000 Kč, na práce
s dětmi 205.123 Kč, na spolupráci se seniory 35.000 Kč a na spolkovou činnost 50.500 Kč.
Nikdo nemůže obvinit vedení města, že nepodporuje sport. Drtivá většina peněz z dotací
jde na sport. Souhlasil s tím, že ne všechny peníze jsou určeny Tělovýchovné jednotě Holýšov, protože mezi projekty jsou i jiné aktivity, na které chce město též přispívat.
Pan Špiller upozornil na to, že pouze vypočítal rozdíl v dotacích oproti předchozím dvěma
letům, který je 100.000 Kč. O to méně dostala Tělovýchovná jednota Holýšov. Pouze chce
vyjednat lepší podmínky konkrétně pro oddíl ledního hokeje, aby byly schůdné. Jen pro
informaci všem, oddíl ledního hokeje vybere ročně přes 100.000 Kč na členských příspěvcích. Všechno ostatní si členové oddílu platí sami. Dotace je pouze částečný příspěvek na
pronájem ledové plochy. Vyzval členy ZMH, aby zvážili výši dotace pro oddíl ledního hokeje, protože může být i likvidační. Z tohoto důvodu dal protinávrh, který již zazněl a trvá
na něm.
Mgr. Ondrášiková se zeptala pana Špillera, kolik má oddíl ledního hokeje aktivních členů
z Holýšova.
Pan Špiller odpověděl, že aktivních členů z Holýšova a Dolní Kamenice je cca 40. Přesně to
teď neví, nemá podklady. Celkem mají 86 členů. Samozřejmě 10 až 15 členů jsou staří zasloužilí sportovci, kteří prošli oddílem a nemůže jim říct, že končí se členstvím.
Místostarosta doplnil pana Špillera, že v žádosti o dotaci mají uvedeno 81 členů a on řekl
86 členů. Ještě dodal, že spočítal poměr dotací a na sport město dává 73 % finančních
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prostředků z Programu.
Starosta se zeptal všech členů ZMH, zda souhlasí s pětiminutovou přestávkou.
Členové ZMH souhlasně pokývali.
Zasedání ZMH bylo z důvodu přestávky přerušeno od 19:15 do 19:20 hodin.
Starosta zahájil opět jednání ZMH a požádal pana Špillera, aby zopakoval svůj protinávrh.
Pan Špiller podal protinávrh v tomto znění:
Zastupitelstvo města Holýšova schvaluje:
v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotace ve výši 870.000 Kč Tělovýchovné jednotě Holýšov, z. s.,
IČ: 18230644, sídlem Holýšov, Táborová 528 (dále jen Tělovýchovná jednota Holýšov) –
energie, dotace ve výši 210.000 Kč Tělovýchovné jednotě Holýšov – kopaná, dotace ve výši
100.000 Kč Tělovýchovné jednotě Holýšov – lední hokej a dotace ve výši 60.000 Kč Klubu
rodičů při ZŠ Holýšov, z. s., IČ: 26680815, sídlem Holýšov, třída 1. máje 388 (příloha č. 11).
Mgr. Ing. Lerch ještě dodal, že pokud by protinávrh pana Špillera byl schválen, a přesto by
měla být zachována rezerva a vedoucí FO by to nepovažovala za velký zásah, tak by snad
bylo možné modifikovat Rozpočtové opatření města Holýšova na rok 2018 číslo 1. Prostředky určené na dotaci navýšit o 70.000 Kč, aby rezerva zůstala v původní výši.
Ing. Evžen Menc podal protinávrh v tomto znění:
Zastupitelstvo města Holýšova schvaluje:
v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotace ve výši 900.000 Kč Tělovýchovné jednotě Holýšov,
z. s., IČ: 18230644, sídlem Holýšov, Táborová 528 (dále jen Tělovýchovná jednota Holýšov)
– energie, dotace ve výši 210.000 Kč Tělovýchovné jednotě Holýšov – kopaná, dotace ve
výši 70.000 Kč Tělovýchovné jednotě Holýšov – lední hokej a dotace ve výši 60.000 Kč Klubu rodičů při ZŠ Holýšov, z. s., IČ: 26680815, sídlem Holýšov, třída 1. máje 388 (příloha
č. 11).
Místostarosta podal protinávrh v tomto znění:
Zastupitelstvo města Holýšova schvaluje:
v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotace ve výši 900.000 Kč Tělovýchovné jednotě Holýšov,
z. s., IČ: 18230644, sídlem Holýšov, Táborová 528 (dále jen Tělovýchovná jednota Holýšov)
– energie, dotace ve výši 210.000 Kč Tělovýchovné jednotě Holýšov – kopaná a dotace ve
výši 60.000 Kč Klubu rodičů při ZŠ Holýšov, z. s., IČ: 26680815, sídlem Holýšov, třída 1. máje 388 (příloha č. 11).
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Pan Špiller ještě doplnil, že všichni členové ZMH slyšeli předsedu Tělovýchovné jednoty
Holýšov a ten souhlasí s protinávrhem pana Špillera. Omluvil se členům ZMH, ale oni neznají poměry, kdo kolik financí potřebuje. Předseda Tělovýchovné jednoty Holýšov konstatoval, že na energie by stačilo 870.000 Kč a je i protinávrh na otočení těchto částek. Neví,
co k tomu víc dodat.
Starosta dal hlasovat o protinávrhu pana Špillera.
Protinávrh části usnesení a):
Zastupitelstvo města Holýšova schvaluje:
a) v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, poskytnutí dotace ve výši 870.000 Kč Tělovýchovné jednotě Holýšov, z. s., IČ: 18230644, sídlem Holýšov, Táborová 528 (dále jen Tělovýchovná jednota Holýšov) – energie, dotace ve výši 210.000 Kč Tělovýchovné jednotě Holýšov – kopaná, dotace ve výši 100.000 Kč Tělovýchovné jednotě Holýšov – lední hokej a dotace
ve výši 60.000 Kč Klubu rodičů při ZŠ Holýšov, z. s., IČ: 26680815, sídlem Holýšov, třída
1. máje 388 (příloha č. 11).
Výsledek hlasování: pro 4, proti 9, zdržel se 1, nehlasoval 0.
Protinávrh části usnesení a) nebyl schválen.
Starosta dal hlasovat o protinávrhu Ing. Evžena Mence.
Protinávrh části usnesení a):
Zastupitelstvo města Holýšova schvaluje:
a) v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, poskytnutí dotace ve výši 900.000 Kč Tělovýchovné jednotě Holýšov, z. s., IČ: 18230644, sídlem Holýšov, Táborová 528 (dále jen Tělovýchovná jednota Holýšov) – energie, dotace ve výši 210.000 Kč Tělovýchovné jednotě Holýšov – kopaná, dotace ve výši 70.000 Kč Tělovýchovné jednotě Holýšov – lední hokej a dotace
ve výši 60.000 Kč Klubu rodičů při ZŠ Holýšov, z. s., IČ: 26680815, sídlem Holýšov, třída
1. máje 388 (příloha č. 11).
Výsledek hlasování: pro 10, proti 4, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Část usnesení 436 a) byla schválena.
Místostarosta navrhl, aby se o schválení návrhu usnesení hlasovalo o každé Veřejnoprávní
smlouvě zvlášť. Sdělil, že on chce podpořit například Klub rodičů při ZŠ Holýšov, z. s., ale
pokud se bude hlasovat v jednom usnesení, tak nemůže hlasovat pro.
Starosta dal hlasovat o návrhu veřejnoprávních smluv jednotlivě:
Návrh části usnesení b):
Zastupitelstvo města Holýšova schvaluje:
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b) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace podle zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, která
bude uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov a Tělovýchovná jednota Holýšov, z. s., IČ: 18230644, sídlem Holýšov, Táborová 528, podle předloženého návrhu.
Předmětem smlouvy je poskytnutí účelových peněžních prostředků v celkové výši
900.000 Kč na projekt: Zajištění provozu sportovišť – náklady na energie a drobná
údržba sportovišť na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Část usnesení 436 b) byla schválena.
Návrh části usnesení c):
Zastupitelstvo města Holýšova schvaluje:
c) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace podle zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, která
bude uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov a Tělovýchovná jednota Holýšov, z. s., IČ: 18230644, sídlem Holýšov, Táborová 528, podle předloženého návrhu.
Předmětem smlouvy je poskytnutí účelových peněžních prostředků v celkové výši
210.000 Kč na projekt: Příspěvek na dopravu, nájemné, rozhodčí, sportovní potřeby,
startovné v soutěžích, poháry a medaile, registraci oddílu kopané na období od
1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Část usnesení 436 c) byla schválena.
Návrh části usnesení d):
Zastupitelstvo města Holýšova schvaluje:
d) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace podle zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, která
bude uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov a Klub rodičů při ZŠ Holýšov,
z. s., IČ: 26680815, sídlem Holýšov, třída 1. máje 388, podle předloženého návrhu.
Předmětem smlouvy je poskytnutí účelových peněžních prostředků v celkové výši
60.000 Kč na projekt: Finanční prostředky na zajištění akcí Klubu rodičů při ZŠ Holýšov,
kde se zapojí do aktivit 80 % dětí ZŠ Holýšov na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Část usnesení 436 d) byla schválena.
Návrh části usnesení e):
Zastupitelstvo města Holýšova schvaluje:
e) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace podle zákona č. 250/2000 Sb.,
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o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, která
bude uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov a Tělovýchovná jednota Holýšov, z. s., IČ: 18230644, sídlem Holýšov, Táborová 528, podle předloženého návrhu.
Předmětem smlouvy je poskytnutí účelových peněžních prostředků v celkové výši
70.000 Kč na projekt: Příspěvek na dopravu, nájemné, rozhodčí, startovné v soutěžích
a registraci oddílu ledního hokeje na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 4, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Část usnesení 436 e) byla schválena.
Usnesení č. 436 bylo schváleno.

12 – Fond rozvoje bydlení na území města Holýšova v roce 2018
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen místostarosta.
Místostarosta seznámil členy ZMH s Vyhodnocením Fondu rozvoje bydlení za rok 2017
(dále jen Vyhodnocení FRB za rok 2017). Konstatoval, že ho členové ZMH dostali až na
zasedání ZMH, vzhledem k tomu, že Vyhodnocení FRB za rok 2017 se schvalovalo až na
RMH v pondělí dne 26. 2. 2018. To proto, že nebyly k dispozici všechny podklady, aby Finanční odbor Městského úřadu v Holýšově mohl zpracovat Vyhodnocení FRB za rok 2017.
Nicméně Pravidla města Holýšova o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Holýšova (dále jen Pravidla) ukládají, že zároveň
s výběrovým řízením musí být projednáno i Vyhodnocení FRB za předcházející rok.
Vzhledem k tomu, že si asi všichni členové ZMH nestačili projít Vyhodnocení FRB za rok
2017, místostarosta jej přečetl a seznámil s ním všechny přítomné. Dále požádal o projednání rozhodnutí o vyhlášení Výběrového řízení na použití účelových prostředků Fondu
rozvoje bydlení na území města Holýšova pro rok 2018. Výběrové řízení je v podstatě
stejné s rokem 2017, pouze došlo ke změně termínů. Sdělil, že pokud se Výběrové řízení
schválí na zasedání ZMH konané dne 28. 2. 2018, na úřední desku Městského úřadu Holýšov bude vyvěšeno 1. 3. 2018, podle Pravidel je lhůta pro podání žádosti 60 dní a skončí
2. 5. 2018. Stavební komise RMH potom projde všechny žádosti, zkontroluje, vyhodnotí
a dodá na schůzi RMH konané 28. 5. 2018 závěry včetně doporučení komu a v jaké výši
zápůjčku poskytnout. Vše bude k dispozici ke schválení na zasedání ZMH dne 13. 6. 2018
tak, aby žadatelé mohli uzavřít smlouvu o zápůjčce a peníze přes léto využít.
Pan Špiller se dotázal, zda se bude též schvalovat celková výše Fondu rozvoje bydlení na
rok 2018.
Místostarosta odpověděl, že se využilo vždy tolik prostředků, kolik jich na účtu Fondu rozvoje bydlení bylo. Pokud by byla poptávka vyšší, tak bude záležet na Stavební komisi
RMH, RMH a ZMH, aby rozhodli o tom, komu budou zápůjčky poskytnuty.
Pan Špiller se chtěl ještě ujistit, zda se bude jednat o částku, která bude na účtu Fondu
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rozvoje bydlení v měsíci květnu 2018.
Místostarosta toto potvrdil.
Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova:
a) schvaluje Vyhodnocení Fondu rozvoje bydlení na území města Holýšova za rok 2017
podle předloženého návrhu (příloha č. 12).
b) vyhlašuje v souladu s článkem IV. odst. 5 Pravidel města Holýšova č. 1/2017 ze dne
30. 8. 2017, o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na
území města Holýšova, Výběrové řízení na použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Holýšova v roce 2018 podle předloženého návrhu (příloha
č. 13).
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 437 bylo schváleno.

13 – OZV č. 1/2018 o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na území
města Holýšova
Přednesením tohoto bodu byla starostou pověřena tajemnice Městského úřadu Holýšov
Mgr. Jana Štenglová (dále jen tajemnice).
Tajemnice seznámila členy ZMH s návrhem OZV č. 1/2018 o stanovení pravidel pro pohyb
psů na veřejném prostranství na území města Holýšova. OZV č. 1/2018 nahradí původní
OZV č. 1/2010 o čistotě o ochraně životního prostředí a omezení volného pohybu psů
a jiných zvířat na veřejných prostranstvích. Nutnost změnit OZV č. 1/2010 vzešla opět
z ústního jednání na Ministerstvu vnitra České republiky, oddělení dozoru Plzeň. Vzhledem
k tomu, že některá ustanovení OZV č. 1/2010 již nejsou v souladu s aktuálními právními
předpisy, popřípadě tam byla ustanovení, která jsou nadbytečná a jsou upravená zákonem. Z tohoto důvodu připravilo Ministerstvo vnitra České republiky, oddělení dozoru Plzeň určitý návrh, město Holýšov jej upravilo podle své potřeby a následně předložilo ke
kontrole. Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly posoudilo návrh OZV č. 1/2018 a zaslalo městu Holýšovu konečné stanovisko, že je v souladu
se zákonem a může být předložena na zasedání ZMH ke schválení.
Pan Špiller měl připomínku k OZV č. 1/2018 Čl. 2, bod 1b) pes nesmí vstupovat na prostranství dětských hřišť a pískovišť, sportovních hřišť. Zdálo se mu, že formulace je velmi
zvláštní. Myslí si, že by bylo vhodnější dát bod 1b) ve znění: vodění psů na prostranství
dětských hřišť a pískovišť, sportovních hřišť je zakázáno. Chtěl podat protinávrh usnesení.

Strana 16 (celkem 26)

Tajemnice řekla, že v OZV č. 1/2018 v Čl. 2 bod 1) je uvedeno: Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích v zastavěném a zastavitelném území
města Holýšova. Pokud by se tam dalo znění dle pana Špillera, zdálo se jí to divné.
Pan Špiller na svém protinávrhu netrval, i přesto, že se mu zdála jeho formulace lepší.
Mgr. Ing. Lerch měl dotaz z praktického hlediska. Jestli ten Čl. 2 bod 1b) znamená, že pokud půjde na fotbal do prostoru fotbalového stadionu, tak si nesmí vzít s sebou ani psa na
vodítku? Nebo pokud by šel na tenisové kurty? Zeptal se, jak je myšlen termín – sportovní
hřiště.
Tajemnice odpověděla, že se jedná o hřiště v majetku města nebo na veřejném prostranství. Fotbalové hřiště je majetkem Tělovýchovné jednoty Holýšov, která je soukromý subjekt. Všechna veřejná prostranství jsou vyznačena v příloze č. 1 této OZV č. 1/2018.
Mgr. Ing. Lerch nechtěl toto rozebírat, ale rozhodně se nedá říct, že pokud je to soukromý
majetek, tak to není veřejné prostranství a je na to řada judikátů. Pokud pozemek splňuje
atributy veřejného prostranství, i když je ve vlastnictví jiné osoby než státu nebo obce, je
veřejným prostranstvím. Zeptal se, jak z té přílohy č. 1 pozná, kde může psa pustit
z vodítka.
Tajemnice vysvětlila, že co je zelené, jsou veřejná prostranství. Je si vědoma, že je to malé,
ale Ministerstvo vnitra České republiky vyžaduje obrazovou přílohu, bohužel jinak to není
možné udělat, aby se vešlo na papír velikosti A4.
Mgr. Ing. Lerch sdělil, že je to v pořádku a zmátla ho pouze hřiště.
Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Holýšova
č. 1/2018 o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na území města
Holýšova, podle předloženého návrhu (příloha č. 14).
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 438 bylo schváleno.

14 – OZV č. 2/2018 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství,
k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně.
Přednesením tohoto bodu byla starostou pověřena tajemnice.
Tajemnice seznámila členy ZMH s návrhem OZV č. 2/2018 k zajištění udržování čistoty ulic
a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní
veřejné zeleně. OZV č. 2/2018 nahradí původní OZV č. 1/2010 o čistotě o ochraně životního prostředí a omezení volného pohybu psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích.
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Celý postup změny je shodný jako v případě OZV č. 1/2018. Tajemnice předložila OZV
č. 2/2018 rovněž ke schválení.
Pan Špiller měl připomínku k Čl. 3 Ochrana veřejné zeleně, bod 3c) lámat větve, trhat nebo jinak poškozovat prvky veřejné zeleně. Slovo prvek se mu zdálo nevhodné, vhodnější
mu připadalo slovní spojení: jednotlivé druhy veřejné zeleně. Jednalo se o technickou poznámku. Sdělil, že mu není znám pojem prvek veřejné zeleně.
Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Holýšova
č. 2/2018 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně, podle předloženého návrhu
(příloha č. 15).
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 439 bylo schváleno.

15 – Prodej pozemku parc. č. 742/17 v k. ú. Holýšov
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen vedoucí Oddělení majetku a investic
Městského úřadu Holýšov pan Milan Hulín (dále jen vedoucí OMI).
Vedoucí OMI sdělil, že vlastníkem pozemku parc. č. 742/17 (KN) v k. ú. Holýšov je město
Holýšov, náměstí 5. května 32. Velikost pozemku parc. č. 742/17 (KN) je 1.870 m2. Dotčený
pozemek se nachází podél silnice I/26, po pravé straně ve směru na Stod (za firmou Wuppermann Kovotechnika, s. r. o., Holýšov). Žadatel o prodej pozemku je společnost IKS –
METALLTECH, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 71. Důvod a účel koupě je výstavba haly na kovovýrobu v Holýšově. Záměr prodat pozemek byl zveřejněn na úřední desce
Městského úřadu Holýšov v období od 13. 12. 2017 do 29. 12. 2017. Prodej byl projednán
na zasedání RMH dne 8. 1. 2018 a usnesením č. 4/2018 nebyl prodej doporučen. Důvodem
je skutečnost, že k předmětnému pozemku není řešeno připojení na inženýrské sítě včetně
komunikačního napojení na silnici I/26. Jiní zájemci o pozemek nejsou. Pozemek patří do
kategorie „C“ pozemky pro průmysl. Podle schválených Pravidel pro stanovení ceny při
prodeji pozemku z vlastnictví města Holýšova se cena za 1 m2 pohybuje v rozmezí 350 až
850 Kč. Náklady spojené s prodejem pozemku hradí žadatel.
Místostarosta dodal, že se z žádosti jednatelky společnosti Miroslavy Křížkové dozvěděl, že
tam chtějí vystavět halu pro kovoobrábění. Následně mu bylo sděleno Stavebním odborem Městského úřadu v Holýšově, že v současné době nejsou schopni sdělit, zda je pozemek zastavitelný. Z tohoto důvodu by doporučoval zatím pozemek neprodávat až do
doby, kdy bude jasné, zda se na něm dá stavět či nikoliv.
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Starosta uvedl, že vidí ještě větší problém než zastavitelnost připojení pozemku na silnici
I/26. Otázkou je, kdo to zaplatí, protože Ředitelství silnic a dálnic ČR to platit nebude, tím
si byl jist. Pokud se tento problém vyřeší společně se zastavěností, tak není důvod, proč
pozemek neprodat. V současné chvíli se domnívá, že by to byl problém.
Mgr. Ing. Lerch konstatoval, že v podstatě souhlasí, ale má pocit, jestli si zbytečně členové
ZMH nedělají starosti za žadatele. Sdělil, že pokud je žadatel takový dobrodinec, že je
ochoten zaplatit za pozemek, na který se nedostane, tak by mu v tom nebránil. Měl by si
uvědomit, co od pozemku očekává, a zda je to reálné nebo ne. Souhlasí s tím, že pokud je
nějaká vyhlídka na řešení stávajících problémů, tak se může vyčkat. Všeobecně má za to,
že žadatelé by měli převzít zodpovědnost za svoje právní jednání, a když o něco požádají,
tak proč by se členové ZMH měli staral o to, zda se na pozemek dostanou. Pokud jsou
svéprávní, tak je to hlavně jejich starost.
Starosta doplnil, že takových případů má město několik. Vede to k tomu, že jsou na Městském úřadu Holýšov žádosti o zřízení chodníku k penzionu, který je jeden kilometr
za městem a není k němu žádná přístupová cesta.
Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova neschvaluje prodej pozemku parc. č. 742/17 (KN)
v katastrálním území Holýšov o výměře 1.870 m2 společnosti IKS – METALLTECH, s. r. o.,
sídlem Holýšov, náměstí 5. května 71, z důvodu, že k pozemku není řešeno připojení na
inženýrské sítě včetně komunikačního napojení na silnici I/26.
Výsledek hlasování: pro 11, proti 1, zdržel se 2, nehlasoval 0.
Usnesení č. 440 bylo schváleno.

16 – Prodej části pozemku parc. č. 406/14 v k. ú. Neuměř
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen vedoucí OMI.
Vedoucí OMI sdělil, že vlastníkem části pozemku parc. č. 406/14 (KN) v k. ú. Neuměř je
město Holýšov, náměstí 5. května 32. Velikost části pozemku parc. č. 406/14 (KN) je
cca 130 m2. Dotčený pozemek se nachází v Průmyslové zóně II – Holýšov (prostory bývalých vojenských kasáren). Žadatel o prodej pozemku je pan Petr Hanka, bytem Holýšov,
Lesní 697. Důvod a účel koupě je ucelení pozemku parc. č. 406/43 (KN) k. ú. Neuměř
(vlastník pan Petr Hanka) z důvodu příjezdu do firmy. Záměr prodat předmětnou část pozemku byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Holýšov v období od 9. 1. 2018 do
25. 1. 2018. Prodej byl projednán na schůzi RMH dne 5. 2. 2018 a usnesením č. 31/2018 byl
prodej doporučen. Jiní zájemci o pozemek nejsou. Tato část pozemku patří do kategorie
„ostatní plocha“. Navržená prodejní cena je 130 Kč za 1 m2. Náklady spojené s prodejem
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pozemku hradí žadatel.
Pan Špiller sdělil, že se jedná o pozemek, který se nachází v Průmyslové zóně II – Holýšov,
tak má o tom přehled. Vzhledem k tomu, že úzce spolupracuje s Finančním odborem
Městského úřadu v Holýšově ohledně různých finančních operací a záloh na elektřinu, byl
upozorněn na to, že pan Petr Hanka má nedoplatky vůči městu Holýšovu. Pan Špiller nemá nic proti prodeji, ale chce ho podmínit tím, že dokud pan Petr Hanka neuhradí dlužné
částky za elektřinu, pozemek se mu neprodá. Je logické, že by se nemělo nic prodávat,
když dluží.
Místostarosta podal protinávrh v tomto znění:
Zastupitelstvo města Holýšova odkládá prodej části pozemku parc. č. 406/14 (KN)
v katastrálním území Neuměř o výměře cca 130 m2 panu Petru Hankovi, bytem Holýšov,
Lesní 697, do doby, než budou žadatelem uhrazeny všechny závazky vůči městu Holýšovu.
Pan Špiller podal protinávrh v tomto znění:
Zastupitelstvo města Holýšova:
a) schvaluje prodej části pozemku parc. č. 406/14 (KN) v katastrálním území Neuměř
o výměře cca 130 m2 panu Petru Hankovi, bytem Holýšov, Lesní 697, za cenu 130 Kč
za 1 m2. Oprávněné náklady spojené s prodejem pozemku a sepsáním kupní smlouvy
hradí strana kupující.
b) pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Jana Mendřece, aby jménem města Holýšova
uzavřel kupní smlouvu podle bodu a) tohoto usnesení.
c) kupní smlouva bude podepsána pouze v případě, že budou uhrazeny veškeré pohledávky vůči městu Holýšovu.
Mgr. Libor Schröpfer (dále jen Mgr. Schröpfer) řekl, že není právník, ale není mu jasné, jak
vůbec může město Holýšov uvažovat o prodeji pozemku někomu, kdo dluží. Je to nad
jeho chápání a právní vzdělání nemá.
Mgr. Ondrášiková věří, že to Mgr. Schröpfer pochopí. Když se na schůzi RMH projednával
prodej pozemku, tak žádná informace o tom, že pan Petr Hanka dluží městu Holýšovu,
nebyla k dispozici.
Starosta dal hlasovat o protinávrhu místostarosty.
Protinávrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova odkládá prodej části pozemku parc. č. 406/14 (KN)
v katastrálním území Neuměř o výměře cca 130 m2 panu Petru Hankovi, bytem Holýšov,
Lesní 697, do doby, než budou žadatelem uhrazeny všechny závazky vůči městu Holýšovu.
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 441 bylo schváleno.
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17 – Návrh Rozpočtu VSO Domažlicka na rok 2018 a Střednědobý výhled rozpočtu VSO
Domažlicka na roky 2019 až 2021
Tento bod přednesl starosta.
Starosta seznámil členy ZMH s návrhem Rozpočtu svazku obcí Vodohospodářský svazek
obcí Domažlicka na rok 2018 a návrhem Střednědobého výhledu rozpočtu svazku obcí
Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka na roky 2019 až 2021. Před hlasováním nebyly
členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova bere na vědomí:
a) Rozpočet svazku obcí Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka na rok 2018 podle
předloženého návrhu.
b) Střednědobý výhled rozpočtu svazku obcí Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka
na roky 2019 až 2021 podle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 442 bylo schváleno.

18 – Diskuse
Diskusi zahájil starosta.
Starosta se vrátil k Vodohospodářskému svazku obcí Domažlicka. Sdělil, že správní rada
Chodských vodáren a kanalizací, a. s., schválila opravu kanalizace a vodovodu v Holýšově
v ulicích Truhlářská a Tylova. Má přislíbeno, že práce začnou na začátku dubna 2018, ale
jak je zná, tak začátek vidí na měsíc květen 2018.
Dále požádal členy ZMH, aby si opravili ve svých plánech datum dalšího zasedání ZMH,
které je naplánováno na 11. 4. 2018 místo 25. 4. 2018.
Dále předložil informaci o akci „Holýšov – Smíšená stezka podél silnice III/1852 úsek Husova třída (vjezd do zahr. kolonie – Srbický potok)“ (dále jen stezka). Sdělil, že v současné
době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby, respektive na společnost, která ji bude stavět. Do výběrového řízení se přihlásilo 6 společností a nabídnuté ceny se pohybují
od 8.900.000 Kč do 13.000.000 Kč. Žádost o dotaci prošla prvními dvěma schvalovacími
stupni a věří, že bude rychle dokončeno výběrové řízení, bude vybrána společnost, která
bude stezku Holýšov – Dolní Kamenice dělat a zahájí se stavba.
Pan Jan Toupal (dále jen pan Toupal) měl připomínku ke stezce. Řekl, že bedlivě sleduje
veškeré dění ohledně této akce. Přečetl si v minulém čísle Holýšovského zpravodaje, že
někteří členové ZMH mají ke stezce výhrady nebo jsou špatně informováni. Sdělil, že
v prostoru, o který se jedná, je přítomen denně. Jde o Husovu třídu čp. 717 a na této adreStrana 21 (celkem 26)

su se zdržuje dopoledne i odpoledne. Mluví i za tamější obyvatele, kteří v této lokalitě
bydlí nebo tam několikrát denně dochází k různým aktivitám na své pozemky. Uvedl jmenovitě další občany například Neubauerovi čp. 799, Bártovi, Lieblovi, Bíbovi, Fikrlovi a paní
Škrletovou. Pan Toupal řekl, že skutečně v této lokalitě jde o život. Na silnici III. třídy jsou tři
úseky, kde není kam uskočit, když se míjí dva automobily. Politoval školní děti, které musí
chodit po této silnici, ať už z důvodu, že jim ujel autobus nebo rodiče mají rozbité auto.
V době, když byl zavřený most v Holýšově z důvodu opravy nebo most ve Staňkově, veškerá doprava byla vedenou právě silnicí III. třídy. Skutečně se tam pohybuje denně a mohl
by i počítat projíždějící automobily. Dříve to bývalo tzv. holýšovské korzo, ale starší občané
tudy přestali chodit, protože když okolo nich projel kamion, tak zavrávorali a mohli přijít
k úrazu. Věří tomu, že pokud se tato stezka vybuduje, bude dobře tak, jak bývalo.
Vedoucí Stavebního odboru Městského úřadu Holýšov pan Jaroslav Kubica (dále jen vedoucí StO) předem deklaroval, že se bude snažit hovořit velice krátce. Nejdříve poděkoval
za skvělé ozvučení sálu. Řekl, že po dohodě s tajemnicí a RMH se z programu dnešního
zasedání ZMH stáhl bod číslo 17 Příprava na Zprávu o uplatňování ÚP města Holýšova
za období 2014 až 2018. Tento bod znamenal, že uběhly čtyři roky od schválení Územního
plánu města Holýšova (dále jen ÚP) a pořizovatel má povinnost provést kontrolu, rekapitulaci, navrhnout další postup a úpravy. Součástí toho je posouzení všech návrhů změn ÚP,
které na StO došly, mimo návrhů těch, kteří si to chtěli zaplatit sami a ZMH jim to schválilo.
Byl to pan Koriták – pekárna a EvoBus, kde ještě běží dohadovací řízení. Je ovšem možné,
že se od toho odstoupí. Bylo předloženo šest návrhů a jeden z nich je kontroverzní, a proto chtěl na zasedání ZMH všechny členy ZMH s tímto návrhem seznámit. Nečeká žádné
odpovědi, jedná se o pouhou informaci, aby mohli všichni členové ZMH o tom přemýšlet,
případně přijít na StO a podívat se do map. Domnívá se, že se jedná o jedno
z nejzávažnějších rozhodnutí, které se bude řešit ještě do konce volebního období. Objevila se jedna zásadní věc, o které neměl ani on sám ještě před čtyřmi dny ponětí. Podstata
změny je v tom, že zhruba před čtyřmi roky přišla na Městský úřad v Holýšově petice, kterou prezentuje předseda petičního výboru pan Šiman. Změnu požaduje ve dvou bodech.
Jedna věc je vymístění dopravy v ulici Tovární a druhá věc se týká změny limity bydlení
smíšené na čistou zónu bydlení. Když se na toto podíváme historicky, i před prvním ÚP,
tj. před rokem 1994, byla inkriminovaná silnice vedena jako dopravní spojka kolem ulice
Tovární a architekt nic neměnil. Potom došlo ke schválení regulačního plánu, kdy doprava
byla vymístěna z náměstí 5. května do Tovární ulice. Pokud by to bylo zapotřebí a vědělo
by se, co se bude v prostoru bývalé fabriky LIAZ dít. Tato situace trvala do pátku minulého
týdne, kdy na StO přišel projekt industriálního parku od JUDr. Jaroslava Macháčka (dále jen
JUDr. Macháček). Projekt je na úrovni územního rozhodování a StO již bude stavby umisťovat. Investor předložil návrh na postavení dvou hal o výměře 25.000 m2, které by měly
sloužit jako systém překladiště spedičních společností. Ve zprávě je uvedeno, že by tam
mělo denně projet 40 nákladních automobilů a 25 kamionů. Když se na to díval, tak spočítal zhruba 50 míst, kde je překladiště, tak najednou by se mohlo vykládat až 50 automobilů. Domnívá se, že uvedená kapacita je podhodnocená. Příjezd do objektu by byl ve směru
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stávajícího vjezdu, a ještě další velký vjezd by byl u velkého komína. StO správní řízení přerušil, protože našel několik chyb. Jasně bylo řečeno, že napojení bude ulicí Politických vězňů dozadu, což je nesmysl. Ještě podotkl, že pokud by se o této věci mělo rozhodovat, tak
je potřeba jasně vědět, kudy bude veden obchvat Holýšova. Dále jak bude tento systém
na obchvat napojen a jak bude pracováno s územím bývalého Liazu. V okamžiku, kdy investor takto zaplní a nebude síla tomu zabránit, Tovární ulice se začlení do limity čisté
bydlení, změní se hygienické limity a bude velké nebezpečí, že by město Holýšov muselo
investorovi platit ztráty za haly, které budou mít jiné podmínky. Jedná se o politické rozhodnutí, ale měl dojem, že by to všichni členové ZMH měli vědět.
Předseda Tělovýchovné jednoty Holýšov poděkoval, že byla Tělovýchovné jednotě Holýšov navýšena dotace, protože si váží každé koruny, kterou dostanou. Pochopitelně přišly
korekce, ale věří tomu, že se s tím Tělovýchovná jednota Holýšov vyrovná. Veřejně přislíbil
panu Špillerovi podporu oddílu ledního hokeje a znovu poděkoval.
Starosta podotkl ještě k JUDr. Macháčkovi, že tohle je již asi pátý plán za dobu, co je ve
funkci starosty města Holýšova, co chce JUDr. Macháček ve své fabrice budovat. Podle jeho názoru, by to bylo jedno z nejhorších řešení pro Holýšov. Obává se, že by přibyla další
ohromná doprava, která by vedla přes město. Dotázal se vedoucího StO, zda potřebují
Posouzení z hlediska životního prostředí (EA).
Vedoucí StO odpověděl, že EA byla novým zákonem prakticky zneplatněna. Vše se jako
by zjednodušilo a EA neplatí. Sdělil ještě svůj názor. Město Holýšov je účastníkem řízení
tzv. hlavním účastníkem řízení a může vznášet námitky a připomínky. Může jednat
s JUDr. Macháčkem a říct dobře, chcete, aby město podpořilo Váš projekt, chcete se připojit na vodovod, tak vymístěte z Tovární ulice dopravu, dejte ji za hradbu na svůj pozemek, tam je místa dost. Též je možno říct, dopravu můžete vést podél trati, a potom může
dojít k dohodě. Nebo je možno říct ne a začnou se dělat velké problémy ze strany města.
Nyní je možnost, jak do tohoto zasáhnout.
Pan Špiller se zeptal vedoucího StO, zda město Holýšov by mohlo říct například, že vjezd
u komína je nežádoucí.
Vedoucí StO souhlasil a řekl, že město Holýšov si jako účastník řízení může říct cokoliv, ale
je dobré říct něco za něco. Třeba budete jezdit pouze tímto vjezdem a město mu pomůže
s vodou, protože budou mít nedostatek vody. Je potřeba jednat, ale zakázat stavět, to
město nemůže.
Starosta podotkl, že město Holýšov se bude snažit na vzniklou situaci chytře reagovat. Ještě sdělil, že když se dozvěděl o té hrůze, tak JUDr. Macháčkovi zavolal. Poprvé mu nezvedl
telefon.
Místostarosta reagoval na příspěvek pana Toupala a poděkoval mu za něj. Sdělil, že on
patří mezi ty členy ZMH, kteří se domnívají, že do Dolní Kamenice je třeba cyklostezka
a chodník vybudovat, protože je to v zájmu bezpečnosti občanů a opravdu někdy je to
nebezpečné.
Mgr. Schröpfer konstatoval, že ve městě Holýšově se konají každoročně bohaté oslavy
osvobození. Mgr. Schröpfer s Mgr. Josefem Haisem dokázali to, že by Holýšov mohl naStrana 23 (celkem 26)

vštívit vnuk amerického osvoboditele Domažlic pan Patrick Dewane, jehož dědeček Matt
Konop byl osvoboditel Domažlic v květnu 1945. Přislíbil, že by navštívil naše město v pátek
4. 5. 2018. Pokud se bude vytvářet harmonogram oslav osvobození, tak by byl rád, aby
byla tato akce součástí harmonogramu. Pan Dewane přislíbil, že přiveze do Holýšova dosud neviděné dobové snímky, které pořídila americká armáda 6. 5. 1945 ráno, kdy se jako
druhá dostala do objektu ženského koncentračního tábora v Novém Dvoře. Chtěl na tuto
událost upozornit a vidí to velmi optimisticky. Holýšov by mohl být dalším, po velkých
městech jako je Praha, Plzeň a Domažlice, kde by mohl tento Američan, jehož dědeček
tady operoval při 2. světové válce, vystoupit.
Starosta sdělil, že díky pracovitosti tajemnice je již plán oslav zpracován. Oslavy v Holýšově
již vybočovaly z řady. Skupina Poláků si zde dělala své oslavy, jež přerůstaly určitou mez,
a to není žádoucí. Slíbil, že se samozřejmě do plánu takto významná událost začlení.
Mgr. Ing. Lerch navázal na téma stezky Holýšov – Dolní Kamenice. Řekl, že starosta oznámil, že dotace prošla úspěšně dvěma stupni, tak se zeptal, kolik těch stupňů celkem bude.
Starosta řekl, že již čeká pouze poslední.
Mgr. Ing. Lercha dále se dotázal, proč ještě občané nedostávají nabídky na odkoupení bytů, protože od schválení Zásad prodeje bytů z vlastnictví města Holýšova uplynula skutečně drahná doba. Několik občanů si u něj stěžovalo, ale řekl jim, že u něj si stěžovat nemohou, že musí jít jinam. Netuší, zda někdo ze stěžovatelů skutečně dorazil na Městský úřad
Holýšov, ale řekl, že pokud má správné informace, tak z těch bytů, kterých se to týká, nabídku nikdo nedostal.
Místostarosta vysvětlil, že v současné době se nechalo zpracovat Prohlášení vlastníka budovy čp. 437. Prohlášení zpracoval Mgr. Radek Chaloupka, na přelomu listopadu a prosince 2017 bylo předáno odhadci, aby zpracoval odhad bytů, které by se měly v čp. 437 prodávat. Do současné doby ještě nebyly odhady dodány, tak se ani nemohla lidem zaslat
konkrétní nabídka na koupi bytu. Až budou k dispozici první odhady v sídlišti pod školou,
tak budou vyzváni ostatní nájemníci v této lokalitě, aby sdělili, zda mají zájem o koupi bytu
či nikoliv. Tam, kde zájem bude, zpracuje se Prohlášení vlastníka budovy a odhady. Vše se
bude zadávat až ve chvíli, kdy se bude vědět, že zájem o koupi bytů je, protože náklady
na zpracování Prohlášení vlastníka budovy a odhady by byly náklady navíc, kdyby se nic
neprodávalo. Jakmile bude zpracován odhad na vzorový dům čp. 437, tak se budou posílat nájemníkům výzvy, aby řekli, zda chtějí byt koupit či nikoliv.
Mgr. Ing. Lerch ještě vznesl dotaz, kdo je odhadce a jak je možné, že to trvá tak šíleně
dlouho.
Místostarosta odpověděl, že odhadcem je pan František Hanzlík. Nejdříve sliboval, že odhady budou hotové do konce ledna 2018, potom do konce února 2018. Sdělil, že on to za
něj neumí udělat, tak nezbývá nic jiného než čekat.
Mgr. Ing. Lerch ještě chtěl objasnit nejasnost v usnesení schůze RMH z 8. 1. 2018. Jedná se
o usnesení č. 13/2018, kde se hovoří o kontrole sociálních služeb a nerozumí závěru, kde je
napsáno, že nebylo zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů, ale byla uložena povinnost odstranit nedostatky zjištěné při inspekci. Nerozumí tomu, ale řekl, že
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služby tohoto typu při výkonu veřejné moci se poskytují v souladu se zákonem. V tom případě tam nemohou být nedostatky. Pokud tam nějaké nedostatky jsou, tak musel být porušen zákon. Nechápe, jak je možné, že zákon porušen nebyl a jsou tam nějaké nedostatky. Z usnesení to nevyplývá, tak to chtěl vysvětlit.
Ing. Jana Žáková sdělila, že v prosinci loňského roku přišla inspekce na Pečovatelskou
službu z Ministerstva práce a sociálních věcí. Výsledkem byl inspekční zápis, který uložil
odstranit nedostatky týkající se předpisů, které se v sociálních službách nazývají Standardy
sociální služby. Například bylo vytknuto, že není dostatečně srozumitelně zpracovaný postup při podávání stížností. Lhůta na opravu je do konce března 2018, kdy je potřeba tyto
nedostatky z inspekčního zápisu odstranit. Pracuje se na tom a předpokládá, že do konce
března 2018 zašle inspekční komisi vyjádření, jak se postupovalo při nápravě těchto opatření. Zopakovala, že to, co jim vytkla inspekční komise, se týkalo Standardů sociální služby.
Jednalo se o chyby, které byly na úrovni jakési administrace Pečovatelské služby.
Paní Irena Grammanová (dále jen paní Grammanová) se zeptala na opravy různých ulic
v Holýšově a zda je v plánu též ulice Školní.
Starosta odpověděl, že je to v plánu a tato ulice je řešena neustále.
Vedoucí OMI sdělil, že v letošním roce by měla být zpracovaná projektová dokumentace
a vydáno stavební povolení. Bylo již zpracováno několik variant, jedna se schválila a slouží
jako podklad pro zpracování projektové dokumentace. Není ovšem schopen říct, kdy
přesně to bude, ale jak již řekl, v letošním roce bude vydáno stavební povolení. Jedná se
o část Školní ulice až k Sokolovské ulici.
Paní Grammanová měla ještě dotaz ohledně parkování před Základní uměleckou školou
Holýšov (dále jen ZUŠ).
Vedoucí OMI řekl, že na to dokáže odpovědět až v té chvíli, kdy bude mít projekt
k dispozici a ten bude odsouhlasen Policií České republiky.
Paní Grammanová ještě chtěla vědět, zda se počítá s tím, aby tam mohli parkovat učitelé
ZUŠ, protože většina jich je dojíždějících. Kromě toho je potřeba počítat s tím, kolik dětí
tam rodiče přiváží. Rodiče potřebují někde zaparkovat, aby děti mohly bezpečně vystoupit
a dojít do ZUŠ.
Vedoucí OMI konstatoval, že všichni jistě ví, jaké šířkové parametry má Školní ulice. Projekt
řeší všechny možnosti na legální parkovací stání, ať jsou to stání kolmá nebo podélná. Ulice není nafukovací. V současné době není schopen říct, zda tam budou vyhrazena parkovací místa pro učitele ZUŠ. Myslí si, že jsou tam naprojektována kolmá stání, ale je třeba
vyčkat, až bude projekt schválen Policií České republiky. Domnívá se, že ulice Školní se
opraví jako ulice Táborová, Tylova a všichni se dočkáme, že tam bude pořádek.
Místostarosta ještě doplnil vedoucího OMI. Jde o to, že projektová dokumentace se zpracovává již nějaký čas. Bohužel dnes sehnat projektanta na dopravní stavby je velké umění.
V okolí jsou pouze tři projektanti, kteří tyto stavby projektují a všichni jsou zavaleni prací.
Téměř abychom je prosili na kolenou, aby nám dodali projektovou dokumentaci
v nějakém termínu.

Strana 25 (celkem 26)

Starosta pohovořil o parkování v Holýšově. Řekl, že je to velký problém nejen v Holýšově.
Přiznal se k tomu, že požádal Policii České republiky, dopravní inspektorát, aby se pokusila
zjednat pořádek ve Školní ulici, což vedlo i ke konfliktním situacím. Není možné tolerovat,
aby auta stála na chodníku a byl tam nepořádek. S Policií České republiky se bude hovořit
i na téma, zda by nebylo lepší v této části ulice udělat jednosměrný provoz. Je to velký
problém a nedá se zaručit, aby všichni parkovali před svým domem nebo vchodem. Není
též možné zaručit, aby všichni učitelé měli parkovací místo před vchodem do ZUŠ.
Starosta všem poděkoval za účast a ukončil zasedání ZMH ve 20:40 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Presenční listina členů ZMH
2) Presenční listina hostů
3) Zápis z provedené kontroly Kontrolního výboru ZMH ze dne 13. 12. 2017
4) Zápis z kontroly provedené Kontrolním výborem ZMH v MŠ ze dne 14. 12. 2017
5) Zápis zasedání finančního výboru ze dne 17. 1. 2018
6) Zápis zasedání finančního výboru ze dne 22. 1. 2018
7) Zápis zasedání finančního výboru ze dne 5. 2. 2018
8) Zápis zasedání finančního výboru ze dne 15. 2. 2018
9) Rozpočtové opatření města Holýšova na rok 2017 číslo 7
10) Rozpočtové opatření města Holýšova na rok 2018 číslo 1
11) Dotace 2018
12) Vyhodnocení FRB za rok 2017
13) Výběrové řízení na použití účelových prostředků FRB
14) Obecně závazná vyhláška č. 1/2018
15) Obecně závazná vyhláška č. 2/2018
Zápis vyhotovily:
Dne:
Zapisovatelé:

Mgr. Jana Štenglová, Alena Burianová
5. března 2018
Naděžda Kalinová, Alena Burianová

Ověřovatelé zápisu: MUDr. Jaroslav Liška

Starosta:

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

pan Jiří Šlejmar

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

Mgr. Jan Mendřec

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

Razítko města Holýšova:
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