město Holýšov
Zastupitelstvo města Holýšova

ZÁPIS
zasedání Zastupitelstva města Holýšova,
konaného dne 10. prosince 2018 od 18:00 hodin.
(celkově 180. zasedání, 2. ve volebním období 2018 – 2022)

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

Přítomno:

15 členů zastupitelstva, tajemnice, 2 zapisovatelky a cca 30 občanů.

1 – Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva města Holýšova (dále jen ZMH) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou města Holýšova Mgr. Liborem Schröpferem (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 30. 11. 2018. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce.“
Starosta dále konstatoval, že podle prezenční listiny přítomných členů ZMH (příloha č. 1) je
přítomno 15 (patnáct) členů ZMH (z celkového počtu 15 všech členů ZMH), takže ZMH je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

2 – Volba návrhové komise, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelů
Za členy návrhové komise byli starostou navrženi MUDr. Ludmila Wabneggerová, paní
Alena Burianová a pan Miroslav Kleisner.
Jako ověřovatelé zápisu byli starostou navrženi Bc. Helena Marková a Mgr. Jan Mendřec.
Jako zapisovatelé byly starostou navrženy paní Naděžda Kalinová a paní Petra Sušická.
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 MUDr. Ludmila Wabneggerová, paní Alena Burianová a pan Miroslav Kleisner.
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 24 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova určuje ověřovatele zápisu Bc. Helenu Markovou a Mgr. Jana Mendřece.
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 25 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova určuje zapisovatele paní Naděždu Kalinovou a paní Petru
Sušickou.
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 26 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 – 5. 9. 2018 a 31. 10. 2018
6)
Volba členů finančního výboru
7)
Zřízení Osadního výboru pro část Dolní Kamenice
a) Určení počtu členů Osadního výboru pro část Dolní Kamenice
b) Volba předsedy Osadního výboru pro část Dolní Kamenice
c) Volba členů Osadního výboru pro část Dolní Kamenice
8)
Zápisy zasedání finančního výboru ze dne 21. 11. 2018 a 3. 12. 2018
9)
Rozpočtové opatření města Holýšova na rok 2018 číslo 5
10) Rozpočet města Holýšova na rok 2019
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11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)

Střednědobý výhled rozpočtu města Holýšova na roky 2020 a 2021
Odměny pro členy komisí RMH, výborů ZMH, zvláštních a dalších orgánů za činnost
v roce 2018
Souhlasy s pracovněprávními vztahy členů ZMH
Prodej pozemku parc. č. 1127/116 (KN) v k. ú. Holýšov
Prodej části pozemků parc. č. 1662, 145/1 a 145/2 (vše KN) vše v k. ú. Holýšov
Informace o posouzení a odmítnutí návrhu na změnu Územního plánu města Holýšova
Určení člena ZMH pro spolupráci na Územním plánu města Holýšova
Ceny vodného a stočného na rok 2019
Stabilizace trasy obchvatu města Holýšova
Delegování zástupce města Holýšova do Vodohospodářského svazku obcí Domažlicka
Delegování zástupce města Holýšova do orgánů obchodní společnosti Chodské vodárny a kanalizace
Plán schůzí Rady města Holýšova a Plán zasedání Zastupitelstva města Holýšova
na 1. polovinu roku 2019
Rozpočet DSO Svazku Domažlicko na rok 2019
Střednědobý výhled rozpočtu DSO Svazku Domažlicko na roky 2020 a 2021
Rozpočet Vodohospodářského svazku obcí Domažlicka na rok 2019
Střednědobý výhled rozpočtu Vodohospodářského svazku obcí Domažlicka na roky
2020 až 2022
Diskuse
Závěr

Starosta navrhl členům ZMH, aby do programu zasedání ZMH doplnili bod č. 19 – Stabilizace trasy obchvatu města Holýšova, bod č. 20 - Delegování zástupce města Holýšova do
Vodohospodářského svazku obcí Domažlicka a bod č. 21 - Delegování zástupce města
Holýšova do orgánů obchodní společnosti Chodské vodárny a kanalizace. Dále navrhl rozšířit bod č. 12 o odměny členů komisí RMH, zvláštních a dalších orgánů za činnost v roce
2018 z důvodu novely zákona o obcích.
Další návrhy ani připomínky nebyly. Starosta dal hlasovat o navrženém programu jednání
ZMH.
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 27 bylo schváleno.
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4 – Zpráva o činnosti Rady města Holýšova
Zprávu o činnosti RMH za uplynulé období přednesla místostarostka města Holýšova paní
Alena Burianová (dále jen místostarostka Burianová).

5 – Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání – 5. 9. 2018 a 31. 10. 2018
Kontrolu plnění usnesení minulých usnesení ZMH, která se konala dne 5. 9. 2018
a 31. 10. 2018, provedl v souladu s § 119 odst. 3 písm. c) zákona o obcích předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva města Holýšova pan Miroslav Kleisner.

6 – Volba členů finančního výboru
Tento bod přednesl starosta.
Starosta konstatoval, že na minulém zasedání ZMH byl zřízen finanční výbor (dále jen FV),
který má být pětičlenný. Zároveň byl zvolen předseda výboru a dva členové. Proto vyzval
členy ZMH k podání návrhů ještě dvou členů na doplnění pětičlenného FV. Poté starosta
předložil návrh, aby do funkcí člena FV byli zvoleni paní Lenka Wackerová a Mgr. Bc. Kamil
F. Šefl.
Před hlasováním byla dána možnost členům ZMH i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
O návrzích bylo hlasováno odděleně.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova volí členem finančního výboru paní Lenku Wackerovou.
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 28 bylo schváleno.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova volí členem finančního výboru Mgr. Bc. Kamila F. Šefla.
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 29 bylo schváleno.
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7 – Zřízení Osadního výboru pro část Dolní Kamenice
a) určení počtu členů Osadního výboru pro část Dolní Kamenice
Starosta navrhl, aby byl zřízen Osadní výbor pro část Dolní Kamenice a měl 5 (pět) členů.
Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova zřizuje Osadní výbor pro část Dolní Kamenice, který bude
pětičlenný.
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 30 bylo schváleno.
b) volba předsedy Osadního výboru pro část Dolní Kamenice
Starosta navrhl, aby funkci předsedy Osadního výboru pro část Dolní Kamenice vykonával
pan Tomáš Opatrný.
Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova volí předsedou Osadního výboru pro část Dolní Kamenice
pana Tomáše Opatrného.
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 31 bylo schváleno.
c) volba členů Osadního výboru pro část Dolní Kamenice
Starosta navrhl, aby členy Osadního výboru pro část Dolní Kamenice byli postupně zvoleni
pan Tomáš Multrus, pan Zdeněk Herajt, pan Ondřej Gabriel a pan Jiří Multrus.
Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
O návrzích bylo hlasováno odděleně.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova volí členem Osadního výboru pro část Dolní Kamenice
pana Tomáše Multruse.
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 32 bylo schváleno.
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Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova volí členem Osadního výboru pro část Dolní Kamenice
pana Zdeňka Herajta.
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 33 bylo schváleno.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova volí členem Osadního výboru pro část Dolní Kamenice
pana Ondřeje Gabriela.
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 34 bylo schváleno.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova volí členem Osadního výboru pro část Dolní Kamenice
pana Jiřího Multruse.
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 35 bylo schváleno.

8 – Zápisy zasedání finančního výboru ze dne 21. 11. 2018 a 3. 12. 2018
Přednesením tohoto bodu byla starostou pověřena předsedkyně Finančního výboru Zastupitelstva města Holýšova Ing. Zuzana Burianová (dále jen předsedkyně FV).
Předsedkyně FV seznámila členy ZMH se Zápisy finančního výboru ze dne 21. 11. 2018
a 3. 12. 2018. Předsedkyně FV konstatovala, že na zasedání dne 21. 11. 2018 projednal FV
podrobně návrh rozpočtu města Holýšova na rok 2019 v části příjmů, výdajů a financování
a doporučil jej ZMH ke schválení. Na dalším zasedání dne 3. 12. 2018 FV podrobně projednal rozpočtové opatření města Holýšova na rok 2018 č. 5 v části příjmů, výdajů a financování a doporučil jej ZMH ke schválení. Dále FV projednal Střednědobý výhled rozpočtu
města Holýšova na roky 2020 a 2021 a rovněž jej doporučil ZMH schválit.
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 21. 11. 2018 podle předloženého návrhu (příStrana 6 (celkem 25)

loha č. 4).
b) Zápis zasedání finančního výboru ze dne 3. 12. 2018 podle předloženého návrhu (příloha č. 5).
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 36 bylo schváleno.

9 – Rozpočtové opatření města Holýšova na rok 2018 číslo 5
Přednesením tohoto bodu byla starostou pověřena vedoucí Finančního odboru Městského
úřadu Holýšov paní Marie Roučková (dále jen vedoucí FO).
Vedoucí FO seznámila členy ZMH s Rozpočtovým opatřením města Holýšova na rok 2018
číslo 5 (dále jen RO5) v oblasti příjmů, výdajů a financování. Toto RO5 se týká oblasti příjmů v částce 895.753 Kč, výdajů v částce 1.230.753 Kč a financování v částce 335.000 Kč.
Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova schvaluje Rozpočtové opatření města Holýšova na rok 2018
č. 5 podle předloženého návrhu (příloha č. 6)
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 37 bylo schváleno.

10 – Rozpočet města Holýšova na rok 2019
Přednesením tohoto bodu byla starostou pověřena vedoucí FO.
Vedoucí FO seznámila členy ZMH s návrhem Rozpočtu města Holýšova na rok 2019 (dále
jen Rozpočet), a to v oblasti příjmů, výdajů a financování. V oblasti příjmů je rozpočtována
částka v celkové výši 101.942.000 Kč, v oblasti výdajů je rozpočtována částka v celkové výši
104.074.000 Kč a v oblasti financování je rozpočtována částka v celkové výši 2.132.000 Kč.
Mgr. Bc. Kamil F. Šefl (dále jen Mgr. Bc. Šefl) uvedl, že základní škola je svojí kapacitou na
hraně a že by se měla připravovat přístavba školy. V rozpočtu nezaslechl, že by se v této
věci něco dělo nebo plánovalo. Zeptal se starosty, jak to tedy se školou bude.
Vedoucí FO dodatečně informovala, že v rozpočtu je plánována částka ve výši 615.000 Kč
na zpracování studie přístavby základní školy. V kapitole 3113 je neinvestiční příspěvek základní škole ve výši 4.110.000 Kč a 615.000 Kč je investiční položka na studii přístavby základní školy.
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Starosta uvedl, že v záměru přístavby základní školy, který započalo minulé vedení města,
samozřejmě dále pokračují. Navázali na spolupráci se společností projectstudio8,
s Ing. Korelusem, který byl minulý týden na radnici. Za vedení města slíbil členům ZMH
i občanům, že je to jeden z hlavních úkolů a doufá, že během čtyřleté periody se jim podaří s tím pohnout, aby byl vidět posun. Zatím je přístavba ve stádiu studií. Není nic oficiálního. Architekti minulý týden ukázali několik variantních řešení, jakým způsobem by se
dala přístavba školy řešit. Kromě uvažovaného umístění přístavby nad transformátorem se
nabízí též využití školní zahrady. Na příští schůzi RMH se bude rozhodovat o tom, která
z variant je pro město vhodnější a finančně únosná. S rozvojem města souvisí i další bytová a rodinná výstavba. Nechtěli by přístavbu školy rozšířit pouze o dvě, tři nebo čtyři
učebny, aby se za deset let ukázalo, že to nestačí. Chtěli by se rozmáchnout více, ale s tím,
aby to bylo ještě estetické, rozhodně nic, co by na školní zahradě architektonicky překáželo. Ještě jednou poděkoval bývalému vedení města za to, že tuto skutečnost nepodcenilo
a slíbil, že v započaté práci budou pokračovat. Školu si představují tak, aby pojmula více
jak tři třídy. Důvodem je velký rozvoj města, plány současných investorů, které přinesou
nejen pracovně činné občany, ale i celé rodiny.
Mgr. Bc. Šefl se zeptal Ing. Pytlíka, kde jsou schované úspory, které sliboval, když obhajoval post druhé uvolněné místostarostky. Říkal, že peníze někde ušetří. V kapitole zastupitelstvo obcí je plánováno o 1.739.000 Kč více než v roce 2018 a na činnost místní správy je
to dokonce více o 4.015.000 Kč.
Ing. Pytlík konstatoval, že za prvé je potřeba se podívat, s čím se to porovnává, tedy se
skutečností, a ne se schváleným rozpočtem. Za druhé se bavíme o čtyřletém funkčním období, tzn. že veškeré věci budou vykalkulovány po čtyřletém období. Tam budou stoprocentně vidět úspory, budou v jednotlivých položkách vyčísleny.
Mgr. Bc. Šefl konstatoval, že si tedy bude muset čtyři roky počkat.
Ing. Pytlík odpověděl, že v žádném případě ne, ale každý soudný občan vidí, že po měsíci
a půl po zvolení nového vedení města nemůže přinést detailní vyčíslení, jak bude po čtyřech letech funkčního období vypadat výkaz zisku a ztráty, jestli to půjde do plusu nebo
mínusu. Požádal ještě o posečkání.
Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova schvaluje:
a) Rozpočet města Holýšova na rok 2019 podle předloženého návrhu jako schodkový
s příjmy ve výši 101.942.000 Kč, výdaji ve výši 104.074.000 Kč a financováním ve výši
2.132.000 Kč (příloha č. 7). Závazným ukazatelem jsou stanoveny paragrafy.
b) poskytnutí neinvestičních transferů příspěvkovým organizacím zřízeným městem Holýšovem:
1. Mateřské škole Holýšov výši 2.237.000 Kč,
2. Základní škole Holýšov ve výši 4.110.000 Kč, z toho účelově na projekt SPORT
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40.000 Kč, na projekt NADANÍ ŽÁCI 11.900 Kč, na projekt KULTURA 51.000 Kč,
na projekt DEN ZEMĚ 32.000 Kč, na projekt ROK JAZYKŮ 150.000 Kč,
3. Základní umělecké škole Holýšov ve výši 600.000 Kč,
4. Městskému kulturnímu středisku Holýšov ve výši 4.970.000 Kč.
c) Poskytnutí neinvestičního transferu DSO Mikroregion Radbuza v Dobřanech – členský
příspěvek – ve výši 220.000 Kč.
d) Poskytnutí neinvestičního transferu DSO Svazek Domažlicko – členský příspěvek –
ve výši 74.000 Kč.
e) Poskytnutí neinvestičního transferu Plzeňskému kraji – dotace na dopravní obslužnost
– ve výši max. 177.000 Kč.
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 38 bylo schváleno.

11 – Střednědobý výhled rozpočtu města Holýšova na roky 2020 a 2021
Přednesením tohoto bodu byla starostou pověřena vedoucí FO.
Vedoucí FO seznámila členy ZMH se Střednědobým výhledem rozpočtu města Holýšova
na roky 2020 a 2021. Střednědobý výhled rozpočtu byl sestaven podle § 3 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Jedná se
o plán příjmů a výdajů, který se sestavuje na dva až pět let následujících po roce, na který
se sestavuje roční rozpočet. Vedoucí FO předložila návrh na dva roky, a to rok 2020
a 2021. Pro srovnání do tabulky uvedla i návrh rozpočtu pro rok 2019. V kapitálových výdajích na roky 2019 až 2021 uvedla plán větších investičních akcí. Návrh byl vyvěšen na
úřední desce od 23. 11. 2018 a je vyvěšen dosud a nebyly k němu po dobu zveřejnění
vzneseny žádné připomínky.
Mgr. Bc. Šefl se zeptal, zda by v kapitálových výdajích města neměla být uvedena přístavba základní školy, protože je to velký investiční celek.
Starosta odpověděl, že neví, kolik přístavba školy bude stát, proto v tomto výhledu není.
Ale určitě s přístavbou v tomto čtyřletém období počítají. Myslí si, že v příštím výhledu na
roky 2021 a 2022 již nějaká konkrétní částka bude. Náklady na přístavbu školy se budou
pohybovat ve výši desítek miliónů korun.
Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Holýšova na
roky 2020 a 2021 zpracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, podle předloženého návrhu (příloha č. 8).
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Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 39 bylo schváleno.

12 – Odměny pro členy komisí RMH, výborů ZMH a zvláštních a dalších orgánů za činnost
v roce 2018
Přednesením tohoto bodu byla starostou pověřena místostarostka Burianová.
Místostarostka Burianová seznámila členy ZMH s návrhy na vyplacení odměn členům komisí RMH, výborů ZMH, zvláštních a dalších orgánů obce za činnost v roce 2018.
Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova schvaluje:
a) vyplacení odměn členům Finančního výboru, Kontrolního výboru a Osadního výboru
pro část Dolní Kamenice za činnost v roce 2018 podle předloženého návrhu (příloha
č. 9).
b) vyplacení odměn členům Bytové komise, Dotační komise, Komise pro občanské záležitosti a Stavební komise za činnost v roce 2018 podle předloženého návrhu (příloha
č. 10).
c) vyplacení odměn členům dalších orgánů obce, a to Redakční rady Holýšovského
zpravodaje, Redakce Holýšovského zpravodaje a Školské rady při Základní škole Holýšov za činnost v roce 2018 podle předloženého návrhu (příloha č. 11).
d) vyplacení odměn členům zvláštního orgánu obce Komise pro projednávání přestupků
města Holýšova za činnost v roce 2018 podle předloženého návrhu (příloha č. 12).
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 40 bylo schváleno.

13 – Souhlasy s pracovněprávními vztahy členů ZMH
Přednesením tohoto bodu byla starostou pověřena tajemnice Městského úřadu Holýšov
Mgr. Jana Štenglová (dále jen tajemnice).
Tajemnice informovala, že od 1. 1. 2018 patří mezi vyhrazené pravomoci ZMH vydávat
souhlasy s pracovněprávními vztahy mezi městem Holýšovem a členy ZMH. Proto do
podkladů zařadila tři dohody o provedení práce, které budou uzavřeny s Ing. Pytlíkem,
který bude vykonávat práci šéfredaktora Holýšovského zpravodaje (dále HZ), druhá dohoda s panem Ondřejem Švarcem, který zajišťuje pro město hudební doprovod při akcích
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v obřadní síni městského úřadu. A třetí dohoda je opět s panem Ondřejem Švarcem, který
v Domu dějin Holýšovska zajišťuje průvodcovství. Dohody budou uzavřeny od 1. 1. 2019.
Mgr. Bc. Šefl se zeptal, proč je v jedné dohodě o provedení práce s panem Švarcem podrobně rozepsaný sjednaný úkol, u dalších dvou tomu tak není.
Tajemnice odpověděla, že dohodu s panem Švarcem na průvodcovství připravoval vedoucí Domu dějin Holýšovska Mgr. Josef Hais a další dvě připravovala ona podle standardních dohod.
Mgr. Bc. Šefl se tedy zeptal, co je obsahem práce šéfredaktora HZ.
Tajemnice odpověděla, že dělá vše, co dělal Mgr. Bc. Šefl, když byl šéfredaktorem.
Mgr. Bc. Šefl řekl, že ho zajímá, zda šéfredaktor HZ bude dělat to samé, co dělal on, nebo
bude dělat něco jiného.
Tajemnice uvedla, že bude shromažďovat veškeré podklady pro HZ, byla mu přidělena
emailová schránka HZ holysovskyzpravodaj@mestoholysov.cz, bude spolupracovat
s tiskárnou, dělat schůze redakční rady.
Ing. Pytlík doplnil, že domlouvá články s jednotlivými autory, nezapomíná jim také za články poděkovat, což nebylo evidentně běžnou praxí, a zároveň přemýšlí, jak HZ dále rozvinout.
Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova v souladu s § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) v platném znění, vydává souhlasy s uzavřením pracovněprávních
vztahů mezi městem Holýšovem a členy Zastupitelstva města Holýšova, a to:
a) Dohody o provedení práce, která bude uzavřena mezi městem Holýšovem
a Ing. Martinem Pytlíkem, který bude vykonávat šéfredaktora Holýšovského zpravodaje (příloha č. 13).
b) Dohody o provedení práce, která bude uzavřena mezi městem Holýšovem a panem
Ondřejem Švarcem, který bude zajišťovat hudební doprovod při akcích v obřadní síni
Městského úřadu Holýšov (příloha č. 14).
c) Dohody o provedení práce, která bude uzavřena mezi městem Holýšovem a panem
Ondřejem Švarcem, který bude vykonávat průvodce v Domu dějin Holýšovska (příloha
č. 15).
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 2 (Pytlík, Švarc), nehlasoval 0.
Usnesení č. 41 bylo schváleno.
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14 – Prodej pozemku par. č. 1127/116 (KN) 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. 1127/116 (KN) v k. ú. Holýšov je město
Holýšov, náměstí 5. května 32. Velikost pozemku je 233 m2. Dotčený pozemek se nachází
v Holýšově v lokalitě obytného souboru Na Terasách. Žadateli o koupi pozemku jsou …… a
……, oba bytem …... Důvod a účel koupě je rozšíření zahrady. Jedná se o zbytkovou část
pozemku z I. etapy. Záměr prodeje pozemku parc. č. 1127/116 (KN) v k. ú. Holýšov byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Holýšov od 20. 8. 2018 do 5. 9. 2018. Prodej byl
projednán na schůzi RMH dne 24. 9. 2018 a usnesením č. 297/2018 byl prodej doporučen.
Jiní zájemci o pozemek nejsou. Doporučená cena je 835 Kč za 1 m2. Oprávněné náklady
spojené s prodejem pozemků a sepsáním kupní smlouvy hradí strana kupující.
Ing. Pytlík oznámil, že žadatel je jeho švagr, a proto tedy nebude z důvodu podjatosti hlasovat.
Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova:
a) schvaluje prodej pozemku parc. č. 1127/116 (KN) v katastrálním území Holýšov o výměře 233 m2 (lokalita Na Terasách) ….. a ….., oba bytem ……, za cenu 835 Kč za 1 m2.
Oprávněné náklady spojené s prodejem pozemku a sepsáním kupní smlouvy hradí
strana kupující.
b) pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Libora Schröpfera, aby jménem města Holýšova podepsal kupní smlouvu uvedenou v odstavci a) tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1 (Cendelín), nehlasoval 1 (Pytlík).
Usnesení č. 42 bylo schváleno.

15 – Prodej části pozemků par. č. 1662, 145/1 a 145/2 (vše KN) vše v k. ú. Holýšov
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen vedoucí OMI.
Vedoucí OMI sdělil, že vlastníkem pozemků parc. č. 1662, 145/1 a 145/2 (vše KN) v k. ú. Holýšov je město Holýšov, náměstí 5. května 32. Velikost předmětných částí pozemků je cca
150 m2. Dotčené pozemky se nacházejí v Holýšově v části náměstí 5. května. Žadatelem
o koupi pozemku je fyzická osoba podnikající Libor Mareš, sídlem Vodní 71, 345 06 Kdyně.
Důvod a účel koupě je výstavba vzorové prodejny podlah. S ohledem na schválený regulační plán „lokalita náměstí, k. ú. Holýšov“ účinný od 5. 5. 2015 a Územní plán města Holýšova účinný od 7. 7. 2014 nemůže být vydáno stavební povolení na uvažovaný účel užívání
Strana 12 (celkem 25)

budoucí stavby. Z hlediska vývoje zájmového území jsou předmětné pozemky blokovány
pro veřejný zájem, v daném případě pro rozvoj Domu dějin Holýšovska. Prodej byl projednán na schůzi RMH dne 26. 11. 2018 a usnesením č. 347/2018 byl z výše uvedeného důvodu prodej nedoporučen.
Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova neschvaluje prodej části pozemků parc. č. 1662, 145/1
a 145/2 (vše KN) vše v katastrálním území Holýšov fyzické osobě podnikající Libor Mareš,
sídlem Kdyně, Vodní 71, z důvodu, že podle regulačního plánu „lokalita náměstí, k. ú. Holýšov“ jsou pozemky blokovány pro veřejný zájem, v daném případě pro rozvoj Domu dějin Holýšovska.
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 43 bylo schváleno.

16 – Informace o posouzení a odmítnutí návrhu na změnu Územního plánu města Holýšova
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen vedoucí Stavebního odboru Městského
úřadu Holýšov pan Jaroslav Kubica (dále jen vedoucí StO).
Vedoucí StO vysvětlil, že ….. požádal o změnu Územního plánu města Holýšova (dále jen
ÚP). Jednalo se o změnu plochy v Holýšově, lokalitě Na Terasách I. etapa, kde chtěl
z prostoru limity pro rodinné domy vyjmout drobnou část, která spojuje dopravní systém
Na Terasách s prostorem významného krajinného prvku. Požádal o změnu proto, že
vlastní sousední pozemek. Podle územního plánování změna ÚP může být vedena pouze
tehdy, je-li rozsah poplatný tomuto území. Zákon neumožňuje, aby byla provedena bodově změna v rozsahu, kterou požadoval …... Na předmětné území bylo vydáno územní
rozhodnutí, které je 10 let platné a které by se těžko měnilo, protože pozemky jsou již zastavěné. Proto jako pořizovatel sdělil členům ZHM, že je žádost ….. zjevně právně nepřípustná, a proto ji nezařadil k projednání. Mezitím došlo k přípravám lokality Na Terasách II.
a III. etapa, které potvrdily, proč StO nesouhlasí s prodejem tohoto pozemku. Potřebují,
aby tento přístup zůstal volný a průchodný, protože neexistuje jiná možnost, jak se do
předmětného prostoru dostat. Jako pořizovatel ÚP dal na vědomí, že odmítne žádost …..
jako zjevně nepřípustnou.
mgr. ing. Jan Lerch (dále jen mgr. ing. Lerch) uvedl, že touto žádostí se zabývají již dva
roky. Začalo to v roce 2016, kdy si …. podal žádost o prodej pozemku a členům ZMH bylo
sděleno, že prodej nejde uskutečnit, protože to nedovoluje ÚP. ….. podal žádost o změnu
ÚP a teď se členové ZMH dozvěděli, že z výše uvedeného důvodu není možné ÚP změnit.
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Zeptal se tedy, jak má …. postupovat, aby mohl podat takovou žádost, o které někdo věcně rozhodne, jestli prodat nebo neprodat. Ne nějakými procesními obezličkami, že to nepovoluje ÚP a že z toho důvodu nelze plán měnit atd.
Vedoucí StO odpověděl, že o tom rozhoduje ZMH, protože o prodeji majetku města rozhoduje ZMH. Z hlediska prodeje je názor StO jen poradní a StO bude stále tvrdit, že tento
pozemek je jediný přístupový pozemek do území, které je chráněné jako významný krajinný prvek. Jedině v tomto prostoru se mohou vést inženýrské sítě, které tam již jsou a pravděpodobně přibydou další. Pokud by se něco stalo, tak tímto územím může, v případě
nutnosti, vést nějaké zařízení, co umožní obsluhovat vedlejší území. ZMH může i přesto
pozemek prodat, je to v jeho pravomoci. Z hlediska územního plánování je povinen reagovat na žádost, která byla předložena. Na žádost ….. reagoval, celé území je zařazeno do
limity B(i) bydlení v rodinných domech a není možné vyjmout požadovanou část pozemku.
Mgr. Bc. Šefl se zeptal, jaké inženýrské sítě tam již vedou, nebo budou vést.
Vedoucí StO odpověděl, že tam již vede dešťová kanalizace, která se bude rozšiřovat, aby
se mohla pustit II. a III. etapa lokality Na Terasách. Jestli to bude do budoucna i obsluha
dalšího území, tak je to jediný spojovací koridor.
Ing. Jan Cendelín (dále jen Ing. Cendelín) se zeptal, jestli je možné prodat pozemek
s věcným břemenem, tzn. povolený nebo vynucený přístup k pozemku.
Vedoucí StO odvětil, že není právník.
Ing. Cendelín odpověděl, že území zná a StO má pravdu, že je to jediný přístup do lokality
bývalého tankodromu.
mgr. ing. Lerch uvedl, že se konečně dozvěděl věcné argumenty a teď to bude věc ….., jak
se k tomu postaví.
Vedoucí Sto odpověděl, že tyto informace již podával dříve.
mgr. ing. Lerch konstatoval, že tyto věcné argumenty se dozvěděl až dnes.
Starosta si postěžoval, že tato proluka se měla udělat mnohem větší.
Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova bere na vědomí posouzení a v souladu s § 46 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění, odmítnutí návrhu pořizovatelem Územního plánu města Holýšova na
změnu Územního plánu města Holýšova, kterou podal ….., bytem …... Obsahem návrhu
na změnu Územního plánu města Holýšova je změna v části pozemku parc. č. 1127/45
v katastrálním území Holýšov – proluka mezi pozemky parc. č. 1127/18 a parc. č. 1127/19
v katastrálním území Holýšov. Pořizovatel Územního plánu města Holýšova odmítl návrh
na změnu Územního plánu města Holýšova s odvoláním na § 43 odst. 3 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném
znění, neboť územní plán ani vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nesmí obsaStrana 14 (celkem 25)

hovat podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo územnímu rozhodnutí.
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 44 bylo schváleno.

17 – Určení člena ZMH pro spolupráci na Územním plánu města Holýšova
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen vedoucí StO.
Vedoucí StO uvedl, že v souladu s § 47 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, spolupracuje pořizovatel ÚP s určeným zastupitelem. V minulém volebním období spolupracoval s určenými zastupiteli Mgr. Liborem
Schröpferem a panem Jiřím Šlejmarem. Pro nové volební období navrhl člena ZMH pro
spolupráci na ÚP Ing. Martina Pytlíka.
MUDr. Wabneggerová uvedla, že vnímá ÚP jako velice zásadní pro rozvoj města do budoucna a myslí si, že je potřeba, aby zastupitel určený pro spolupráci měl přehled nebo
rozuměl ÚP a stavebnímu zákonu. Proto navrhla na zastupitele spolupracujícího
s pořizovatelem ÚP Mgr. Bc. Kamila F. Šefla
Starosta dal hlasovat o protinávrhu MUDr. Wabneggerové.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova určuje v souladu s § 47 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, člena Zastupitelstva města Holýšova pro spolupráci na projednávání Územního plánu města Holýšova Mgr. Bc. Kamila
F. Šefla.
Výsledek hlasování: pro 4 (Wabneggerová, Šefl, Mendřec, Cendelín), proti 11, zdržel se 0,
nehlasoval 0.
Protinávrh nebyl schválen.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova určuje v souladu s § 47 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, člena Zastupitelstva města Holýšova pro spolupráci na projednávání Územního plánu města Holýšova Ing. Martina Pytlíka.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 3 (Wabneggerová, Šefl, Mendřec), zdržel se 2 (Pytlík,
Cendelín), nehlasoval 0.
Usnesení č. 45 bylo schváleno.
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18 – Ceny vodného a stočného na rok 2019
Přednesením tohoto bodu byla starostou pověřena místostarostka Bc. Hana Valachovičová
(dále jen místostarostka Valachovičová).
Místostarostka Valachovičová seznámila členy ZMH s kalkulací vodného a stočného na rok
2019. Cena vodného pro rok 2019 činí 43,10 Kč včetně DPH a cena stočného pro rok 2019
činí 31,74 Kč včetně DPH.
Mgr. Bc. Šefl měl technickou poznámku, zda by v usnesení nemělo být uvedeno, že ZMH
bere na vědomí cenu vodného.
Místostarostka Valachovičová uvedla, že nastala změna, město bude od roku 2019 tvořit
fond obnovy z nájemného z vodovodů, takže musí ZMH schválit obě ceny.
Mgr. Bc. Šefl měl poznámku, že jim to mohli tedy již dříve vysvětlit.
Místostarostka Valachovičová odpověděla, že se domnívala, že tyto částky byly navrženy
RMH ještě za jejich vedení, a to na schůzi RMH dne 3. 10. 2018, kdy schválila navýšení ceny
a založení fondu obnovy. Respektovala jejich návrh, a proto již neuvažovala to více vysvětlit. Vzali na vědomí rozhodnutí RMH, že bude založen fond obnovy na 1.100.000 Kč za rok.
Je dobře, že RMH takto rozhodla, fond obnovy měl být založen již v předchozích letech.
Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova schvaluje:
a) cenu vodného pro město Holýšov na rok 2019 ve výši 43,10 Kč včetně DPH,
b) cenu stočného pro město Holýšov na rok 2019 ve výši 31,74 Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1 (Šefl), nehlasoval 0.
Usnesení č. 46 bylo schváleno.

19 – Stabilizace trasy obchvatu města Holýšova
Tento bod přednesl starosta.
Starosta seznámil členy ZMH s aktuální situací ve věci přeložky silnic I/26, to znamená obchvatu města Holýšova. Popsal tři existující trasy obchvatu, a to hlavní trasa č. 1, která je v
ÚP, záložní či rezervní trasa č. 2, která se může v koridoru posunout o 100 m severněji.
V posledním roce přibyla další nová varianta č. 3. V posledních dvou měsících absolvovalo
vedení města jednání na Krajském úřadě Plzeňského kraje (dále jen KÚPK), Ředitelství silnic
a dálnic České republiky (dále jen ŘSD), Ministerstvu dopravy České republiky (dále MD),
kde požadovali variantu, která by byla nejrychleji a nejefektivněji proveditelná. Byla shoda
jak od města, tak od státu na variantě obchvatu č. 2, která probíhá v blízkosti závodu Evo-
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Bus s tím, že je posunuta o 100 m severněji, ale pořád je v koridoru současné rezervy. Přál
si, aby se tuto trasu podařilo stabilizovat.
Mgr. Jan Mendřec (dále jen Mgr. Mendřec) měl dva dotazy. Zeptal se, zda se na MD nebo
ŘSD již jednalo o nějakém termínu zahájení výstavby obchvatu.
Starosta odpověděl, že nikoliv.
Mgr. Mendřec dále konstatoval, že o trase obchvatu č. 3 jednal před asi rokem a půl na
ŘSD s náměstkem ředitele pro výstavbu, které objednalo a zaplatilo studii, jejímž výsledkem je trasa obchvatu č. 3. Podle jeho názoru tato varianta řeší situaci u Nového Dvora,
kde je naplánována křižovatka, která řeší připojení Průmyslové zóny II. i připojení firem
z ulice Politických vězňů, protože jinak budou auta jezdit přes město. Domnívá se, že trasa
je docela slušně vymyšlená. Vypracovali jí zkušení projektanti společnosti Wording, měli
kvůli tomu několik zasedání, některých se účastnil i vedoucí StO. Bylo jim řečeno, že nejoptimističtější termín zahájení prací na obchvatu je v roce 2025.
Starosta řekl, že neví, o čem bývalé vedení města jednalo na pracovních schůzkách. Na
pátečním jednání na MD s Ing. Soukupovou a se zástupci ŘSD nezaznělo, že by to byla
nejlepší varianta. Naopak současné vedení města sdělilo, že bude souhlasit s variantou,
která bude pro stát z ekonomického hlediska nejvýhodnější. Byla zvolena varianta obchvatu č. 2. Proto jim to potvrdili a nebyl tam žádný rozpor. Nikdo nezačal vyskakovat, že před
půl rokem diskutovali s bývalým vedením o variantě č. 3. Nic takového tam nezaznělo. Zeptal se Mgr. Mendřece, jestli může veřejně říci na základě čeho vymysleli variantu č. 3
a zadali studii, protože ZMH to v žádném případě neschválilo.
Mgr. Mendřec odpověděl, že studii zadalo ŘSD.
Starosta poznamenal, že někdo mu musel dát podnět.
Mgr. Mendřec pokračoval, že na základě toho pak proběhlo jednání a RMH schválila variantu č. 3. Jednání se účastnil zastupitel pan Šlejmar.
Starosta uvedl, že má výpis usnesení RMH, ve kterém RMH nic neschválila, pouze je napsáno, že RMH upřednostňuje danou variantu obchvatu města Holýšova. To není schválení. O takto důležité věci by mělo rozhodovat ZMH.
Místostarostka Valachovičová poznamenala ještě k variantě č. 3, že není pravda, že by to
bylo jednoduché s křižovatkou k firmám. V pátek o tom mluvili na MD, kde jim bylo řečeno, že je to velmi problematické místo a křižovatku by neplatil stát, ale buď soukromý investor, nebo město.
Vedoucí StO uvedl, že zpočátku se jednání s předchozím vedením účastnil, ke konci už ne.
V pátek se schůzky zúčastnilo MD, ŘSD a projektanti společnosti Wording. Na dotaz starosty, že město potřebuje co nejdříve obchvat, mu bylo odpovězeno, že je tu dopis od
bývalého starosty, který prosazuje třetí variantu obchvatu. Bylo provedeno posouzení trasy
č. 3 obchvatu z hlediska ekonomického, proveditelnosti a času. Bylo řečeno, že ohledně
proveditelnosti to bude komplikovanější kvůli křižovatce a časově se to také prodlouží,
protože to nebude moci být řešeno jako stávající rezerva, která už je v zásadách územního
rozvoje kraje stabilizována. Toto se bude muset provádět vše od začátku znova. Názor
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státu je, že nejrychlejší řešení je překlopení současné trasy č. 2 s posunutím o 100 m severněji.
Starosta doplnil, že nejrychlejší varianta obchvatu je trasa č. 2, posunutá o 100 m severně
od závodu EvoBus, která je nejkratší a která využívá z největší části stávající víceproudou
silnici přes vrch Trný.
Mgr. Bc. Šefl uvedl, že se všech jednání neúčastnil, ale také varianta č. 3 je rezervní. Pohybuje v koridoru 100 m severněji, pouze tam přibyla jedna křižovatka navíc v místě ulice Politických vězňů, a to z toho důvodu, aby auta, která jezdí do Průmyslové zóny II., nejezdila
přes město. Nepochopil, proč by se měla dělat změna ÚP a další věci, které tady říkal vedoucí StO. Ale konstatoval, že nebyl u všech jednání.
Starosta dodal, že trasa č. 2 je v ÚP jako rezerva, a tím se vše urychlí. Pokud by chtěli nejnovější variantu č. 3, je to minimálně rok a více zdržení. Proto předkládají níže uvedené
usnesení. Samozřejmě celé vedení města nepočítá s tím, že se kopne do země v tomto
čtyřletém volebním období.
Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova:
a) bere na vědomí informaci starosty města Holýšova Mgr. Libora Schröpfera o aktuálním stavu řešení obchvatu města Holýšova.
b) v souladu s § 44 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), v platném znění, odsouhlasuje v Územním plánu města Holýšova překlopení rezervy malého obchvatu do veřejně prospěšné stavby s posunutím
osy komunikace o 100 metrů severněji (musí však zůstat v koridoru současné rezervy).
c) pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Libora Schröpfera a pořizovatele Územního
plánu města Holýšova pana Jaroslava Kubicu, aby informovali Ministerstvo dopravy
České republiky, Ředitelství silnic a dálnic České republiky a Krajský úřad Plzeňského
kraje o tomto usnesení, kterým je trasa obchvatu města Holýšova v Územním plánu
města Holýšova stabilizována, a to bezodkladně.
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1 (Mendřec), nehlasoval 0.
Usnesení č. 47 bylo schváleno.

20 – Delegování zástupce města Holýšova do Vodohospodářského svazku obcí Domažlicka
Tento bod přednesl starosta.
Starosta informoval členy ZMH o konání shromáždění zástupců členských obcí Vodohospodářského svazku obcí Domažlicka (dále jen VSOD), které se uskuteční dne 12. 12. 2018.
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V souvislosti s konáním shromáždění navrhl členům ZMH, aby delegovali jako zástupce
města na VSOD místostarostku Valachovičovou.
Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova:
a) bere na vědomí informaci o 12. shromáždění zástupců členských obcí Vodohospodářského svazku obcí Domažlicka (VSOD), sídlem Domažlice, Bezděkovské předměstí 388, které se bude konat dne 12. 12. 2018.
b) v souvislosti s konáním shromáždění uvedeného v odstavci a) tohoto usnesení deleguje s účinností od 10. 12. 2018 místostarostku města Holýšova Bc. Hanu Valachovičovou jako zástupce města do Vodohospodářského svazku obcí Domažlicka (VSOD),
sídlem Domažlice, Bezděkovské předměstí 388.
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1 (Valachovičová), nehlasoval 0.
Usnesení č. 48 bylo schváleno.

21 – Delegování zástupce města Holýšova do orgánů obchodní společnosti Chodské vodárny a kanalizace
Tento bod přednesl starosta.
Starosta navrhl členům ZMH, aby delegovali do správní rady obchodní společnosti Chodské vodárny a kanalizace, a. s., sídlem Domažlice, Bezděkovské předměstí 388, místostarostku Valachovičovou.
Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova deleguje s účinností od 10. 12. 2018 místostarostku města
Holýšova Bc. Hanu Valachovičovou jako zástupce města do správní rady obchodní společnosti Chodské vodárny a kanalizace, a. s., sídlem Domažlice, Bezděkovské předměstí
388.
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1 (Valachovičová), nehlasoval 0.
Usnesení č. 49 bylo schváleno.
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22 – Plán schůzí RMH a zasedání ZMH na 1. pololetí roku 2019
Přednesením tohoto bodu byla starostou pověřena tajemnice.
Tajemnice seznámila členy ZMH s plánem schůzí RMH na 1. pololetí roku 2019. Schůze
RMH by se měly konat v pondělí v těchto termínech: 7. a 21. 1. 2019, 4. a 18. 2. 2019, 1. a 18.
3. 2019, 1., 15. a 29. 4. 2019, 13. a 27. 5. 2019, 10. a 24. 6. 2019. Dále seznámila členy ZMH
s plánem zasedání ZMH na 1. pololetí 2019. Zasedání ZMH by se měla konat v pondělí
4. 3. 2019 a 3. 6. 2019.
Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova bere na vědomí:
a) Plán schůzí Rady města Holýšova na 1. pololetí roku 2019, podle kterého by se
schůze měly konat 7. a 21. 1. 2019, 4. a 18. 2. 2019, 1. a 18. 3. 2019, 1., 15. a 29. 4. 2019,
13. a 27. 5. 2019, 10. a 24. 6. 2019.
b) Plán zasedání Zastupitelstva města Holýšova na 1. pololetí roku 2019, podle kterého
by se zasedání měla konat 4. 3. 2019 a 3. 6. 2019.
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 50 bylo schváleno.

23 – Rozpočet DSO Svazku Domažlicko na rok 2019
Přednesením tohoto bodu byla starostou pověřena místostarostka Burianová.
Místostarostka Burianová seznámila členy ZMH s návrhem rozpočtu Svazku Domažlicko na
rok 2019, a to v oblasti příjmů a výdajů. Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné
protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova bere na vědomí Rozpočet dobrovolného svazku obcí
Svazku českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko na rok
2019 podle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 51 bylo schváleno.
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24 – Střednědobý výhled rozpočtu DSO Svazku Domažlicko na roky 2020 a 2021
Přednesením tohoto bodu byla starostou pověřena místostarostka Burianová.
Místostarostka Burianová předložila návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Svazku
Domažlicko na roky 2020 a 2021.
Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Zastupitelstvo města Holýšova bere na vědomí Střednědobý výhled rozpočtu dobrovolného svazku obcí Svazku českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru
Domažlicko na roky 2020 a 2021 podle předloženého návrhu.

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 52 bylo schváleno.

25 – Rozpočet DSO Vodohospodářského svazku obcí Domažlicka na rok 2019
Přednesením tohoto bodu byla starostou pověřena místostarostka Valachovičová.
Místostarostka Valachovičová seznámila členy ZMH s návrhem rozpočtu VSOD na rok
2019, a to v oblasti příjmů a výdajů.
Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova bere na vědomí Rozpočet dobrovolného svazku obcí Vodohospodářského svazku obcí Domažlicka na rok 2019 podle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 53 bylo schváleno.

26 – Střednědobý výhled rozpočtu Vodohospodářského svazku obcí Domažlicka na roky
2020 až 2022
Přednesením tohoto bodu byla starostou pověřena místostarostka Valachovičová.
Místostarostka Valachovičová seznámila členy ZMH s návrhem střednědobého výhledu
rozpočtu VSOD na roky 2020 až 2022. Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné
protinávrhy.
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Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova bere na vědomí Střednědobý výhled rozpočtu dobrovolného svazku obcí Vodohospodářského svazku obcí Domažlicka na roky 2020 až 2022
podle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 54 bylo schváleno.

27 – Diskuze
Diskuzi zahájil starosta.
Pan Radek Špiller (dále jen pan Špiller) poznamenal ke střednědobým výhledům rozpočtu,
že je s tím hodně práce a není to k ničemu. Byl rád, že byl schválen rozpočet města na rok
2019 a že město nebude v režimu rozpočtového provizória.
….. požádala při tvoření plánu údržby města myslet na chodník k nádraží, kudy chodí
mnoho lidí. Je v hrozném stavu, je potřeba ho uklidit a vykácet křoví atd. A pak dokončit
úklid stráně mezi ulicemi Pod Makovým vrchem a Na Stráni, kde zůstalo pokácené křoví a
stromy a je tam velký nepořádek.
Starosta uvedl, že chodník není majetkem města, že si z minulosti pamatuje, že žádali České dráhy o nápravu, vždy to dlouho trvalo, ale nakonec vždy uklidili. Pokusí se s nimi znovu
domluvit.
Místostarostka Valachovičová k úklidu stráně uvedla, že úklid již zadala Městskému technickému a bytovému středisku Holýšov a brzy bude úklid dokončen.
Pan Tomáš Opatrný poděkoval ZMH za zvolení Osadního výboru pro část Dolní Kamenice
a těší se na spolupráci.
Starosta připomněl, že se jistě bude jedno zasedání ZMH opět konat v Dolní Kamenici.
….. se zeptal, jaká částka z rozpočtu města je určena na dotaci pro TJ Holýšov.
Vedoucí FO uvedla, že v rozpočtu města Holýšova byla schválena celková částka na dotace ve výši 2.100.000 Kč. O jednotlivých dotacích se teprve bude rozhodovat.
….. mluvil o regulačním plánu Holýšov. Kvůli regulačnímu plánu „Holýšov, náměstí 5. května“ se vymístil z prostoru náměstí sběrný dvůr a bylo záměrem vymístit i zázemí společnosti Městské technické a bytové středisko Holýšov. Zkritizoval povolení stavby – ubytovny
pana Laminy, která není podle jeho názoru v souladu s regulačním plánem, je špatně orientovaná, špatná výška budovy apod.
Vedoucí StO odpověděl, že stavba bytového domu byla povolena v souladu s regulačním
plánem a odsouhlasena Ing. arch. Sladkým.
Mgr. Bc. Šefl měl přání ke starostovi, aby ještě zvážil projednání bodu, který se týká určení
člena ZMH, který spolupracuje s pořizovatelem ÚP. V minulých obdobích mělo ZMH vždy
dva určené členy ZMH. Jeden byl z koalice a jeden z opozice a myslí si, že to bylo ku proStrana 22 (celkem 25)

spěchu. V informativní zprávě vedoucího StO je uvedeno, že určení dvou zastupitelů bylo
nadřízeným orgánem opakovaně napadáno jako porušení zákona. On si zavolal na KÚPK,
kde mluvil s paní Plíhalovou a paní Součkovou, které mají na starosti územní plánování na
KÚ PK. Bylo mu řečeno, že v § 47 zákona se mluví o jednom zastupiteli, nicméně není to
porušení zákona mít dva zastupitele. Je to nestandardní, bylo to ale rozhodnutí ZMH
a KÚPK nechtěl mluvit do samosprávy města. Dále uvedl, že to bylo trochu nepochopeno,
když navrhovali dva pověřené zastupitele, jeho a Ing. Pytlíka. Druhá prosba se týkala jiného
uspořádání stolů pro členy ZMH, aby se jim sedělo trochu pohodlněji. Pak požádal šéfredaktora HZ, jestli by nemohl ještě jednou zvážit svůj plán, že se budou zveřejňovat v HZ
jenom některá usnesení RMH a ZMH, protože obzvláště starší občané nemají doma internet. On byl právě proto vždy obhájcem toho, aby v HZ byla všechna usnesení RMH
a ZMH. Na závěr popřál hezké svátky, štěstí a hlavně zdraví do nového roku.
Starosta odpověděl, že oni pochopili jejich žádost správně, navrhovali rovnou pouze
Mgr. Bc. Šefla pro spolupráci s pořizovatelem ÚP, takže nezbylo nic jiného než to shodit ze
stolu. Pokud by prohlásil, že navrhují členy dva, tak potom se dalo hlasovat, že budou dva
a pokud by se to odhlasovalo, tak mohli doplnit jeho jméno. Doporučil, aby na příští zasedání ZMH podali příslušný návrh. Samozřejmě nemůže říct, jestli tento návrh projde.
S uspořádáním stolů souhlasil a přislíbil, že se s tím ještě něco udělá.
Ing. Pytlík vysvětlil, k čemu HZ slouží. Má to být měsíčník, který pravidelně informuje o dění
ve městě, jaké jsou zde spolky, co se v nich děje a město, aby mohlo prezentovat to, co
aktuálně dělá. Nikde neřekl, že zprávy z RMH a ZMH tam vůbec nebudou, ale že budou
významně zkráceny. Myslí si, že kdo má zájem, tak se k těmto informacím dostane. To že
RMH bere na vědomí některé skutečnosti, nemusí zaplňovat místo v HZ, mají tam být důležité věci. Zítra je uzávěrka lednového čísla a už nyní mají hodně materiálu od spolků
a organizací, které dosud v HZ ještě neprezentovali svoji činnost, za co je velmi rád.
Pan Špiller reagoval na pana Valachoviče, co se týká dotačního programu, na tento rok
bylo na dotace uvolněno o 200.000 Kč více než vloni.
Vedoucí OMI upřesnil, že chodník k nádraží je již v majetku města, takže údržba a úklid je
v kompetenci města.
…… si postěžovala, že chodník od nádraží je špatně osvětlen, a také upozornila na špatné
osvětlení přechodu u Penny Marketu.
Starosta informoval, že budou jednat s náměstkem hejtmana Plzeňského kraje pro oblast
dopravy Ing. Čížkem, se kterým budou řešit přechody na silnici I/26 a jejich osvětlení. Budou chtít prosadit přechod u Lidlu, kde přechází nejvíce lidí. Na druhou stranu chodci by
také měli dbát na svoji bezpečnost a užívat reflexní prvky.
Pan Opatrný vysvětlil, že existují i jiné varianty bezpečného přechodu silnice než osvětlení,
například tzv. chytré semafory, které reagují na příjezd vozidla na křižovatku a zároveň reagují na příchod chodce. Podal to jako návrh na zvážení.
Starosta přislíbil, že se na to zeptá.
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28 – Závěr
Starosta všem poděkoval za účast, popřál všem klidné vánoční svátky a mnoho úspěchů
a zdraví do nového roku. Pozval všechny na ohňostroj 1. ledna a v únoru na městský ples.
Pak ukončil zasedání ZMH ve 20:40 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Presenční listina členů ZMH
2) Presenční listina hostů
3) Zveřejněná informace o konání zasedání ZMH v souladu s § 93 odst. 1 zákona o obcích
4) Zápis zasedání finančního výboru ze dne 21. 11. 2018
5) Zápis zasedání finančního výboru ze dne 3. 12. 2018
6) Rozpočtové opatření města Holýšova na rok 2018 číslo 5
7) Rozpočet města Holýšova na rok 2019
8) Střednědobý výhled rozpočtu města Holýšova na roky 2020 a 2021
9) Odměny pro členy výborů ZMH za činnost v roce 2018
10) Odměny pro členy komisí RMH za činnost v roce 2018
11) Odměny pro členy dalších orgánů obce za činnost v roce 2018
12) Odměny pro členy zvláštního orgánů obce za činnost v roce 2018
13) Dohoda o provedení práce – Ing. Martin Pytlík
14) Dohoda o provedení práce – Ondřej Švarc
15) Dohoda o provedení práce – Ondřej Švarc
Zápis vyhotovily:
Dne:

Mgr. Jana Štenglová, Naděžda Kalinová
13. prosince 2018

Zapisovatelé:

Naděžda Kalinová, Petra Sušická

Ověřovatelé zápisu: Bc. Helena Marková

Mgr. Jan Mendřec

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

…........................ dne ………………….
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Starosta:

Mgr. Libor Schröpfer

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

Razítko města Holýšova:
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