Město Holýšov
Zastupitelstvo města Holýšov

ZÁPIS

zasedání Zastupitelstva města Holýšova,
konaného dne 21. října 2013, od 18:00 hodin.
(celkově 146. zasedání, 16. ve volebním období 2010 - 2014)

Přítomno:

10 členů zastupitelstva, tajemník, 2 zapisovatelky a cca 35 občanů.

Omluveni:

MUDr. Jaroslav Liška, Petr Návara, Růžena Sičaková, MUDr. Karel Steidl,
Karel Zelený.

Hosté:

Ing. Jan Bostl - starosta obce Kvíčovice

1 – Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva města Holýšova (dále jen ZMH) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou Města Holýšov Ing. Antonínem Pazourem (dále jen starosta).
Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 92 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění (dále jen zákon o obcích). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Městského úřadu Holýšov zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 14. 10. 2013. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Starosta dále konstatoval, že podle prezenční listiny přítomných členů ZMH (příloha č. 1) je
přítomno 10 (deset) členů ZMH (z celkového počtu 15 všech členů ZMH), takže ZMH je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
2 – Volba návrhové komise, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelů
Za členy návrhové komise byli starostou navrženi Ing. Zuzana Burianová, pan Jiří Šlejmar
a pan Radek Špiller.
Jako ověřovatelé zápisu byli starostou navrženi Mgr. Jindřiška Ondrášiková a pan Rudolf
Švec.
Jako zapisovatelé byly starostou navrženy paní Naděžda Kalinová a Ing. Romana Tesařová.
K návrhům nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
O návrzích bylo hlasováno odděleně.
Návrh usnesení:
ZMH volí návrhovou komisi ve složení Ing. Zuzana Burianová, pan Jiří Šlejmar a pan
Radek Špiller.
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Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 277 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
ZMH určuje ověřovatele zápisu Mgr. Jindřišku Ondrášikovou a pana Rudolfa Švece.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 278 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
ZMH určuje zapisovatele paní Naděždu Kalinovou a Ing. Romanu Tesařovou.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 279 bylo schváleno.
3 – Schválení programu
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
ZMH a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.
Starosta dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
ZMH schvaluje následující program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

Zahájení zasedání
Volba návrhové komise, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelů
Schválení programu
Zpráva o činnosti Rady města Holýšova
Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání – 26. 8. 2013
Zápis č. 3/2013 zasedání finančního výboru ze dne 16. 10. 2013
Rozpočtové opatření města Holýšova na rok 2013 číslo 3
Finanční pomoc obci postižené povodní
Prodej pozemku parc. č. 1127/27 (evidenční č. 20) v katastrálním území Holýšov
Prodej pozemku parc. č. 257 v katastrálním území Dolní Kamenice u Staňkova
Zřízení organizační složky města Holýšova „Dům dějin Holýšovska“
Změna ve složení Osadního výboru pro část Dolní Kamenice
Odměna členům Finančního výboru, Kontrolního výboru, Osadního výboru části
Dolní Kamenice
Peněžní dar uvolněným členům ZMH
Smlouva o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Systémová podpora rozvoje
meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“
Diskuse
Závěr

Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 280 bylo schváleno.
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4 – Zpráva o činnosti Rady města Holýšova
Zprávu o činnosti Rady města Holýšova (dále jen RMH) za uplynulé období přednesla místostarostka města Holýšov Bc. Hana Valachovičová (dále jen místostarostka).
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady města Holýšova bez připomínek.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 281 bylo schváleno.
5 – Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání – 26. 8. 2013
Kontrolu plnění usnesení ZMH z 26. 8. 2013 provedl tajemník Městského úřadu Holýšov
Mgr. Bc. Kamil F. Šefl. (dále jen tajemník).
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH bere na vědomí Zprávu o kontrole plnění usnesení z posledního zasedání konaného dne 26. 8. 2013 bez připomínek.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 282 bylo schváleno.
6 – Zápis č. 3/2013 zasedání finančního výboru ze dne 16. 10. 2013
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen člen Finančního výboru pan Radek Špiller
(dále jen člen FV).
Člen FV konstatoval, že dne 16. října 2013 se konala schůze Finančního výboru (dále jen FV)
a na programu jednání bylo projednání Rozpočtového opatření města Holýšova na rok 2013
číslo 3. FV na své schůzi podrobně projednal rozpočtové opatření, k němuž nebyly vzneseny
žádné připomínky. Člen FV navrhl členům ZMH, aby schválili Zápis podle předloženého
návrhu. Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH schvaluje Zápis č. 3/2013 zasedání finančního výboru ze dne 16. 10. 2013 podle
předloženého návrhu (příloha č. 3).
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 283 bylo schváleno.
7 – Rozpočtové opatření města Holýšova na rok 2013 číslo 3
Přednesením tohoto bodu byla starostou pověřena vedoucí Finančního odboru Městského
úřadu Holýšov paní Marie Roučková (dále jen vedoucí FO).
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Vedoucí FO seznámila členy ZMH s návrhem Rozpočtového opatření města Holýšova na rok
2013 číslo 3 (dále jen RO3), a to v oblasti příjmů a výdajů. Příjmy se navyšují o částku
845.000 Kč, ve výdajích se rozděluje částka 1.503.000 Kč a dále se navyšuje změna stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech o částku 658.000 Kč.
Starosta doplnil, že tímto rozpočtovým opatřením dosahuje rozpočet města výše
92.388.778 Kč.
Mgr. Jindřiška Ondrášiková se dotázala, co znamená položka „rekreační areál.“
Starosta odpověděl, že „rekreační areál“ jsou náklady na studie, geometrické zaměření, geologický průzkum a dokumentace pro územní rozhodnutí budoucího koupaliště.
Starosta navrhl členům ZMH, aby schválili RO3 podle předloženého návrhu. Před hlasováním
nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH schvaluje Rozpočtové opatření města Holýšova na rok 2013 číslo 3 podle předloženého návrhu (příloha č. 4).
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 284 bylo schváleno.
8 – Finanční pomoc obci postižené povodní
Tento bod přednesl starosta.
Starosta nejprve uvítal starostu obce Kvíčovice Ing. Jana Bostla (dále jen Ing. Bostl), který
byl pozván spolu s členy Zastupitelstva obce Kvíčovice (dále jen ZOK) k převzetí šeku ve
výši 100.000 Kč jako náhradu škod letošních povodní. Dále starosta uvedl, že dlouhé týdny
bylo diskutováno, kam pomoc na povodně směřovat. Nakonec se rozhodli pro obec Kvíčovice. Nejenom z důvodu, že obec byla postižena povodněmi, ale také proto, že se městské radě
líbí, jak se obec Kvíčovice staví k urbanismu. Starosta konstatoval, že oceňuje, že obec má
před schválením nový územní plán, s městem Holýšov spolupracuje a má před schválením
plánu revitalizace centra obce. Že tam zastupitelé opravdu pracují na tom, aby obec vypadala
do budoucna pěkně a byla určitým způsobem regulována. Na závěr dodal, že si myslí, že práce, které jsou v obci vykonávané na napojení na budoucí cyklostezku CT3, která by měla procházet Holýšovem, jsou právě v obci Kvíčovice nejdále. A má to i dva praktické důvody. Jednak mají náskok a druhou věcí je zlepšení bezpečnosti pro chodce a cyklisty, kteří do obce
chodí po frekventované silnici. Poté starosta vyzval místostarostku ke slavnostnímu předání
šeku ve výši 100.000 Kč panu Ing. Bostlovi.
Ing. Bostl na úvod omluvil zbytek ZOK a poté jménem celého ZOK poděkoval za tuto pomoc. Dále uvedl, že když se obcí prohnala velká voda, je ze zákona povinností do 7 dní
nahlásit zhruba škody, které byly způsobeny. Při vyplňování různých dotazníků a tabulek
hrubým odhadem vyčíslil škodu ve výši asi 15 miliónů Kč, což s rozpočtem obce, kde příjmy
z nepřímých daní dělají pod 3 milióny Kč, je poměrně hodně. Dále dodal, že jsou v tom rybníky, potoky, mosty i silnice. Vyplněním uvedených tabulek se strhla lavina pomoci a solidarity od různých obcí a přicházely dary ze všech koutů České republiky a nyní se k tomu připojil i Holýšov. S tímto darem přišla obci celkem částka ve výši 1 milionu Kč. Dále uvedl, že
nejprve chtěli pouze žádat peníze od státu, od kraje, zkrátka pomoc od státní sféry, ale i toto
se pomalu ale jistě děje. Od Ministerstva dopravy ČR žádali zhruba 4 miliony Kč a dostali
2 miliony Kč. Minulý týden spočítali veškeré náklady, co se týče rybníků a potoků, což vychází zhruba 7,2 miliónu Kč. Tyto dotace většinou bývají kolem 85 % a zbytek musí jít
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z obecního rozpočtu. U obce Kvíčovice to tedy dělá něco kolem 12 miliónů Kč a to znamená,
že samotná obec musí dát asi 3 milióny Kč z obecního rozpočtu, což jsou veškeré příjmy jednoho roku, proto tyto veškeré peníze půjdou právě na doplacení a na dofinancování dotační
pomoci od státu, což obci Kvíčovice velice pomůže, protože se nebudou muset zastavit veškeré plánované akce, jen se trochu omezí. Na závěr Ing. Bostl dodal, že jak již řekl starosta, cyklostezka je již rozjetá, opravovat se budou všechny tři mosty, které jsou v dezolátním stavu po
povodních, břehy potoka atd. Do konce roku se musí ještě spoustu věcí stihnout dodělat a tyto
peníze velice pomůžou, proto moc poděkoval především členům ZMH, ale i městu Holýšovu
jako takovému.
Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH schvaluje v souladu s § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, peněžitý dar ve výši 100.000 Kč obci Kvíčovice na likvidaci škod po
povodni v roce 2013.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 285 bylo schváleno.
9 – Prodej pozemku parc. č. 1127/27 (evidenční číslo 20) v katastrálním území Holýšov
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen vedoucí Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov pan Milan Hulín (dále jen vedoucí OMI).
Vedoucí OMI konstatoval, že pozemek parc. č. 1127/27 v katastrálním území Holýšov je veden pod evidenčním číslem 20, jedná se o pozemek pro dvou-dům, jeho výměra je 581 m2
a vlastníkem pozemku je město Holýšov. Pozemek se nachází v lokalitě obytného souboru
„Na Terasách“ v Holýšově. Žadatelem o koupi pozemku je pan Zdeněk Šmrha, bytem Staňkov, Čermná 12. Důvod a účel koupě je výstavba rodinného domu. Navržená prodejní cena
pozemku je 690 Kč za 1 m2, oprávněné náklady spojené s prodejem pozemku a sepsáním
kupní smlouvy bude hradit kupující. Záměr prodat předmětný pozemek byl vyvěšen na úřední
desce Městského úřadu Holýšov na zákonem stanovenou dobu a během této lhůty se jiní zájemci nepřihlásili. Prodej byl projednán na schůzi RMH a usnesením č. 212/2013 ze dne
30. září 2013 doporučen ZMH ke schválení. Vedoucí OMI navrhl členům ZMH, aby schválili
prodej výše uvedeného pozemku. Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH prodává pozemek parc. č. 1127/27 (evidenční číslo 20) o výměře 581 m2 v katastrálním území Holýšov panu Zdeňku Šmrhovi, bytem Staňkov, Čermná 12, za cenu
690 Kč za 1 m2 , cena celkem 400.890 Kč, s tím, že oprávněné náklady spojené prodejem
pozemku a sepsáním kupní smlouvy bude hradit kupující.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 286 bylo schváleno.
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10 – Prodej pozemku parc. č. 257 v katastrálním území Dolní Kamenice u Staňkova
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen vedoucí OMI.
Vedoucí OMI konstatoval, že se jedná o pozemek parc. č. 257 (PK) v katastrálním území
Dolní Kamenice u Staňkova, jeho výměra je 162 m2 a vlastníkem pozemku je město Holýšov.
Žadatelem o koupi pozemku je pan Vít Konopík, bytem Holýšov, Na Podhrází 494. Důvod
a účel koupě je výstavba vodní nádrže a záměrem je zpomalení části odtoku povrchových vod
s následným zadržením a akumulací v zájmovém území. Opatření bude mít vliv na optimalizaci vodního režimu. Navržená prodejní cena pozemku je 75 Kč za 1 m2, oprávněné náklady
spojené s prodejem pozemku a sepsáním kupní smlouvy bude hradit kupující. Záměr prodat
předmětný pozemek byl vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Holýšov na zákonem stanovenou dobu. Během této lhůty se jiní zájemci nepřihlásili. Prodej byl projednán na schůzi
RMH a usnesením č. 197/2013 ze dne 2. září 2013 doporučen ZMH ke schválení. Vedoucí
OMI navrhl členům ZMH, aby schválili prodej výše uvedeného pozemku.
Starosta doplnil, že RMH stanovila a doporučila ZMH cenu 75 Kč za 1 m2. Rozsah cenové
mapy je 50 – 100 Kč za 1 m2, proto volili zlatou střední cestu. Před hlasováním nebyly členy
ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH prodává pozemek parc. č. 257 (PK) o výměře 162 m2 v katastrálním území Dolní
Kamenice u Staňkova panu Vítu Konopíkovi, bytem Holýšov, Na Podhrází 494, za cenu
75 Kč za 1 m2, cena celkem 12.150 Kč, s tím, že oprávněné náklady spojené s prodejem
pozemku a sepsáním kupní smlouvy bude hradit kupující.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 287 bylo schváleno.
11 – Zřízení organizační složky města Holýšov „Dům dějin Holýšovska“
Přednesením tohoto bodu byla starostou pověřena místostarostka.
Místostarostka konstatovala, že zastupitelé obdrželi písemné podklady Zřizovací listiny, která
již byla schvalována na schůzi RMH usnesením č. 228/2013 ze dne 14. října 2013. Dále uvedla, že všichni již jistě vědí, že vzniká pod čerpací stanicí za městským úřadem v čísle popisném 18 „Dům dějin Holýšovska“ - muzeum (dále jen DDH) a RMH rozhodla, že DDH bude
jako organizační složka města (dále jen OS). Dále uvedla, že tuto OS by chtěli zřídit od
1. prosince 2013 s ohledem na to, že byla poskytnuta dotace z Cíle 3 na rekonstrukci této budovy a tato dotace musí být skončena kolaudací domu nejpozději do konce prosince 2013.
Proto se rozhodli tuto OS zřídit již v prosinci, aby byl naplněn dotační titul, že tato budova je
již po rekonstrukci a že zde vzniká DDH. Dále uvedla, že účelem zřízení OS je především
poskytování kulturních, společenských a výchovných potřeb fyzickým a právnickým osobám,
zejména provozem DDH. Tímto je řečeno vše, čeho se DDH bude týkat, bude zde stálá
a proměnná expozice.
Pan Jiří Šlejmar měl technickou poznámku, která se týká data zřízení OS, protože v návrhu
Zřizovací listiny je počítáno spíše s příštím rokem 2014.
Starosta odpověděl, že se jedná pouze o návrh pro jednání ZMH a RMH po diskusi rozhodla,
že účinnost by byla od 1. prosince 2013.
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Místostarostka doplnila, že se jedná o písemný návrh, který byl stejný jak na schůzi RMH,
tak i na zasedání ZMH a poté na schůzi RMH bylo rozhodnuto, že by účinnost byla od 1. prosince 2013. Zde se jedná pouze o nedopsané datum.
Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH:
a) zřizuje organizační složku města Holýšov „Dům dějin Holýšovska“, a to s účinností
od 1. prosince 2013.
b) schvaluje Zřizovací listinu organizační složky „Dům dějin Holýšovska“ podle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0
Usnesení č. 288 bylo schváleno.
12 – Změna ve složení Osadního výboru pro část Dolní Kamenice
Tento bod přednesl starosta.
Starosta konstatoval, že od minulého období, kdy bylo plánováno, že se činnost Osadního
výboru pro část Dolní Kamenice (dále jen OVDK) zlepší, se očekávání nenaplnilo. Začátkem
října se víceméně objednali na jednání u zástupců města Holýšov pan Tomáš Opatrný, pan
Tomáš Multrus a pan Stanislav Kreysa, dále se dostavili i pan Pavel Sirový a paní Alžběta
Tomanová, tedy předchozí složení OVDK a nový OVDK. Dále starosta seznámil
s programem tohoto jednání, kdy prvním bodem byla stížnost starosty města Holýšov na nefunkčnost OVDK a celkově špatnou spolupráci s městem, druhým bodem byla informace ohledně vypnutí veřejného osvětlení posledních dvou lamp směrem na Horní Kamenici a třetím
bodem byla nutná účast OVDK na všech konaných zasedání ZMH, kdy termíny a místa konání budou sdělovány emailem. Dále s radostí konstatoval, že nové složení OVDK je zde celé
přítomno. Čtvrtým bodem byla volební místnost v Dolní Kamenici, kde bylo projednáno, jak
bude místnost uklizena a předána zástupcům města tak, aby se zde mohly konat volby, včetně
vyřešení přístupové cesty. Dalším bodem jednání byly požadavky z OVDK, které mají vliv na
rozpočet města, kde bylo vyjasněno, že je nutné předkládat tyto požadavky v dostatečném
předstihu, než se začne pracovat na rozpočtu města. Na závěr byly předány osobní kontakty
na nové členy OVDK místostarostce. Nový OVDK bude pracovat ve složení pan Tomáš Opatrný jako předseda, pan Tomáš Multrus a pan Stanislav Kreysa jako členové. Na závěr dodal,
že se jedná o podstatnou záležitost v Dolní Kamenici a věří, že činnost nového OVDK bude
opravdu lepší. Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH:
a) souhlasí se změnou ve složení Osadního výboru pro část Dolní Kamenice.
b) odvolává z Osadního výboru pro část Dolní Kamenice pana Pavla Sirového a paní
Alžbětu Tomanovou.
c) jmenuje nové členy Osadního výboru pro část Dolní Kamenice pana Tomáše Multruse a pana Stanislava Kreysu.
d) jmenuje pana Tomáše Opatrného předsedou Osadního výboru pro část Dolní Kamenice.
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Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0
Usnesení č. 289 bylo schváleno.
13 – Odměna členům Finančního výboru, Kontrolního výboru, Osadního výboru části Dolní Kamenice
Přednesením tohoto bodu byla starostou pověřena místostarostka.
Místostarostka konstatovala, že členové ZMH dostali návrh odměn členům Finančního výboru, Kontrolního výboru a Osadního výboru části Dolní Kamenice. Výše odměn byla projednána s předsedy výborů a rovněž byla stanovena v souladu s finančními možnostmi města
Holýšov. Místostarostka navrhla členům ZMH, aby schválili vyplacení odměn podle předloženého návrhu.
Paní Hana Heisigová uvedla, že nechápe, proč se ZMH právě usneslo dát odměnu osadnímu
výboru, který nepracuje.
Místostarostka odpověděla, že v podkladech s výší odměn za práci za rok 2013, které paní
Heisigová neviděla, je uvedeno, že právě z OVDK dostal odměnu pouze 1 člen a ostatní nikoliv, právě z důvodů, že nepracovali. Odměnu získal pouze člen pan Tomáš Opatrný.
Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH schvaluje vyplacení odměn členům Finančního výboru, Kontrolního výboru
a Osadního výboru pro část Dolní Kamenice za práci v roce 2013 podle předloženého
návrhu.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0
Usnesení č. 290 bylo schváleno.
14 – Peněžní dar uvolněným členům ZMH
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen pan Radek Špiller (dále jen pan Špiller).
Pan Špiller navrhl s ohledem na blížící se závěr roku poskytnutí peněžních darů uvolněným
členům ZMH, a to starostovi Ing. Antonínu Pazourovi a místostarostce Bc. Haně Valachovičové. Peněžní dar je navržen za dobrou práci a za reprezentování města Holýšov. Pan Špiller
navrhl členům ZMH, aby schválili poskytnutí peněžitých darů uvolněným členům ZMH podle
předloženého návrhu. Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH schvaluje v souladu s § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, peněžité dary uvolněným členům ZMH, a to starostovi Ing. Antonínu Pazourovi a místostarostce Bc. Haně Valachovičové podle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 2 (Pazour, Valachovičová), nehlasoval 0
Usnesení č. 291 bylo schváleno.
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15 – Smlouva o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Systémová podpora rozvoje
meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“
Tento bod přednesl starosta.
Starosta konstatoval, že všichni zastupitelé obdrželi návrh Smlouvy o vzájemné spolupráci při
realizaci projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území
správních obvodů obcí s rozšířenou působností“ (dále jen Smlouva). Smlouva je jeden z měkkých projektů, ke kterému se v rámci České republiky přihlásil Svaz měst a obcí ČR, sídlem
Praha 4, 5. května 1640/65 (dále jen SMO). Tyto měkké projekty jsou velmi obtížně a neúčelně čerpány, takže SMO si představuje, že ve spolupráci s „trojkovými“ obcemi, dobrovolnými
svazy nebo mikroregiony bude zajišťovat tzv. strategické plánovací materiály pro příští plánovací období na roky 2014 – 2020. Než se vyhlašují jednotlivé výzvy na dotace, je základní
podmínkou mít zpracované rozvojové plány v těch lokalitách, kde obce či města peníze budou
požadovat, aby se postupovalo systematicky a ne chaoticky, aby byly věci rozumně připravovány. Dále uvedl, že Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Radbuza, sídlem Dobřany, nám.
T. G. M. 1, se k této spolupráci hlásí a zde je předložena Smlouva. Představou je, že se sežene
kvalifikovaný personál pro to, aby jednotlivým obcím a městům byly strategické plány za
odpovídající spolupráce ze strany měst zpracovávány. Na závěr dodal, že zde budou zaměstnáni lektoři a odborníci na jednotlivé oblasti. Smlouva je založena na tom, že plány přinesou
praktický význam při bodování budoucích žádostí. Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
ZMH schvaluje Smlouvu o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“, která bude uzavřena mezi Svazem měst a obcí ČR, sídlem Praha 4,
5. května 1640/65, a Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Radbuza, sídlem Dobřany, náměstí T. G. M. 1, podle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0
Usnesení č. 292 bylo schváleno.
16 – Diskuse
Diskusi zahájil starosta.
Ing. Bostl konstatoval, že na začátku zasedání bylo zmiňováno, že RMH zrušila přestupkovou
komisi a město bude přestupky řešit samo, proto se dotázal, zda pro obce, které mají smlouvu
s městem, bude nějaká změna.
Tajemník odpověděl, že veřejnoprávní smlouva se uzavírá mezi obcemi, proto žádná změna
nebude. Město Holýšov pro obec Kvíčovice bude stále vykonávat přestupkovou agendu.
Pan Tomáš Opatrný se dotázal ohledně vodní plochy, která má být budována v Dolní Kamenici, zda by bylo možné toto blíže přiblížit, protože mají v plánu zpracovat z tohoto zasedání zápis, umístit jej ve vývěsní skříňce a tímto informovat občany Dolní Kamenice.
Starosta odpověděl, že podrobnosti jsou v materiálech, které má k dispozici vedoucí OMI.
Dále uvedl, že se jedná o vodní plochu, která tam již existuje a jde o rozšíření řádově asi
o 120 m2. Je to na samé hranici katastru Dolní Kamenice a pozemky jsou v dezolátním stavu,
a proto jsou naopak rádi, že se vodní plocha rozšíří. Město Holýšov nemá zájem o to, aby tyto
pozemky drželo.
Strana 9 (celkem 10)

Pan Tomáš Opatrný informoval ohledně volební místnosti v Dolní Kamenici, kde v současné době je volební místnost vyklizena a připravena k volbám, natřely se sloupky, bude se natahovat pletivo, cesta se posekala. Bylo by ale třeba zajistit nějaké osvětlení, aby tam někdo
nezakopl nebo umístit zde halogen. Na závěr poděkoval za zvolení nového OVDK.
Starosta poděkoval přítomným členům OVDK, že vzali na sebe starosti a co se týká nasvícení, zásuvky jsou k dispozici a proud se nemusí řešit, proto žádá, aby osvětlení zajistili.
Vedoucí Stavebního odboru Městského úřadu Holýšov pan Jaroslav Kubica (dále jen
vedoucí StO) také poděkoval členům OVDK a konstatoval, že je shodou okolností zapisovatel
právě ve volební místnosti v Dolní Kamenici a přítomný je i Ing. Evžen Menc, který je zde
předsedou a je velice rád, že volební místnost bude připravena. Vedoucí StO dodal, že zajistí
uhlí a dříví, které do volební místnosti dopraví a věří, že bude vše v pořádku.
Starosta poděkoval přítomným a ukončil zasedání ZMH v 19:00 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Presenční listina členů ZMH
2) Presenční listina hostů
3) Zápis č. 3/2013 zasedání finančního výboru ze dne 16. 10. 2013
4) Rozpočtové opatření Města Holýšova na rok 2013 číslo 3
Zápis vyhotovil:
Dne:

Mgr. Bc. Kamil F. Šefl, Ing. Romana Tesařová
24. října 2013

Zapisovatelé:

Naděžda Kalinová, Ing. Romana Tesařová

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

Starosta:

Rudolf Švec

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

Ing. Antonín Pazour

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

Razítko Města Holýšov:
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