město Holýšov
Zastupitelstvo města Holýšova

ZÁPIS
zasedání Zastupitelstva města Holýšova,
konaného dne 8. dubna 2019 od 18:00 hodin.
(celkově 182. zasedání, 4. 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:
Omluveni:

10 členů zastupitelstva, tajemnice, 2 zapisovatelky a cca 20 občanů.
Ing. Jan Cendelín, Mgr. Bc. Kamil F. Šefl, pan Radek Špiller, Ing. Zuzana Burianová a MUDr. Karel Steidl.

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 1. 4. 2019. 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 Mgr. Jan Mendřec, Bc. Helena Marková
a Bc. Hana Valachovičová.
Jako ověřovatelé zápisu byli starostou navrženi Ing. Martin Pytlík a pan Miroslav Kleisner.
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Jako zapisovatelé byly starostou navrženy paní Petra Sušická a Ing. Jana Žáková.
K návrhům nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
O návrzích bylo hlasováno odděleně.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova volí návrhovou komisi ve složení Mgr. Jan Mendřec, Bc. Helena Marková a Bc. Hana Valachovičová.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 72 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova určuje ověřovatele zápisu Ing. Martina Pytlíka a pana Miroslava Kleisnera.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 73 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova určuje zapisovatele paní Petru Sušickou a Ing. Janu Žákovou.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 74 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 – 4. 3. 2019
6)
Zápis zasedání finančního výboru ze dne 28. 3. 2019
7)
Rozpočtové opatření města Holýšova na rok 2019 číslo 2
8)
Prodej bytů z vlastnictví města Holýšova
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9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

Prodej části pozemku parc. č. 1395/2 v k. ú. Holýšov
Prodej části pozemku parc. č. 1395/3 v k. ú. Holýšov
Prodej pozemku parc. č. 819/40 v k. ú. Holýšov
Prodej pozemků parc. č. 575/12, 575/13, 575/36 a 575/107 v k. ú. Holýšov
Prodej části pozemku parc. č. 194/6 v k. ú. Holýšov
Prodej části pozemku parc. č. 194/6 v k. ú. Holýšov
Prodej části pozemku parc. č. 1398/2 v k. ú. Holýšov
Prodej pozemku parc. č. 575/58 a části pozemku parc. č. 575/34 v k. ú. Holýšov
Prodej pozemků parc. č. 604/12, 608/2 a 1529/9 v k. ú. Holýšov
Diskuse
Závěr

Starosta navrhl členům ZMH vyřadit z programu bod č. 17 – Prodej pozemků parc.
č. 604/12, 608/2 a 1529/9 v k. ú. Holýšov z důvodu, že Rada města Holýšova (dále jen
RMH) odložila rozhodnutí o žádosti společnosti EUROMAROLAN, s. r. o., sídlem Holýšov,
náměstí 5. května 101, do doby projednání možného odkupu části pozemku parc. č. 648/1
v k. ú. Holýšov.
Další návrhy ani připomínky nebyly. Starosta dal hlasovat o navrženém programu jednání
ZMH.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 75 bylo schváleno.

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 – 4. 3. 2019
Kontrolu plnění usnesení minulého zasedání ZMH, které se konalo dne 4. 3. 2019, provedl
v souladu s § 119 odst. 3 písm. c) zákona o obcích předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva města Holýšova pan Miroslav Kleisner.

6 – Zápis zasedání finančního výboru ze dne 28. 3. 2019
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 se Zápisem zasedání finančního výboru ze dne
28. 3. 2019. Finanční výbor (dále jen FV) na svém zasedání dne 28. 3. 2019 podrobně projednal Rozpočtové opatření města Holýšova na rok 2019 číslo 2 v části příjmů, výdajů a financování a doporučil jej ZMH ke schválení. Dále provedl kontrolu odstranění nedostatků
týkajících se vyúčtování dotací poskytnutých v roce 2018 zjištěných při zasedání FV dne
9. 1. 2019 a 16. 1. 2019. Všechny nedostatky byly odstraněny.
Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova schvaluje Zápis zasedání finančního výboru ze dne
28. 3. 2019 podle předloženého návrhu (příloha č. 4).
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 76 bylo schváleno.

7 – Rozpočtové opatření města Holýšova na rok 2019 číslo 2
Přednesením tohoto bodu byla starostou pověřena vedoucí FO.
Vedoucí FO seznámila členy ZMH s Rozpočtovým opatřením města Holýšova na rok 2019
číslo 2 v oblasti příjmů, výdajů a financování.
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 2019
číslo 2 podle předloženého návrhu (příloha č. 5).
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 77 bylo schváleno.

8 – Prodej bytů z vlastnictví města Holýšova
Přednesením tohoto bodu byla starostou pověřena místostarostka města Holýšova
Bc. Hana Valachovičová (dále jen místostarostka Valachovičová).
Místostarostka Valachovičová uvedla, že od minulého zasedání ZMH další čtyři nájemníci
zaplatili kupní cenu za byty, které jsou uvedeny v předloženém seznamu. Upozornila na
částku, kterou nájemníci platí za vyhotovení prohlášení vlastníka budovy, a která se
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v jednotlivých číslech popisných liší. Důvodem je odlišný počet bytů v jednotlivých domech.
Pan Miroslav Kleisner (dále jen pan Kleisner) předpokládal, že se jedná všechno o nájemce,
kteří tam bydlí již delší čas.
Místostarostka Valachovičová uvedla, že město má schválené Zásady prodeje bytů
z vlastnictví města Holýšova (dále jen Zásady), kde je uvedeno, že se byty prodávají pouze
nájemníkům, a ne třetím osobám. Vždy jsou to nájemníci s platnou nájemní smlouvou.
Podle Zásad je vypočítávaná i cena bytu. Není to jen podle znaleckého posudku.
Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova schvaluje:
a) prodej bytu č. 2 s příslušenstvím na adrese Holýšov, Horní 356, ….., bytem ….., za cenu
453.370 Kč. Kupující dále hradí poměrnou část ceny za vyhotovení prohlášení vlastníka
budovy ve výši 1.881 Kč a poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí ve výši
1.000 Kč.
b) prodej bytu č. 4 s příslušenstvím na adrese Holýšov, Horní 362, …., bytem ….., za cenu
500.731 Kč. Kupující dále hradí poměrnou část ceny za vyhotovení prohlášení vlastníka
budovy ve výši 1.843 Kč a poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí ve výši
1.000 Kč.
c) prodej bytu č. 8 s příslušenstvím na adrese Holýšov, Horní 362, ….., bytem ….., za cenu
446.115 Kč. Kupující dále hradí poměrnou část ceny za vyhotovení prohlášení vlastníka
budovy ve výši 1.843 Kč a poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí ve výši
1.000 Kč.
d) prodej bytu č. 4 s příslušenstvím na adrese Holýšov, Horní 361, ….., bytem ….., za cenu
366.415 Kč. Kupující dále hradí poměrnou část ceny za vyhotovení prohlášení vlastníka
budovy ve výši 1.845 Kč a poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí ve výši
1.000 Kč.
e) že prodávající město Holýšov hradí zpracování znaleckého posudku a vyhotovení kupní smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 78 bylo schváleno.

9 - Prodej části pozemku parc. č. 1395/2 v k. ú. Holýšov
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen vedoucí Oddělení majetku a investic
Městského úřadu v Holýšově pan Milan Hulín (dále vedoucí OMI).
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Vedoucí OMI sdělil, že vlastníkem pozemku parc. č. 1395/2 (KN) v k. ú. Holýšov je město
Holýšov, náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov. Celková výměra pozemku je 417 m2. Žadatel žádá o odkoupení cca 125 m2. Dotčená část pozemku se nachází v lokalitě zahrad nad
Husovou třídou v Holýšově. Žadatelem je …., bytem …... Důvod a účel koupě je rekreační a
pěstební činnost. Záměr prodat předmětnou část pozemku byl vyvěšen na úřední desce
Městského úřadu Holýšov (dále jen ÚD) na zákonem stanovenou dobu v období od 6. 2.
do 22. 2. 2019. Během této lhůty se jiní zájemci nepřihlásili. Prodej byl projednán na schůzi
RMH dne 1. 3. 2019 a usnesením č. 84/2019 byl prodej doporučen za 300 Kč za 1 m2.
Oprávněné náklady spojené s prodejem pozemku a sepsáním kupní smlouvy hradí strana
kupující. V případě schválení prodeje ZMH bude vypracován geometrický plán na oddělení
pozemku na náklady žadatele.
mgr. ing. Jan Lerch (dále jen mgr. ing. Lerch) – uvedl, že v materiálech je mimo jiné vyjádření Stavebního odboru Městského úřadu Holýšov (dále jen StO), které se týká nejen tohoto bodu, ale i následujícího, kde se píše, že StO doporučuje celou plochu parc. č. 1395/2
v k. ú. Holýšov řešit jako celek. Přitom ZMH to rozprodává po kouscích. Chtěl by slyšet vysvětlení od vedoucího StO pana Jaroslava Kubici (dále jen vedoucí StO), jak je doporučení
myšleno.
Vedoucí OMI uvedl, že na jednotlivé části pozemků jsou uzavřeny pachtovní smlouvy
a nájemci je užívají k pěstební a rekreační činnosti a mají možnost si zažádat o koupi pronajaté části pozemku.
Vedoucí StO potvrdil vyjádření vedoucího OMI. Doporučení bylo myšleno tak, aby se prodal tento pozemek celý, může být prodán po částech, ale hlavně beze zbytku, aby se nemusel řešit přístup k pozemkům nad ním.
mgr. ing. Lerch se zeptal, zda je pamatováno na přístupy k pozemkům nad pozemkem
parc. č. 1395/2 v k. ú. Holýšov.
Vedoucí OMI uvedl, že město má připravený pracovní geometrický plán, který se může, po
schválení prodeje pozemků ZMH, dát na vklad do katastru nemovitostí. Vždy se tam počítá
s přístupem k dalším pozemkům.
Vedoucí StO připomněl, že StO navrhuje, aby šířka přístupových komunikací nebyla 85 cm,
ale minimálně 150 cm, jak to požaduje vyhláška.
….. (dále jen …..) konstatoval, že prodej pozemku parc. č. 1395/2 v k. ú. Holýšov se týká i
jeho, protože je vlastníkem pozemku parc. č. 1428/3 v k. ú. Holýšov nad ním a přístup na
jeho pozemek je právě přes pozemek parc. č. 1395/2 v k. ú. Holýšov.
mgr. ing. Jan Lerch upozornil, že nyní se projednává prodej části pozemku parc. č. 1395/2
v k. ú. Holýšov, který není přímo nad pozemkem …...
Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova:
a) schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1395/2 (KN) o výměře cca 125 m2
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v katastrálním území Holýšov (lokalita zahrad nad Husovou třídou) ….., bytem ….., za
cenu 300 Kč za 1 m2. Oprávněné náklady spojené s prodejem pozemku a sepsáním
kupní smlouvy bude hradit 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 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 79 bylo schváleno

10 – Prodej části pozemku parc. č. 1395/3 v k. ú. Holýšov
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen vedoucí OMI.
Vedoucí OMI sdělil, že vlastníkem pozemku parc. č. 1395/3 v k. ú. Holýšov je město Holýšov, náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov. Celková výměra pozemku je 1.136 m2. Žadatel
žádá o odkoupení cca 121 m2. Dotčená část pozemku se nachází v lokalitě zahrad nad Husovou třídou v Holýšově. Žadatelé jsou …., bytem ….. Důvod a účel koupě je rekreační a
pěstební činnost. Záměr prodat předmětnou část pozemku byl vyvěšen na ÚD na zákonem stanovenou dobu v období od 6. 2. do 22. 2. 2019. Během této lhůty se jiní zájemci
nepřihlásili. Prodej byl projednán na schůzi RMH dne 1. 3. 2019 a usnesením č. 85/2019 byl
prodej doporučen za 300 Kč za 1 m2. Oprávněné náklady spojené s prodejem pozemku a
sepsáním kupní smlouvy hradí strana kupující. V případě schválení prodeje ZMH bude vypracován geometrický plán na oddělení pozemku na náklady žadatele.
….. uvedl, že na zasedání ZMH dne 5. 9. 2018 byl schválen prodej části pozemku parc. č.
1395/3 v k. ú. Holýšov. Historie byla taková – v roce 2002 ZMH schválilo prodej pozemku
parc. č. 1428/3 v k. ú. Holýšov ….. a zároveň usnesením č. 98 uložilo MěÚ Holýšov, aby zajistilo zaměření přístupové cesty k tomuto pozemku a zároveň tuto část pozemku vyjmout
z prodeje. Usnesením č. 351/2003 RMH konstatovala, že po vypovězení nájemní smlouvy
části pozemku parc. č. 1395/3 v k. ú. Holýšov (část pozemku, který má dnes pronajatý ….. a
….), zůstane nepronajata. V roce 2007 koupil ….. od ….. pozemek parc. č. 1428/3 v k. ú. Holýšov. Byl se dotazovat na OMI, kde mu bylo sděleno, že přístupovou cestu podle rozhodnutí RMH a ZMH nelze pronajmout ani prodat. V roce 2007 se dozvěděl, že předmětná
část pozemku byla pronajata …... K jeho připomínce, že ztrácí přístup k pozemku parc. č.
1428/3 v k. ú. Holýšov, což bylo v rozporu s rozhodnutím RMH, mu byl vyčleněn přístup
široký 1 m na zahradu, která má výměru 600 m2. Následně podal žádost o odkup předmětné části pozemku (část pronajatá ….. a …..) bývalému vedení města, ale odpověď mu
nepřišla. V září 2018 na zasedání ZMH byl schválen prodej předmětné části pozemku …...
Požádal, aby tyto nesrovnalosti a rozhodnutí byly zaneseny do zápisu ze zasedání ZMH a
zároveň požádal, aby mu byl zřízen širší přístup na pozemek v jeho vlastnictví.
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Vedoucí OMI uvedl, že si danou záležitost již přesně nepamatuje. Každopádně ….. má na
část pozemku, která slouží jako přístupová cesta, pachtovní smlouvu, jak dnes bylo řečeno,
přístupová cesta bude širší a je možné to dále projednat.
Vedoucí StO konstatoval, že přístup k pozemku parc. č. 1428/3 v k. ú. Holýšov má žadatel
ze shora. Zespoda je možná pochůzná přístupová cesta, kde StO navrhuje šíři 150 cm, pokud se ZMH rozhodne, že tam přístupovou cestu zřídí. Pokud by se měla přístupová cesta
rozšířit, tak by to bylo na úkor vedlejšího pozemku, který se užívá. Rozšíření by v takovém
případě navrhoval minimálně na 220 cm.
….. uvedl, že jsou to pro něj nové informace. Dále uvedl, že přístup je možný shora, ale
pozemek parc. č. 1428/3 v k. ú. Holýšov kupoval samostatně s tím, že je zde přístupová
cesta odspodu. Nahoru je to 100 až 120 m. Požádal, aby se zatím nic nedávalo na vklad na
katastru nemovitostí, nejdříve by se měla vyřešit přístupová cesta.
Vedoucí StO odpověděl, že podle stavebního zákona není povinnost zřizovat přístupovou
cestu.
mgr. ing. Lerch upozornil, že tato přístupová cesta nesouvisí s tím, o čem se dnes hlasuje,
prodává se část pozemku ….., která s přístupem nesousedí. Nebudou tedy rozhodovat o
zřízení přístupové cesty. Pokud byl ….. pozemek prodán s přístupovou cestou a ta by se
mu měla zrušit, tak by město mohlo být zažalováno z důvodu znehodnocení pozemku.
Pozemek bez přístupu má docela jinou hodnotu než pozemek s přístupovou cestou. Již
doporučil orgánům města, že z tohoto důvodu by měla být cesta zachována.
Místostarostka Valachovičová se zeptala vedoucího OMI, zda má město vedle pozemku …..
ještě pozemky, kde je uzavřena pachtovní smlouva, nebo jsou již všechny prodané.
Vedoucí OMI uvedl, že ještě všechny pozemky nejsou prodané, někteří mají ještě uzavřenou pachtovní smlouvu na 5 let.
Místostarostka Valachovičová, řekla, že jí jde o to, zda bude mít město prostor na rozšíření
přístupové cesty k pozemku ….., pokud se tak rozhodne. Protože dnes pronajatá část pozemku parc. č. 1395/3 v k. ú. Holýšov o výměře cca 14 m2 neodpovídá požadované šířce
přístupové cesty.
Vedoucí OMI odpověděl, že záleží, jak se město rozhodne. Pozemek, který se prodal manželům Kocourovým je již ponížen o část na přístupovou cestu. A možná se to bude týkat
i vedlejšího pozemku …...
Starosta se zeptal vedoucího OMI, zda je možné zaměřit přístupovou cestu pro ….v šířce
1,5 m.
Vedoucí OMI potvrdil, že je to možné.
Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova:
a) schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1395/3 (KN) o výměře cca 121 m2
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v katastrálním území Holýšov (lokalita zahrad nad Husovou třídou) ….., bytem ….., za
cenu 300 Kč za 1 m2. Oprávněné náklady spojené s prodejem pozemku a sepsáním
kupní smlouvy bude hradit 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 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 80 bylo schváleno.

11 – Prodej pozemku parc. č. 819/40 v k. ú. Holýšov
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen vedoucí OMI.
Vedoucí OMI sdělil, že vlastníkem pozemku parc. č. 819/40 v k. ú. Holýšov je město Holýšov, náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov. Celková výměra pozemku je 1.389 m2. Dotčená část pozemku se nachází v Holýšově v pásmu mezi ulicemi MUDr. Šlejmara a Belgická.
Žadatelem je …., bytem …... Důvod a účel koupě je rozšíření firemních aktivit, v daném
případě se jedná o výstavbu skladových prostor či výstavbu kanceláří pro obchodní činnost. Záměr prodat předmětný pozemek byl vyvěšen na ÚD na zákonem stanovenou
dobu v období od 6. 2. do 22. 2. 2019. Během doby pro zveřejnění záměru byla zaevidována jedna žádost, a to od …., bytem …., a …., bytem ….. Důvod a účel koupě je vybudování výrobních a skladovacích prostor. Podle písemné informativní zprávy č. 3/2019 ze
dne 23. 1. 2019, vypracované vedoucím StO se předmětný pozemek vyskytuje v limitě
území „BS“ – plochy smíšené obytné. Hlavní využití je bydlení ve více bytových obytných
domech nízkopodlažního městského či příměstského typu. S ohledem na skutečnost, že
jmenovaný pozemek není přístupný z veřejné komunikace, není splněna podmínka vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. V současné době se
jedná o pozemek „nezastavitelný“. Prodej byl projednán na schůzi RMH dne 1. 3. 2019 a
usnesením č. 86/2019 odst. b), c) byl prodej nedoporučen. Dále RMH na základě usnesení
č. 86/2019 odst. d) uložila OMI, aby zahájilo jednání s paní Janou Kladivovou, bytem Kdyně, Starokdyňská 539, o odkupu pozemku parc. č. 862/2 (KN) v k. ú. Holýšov pro zajištění
přístupu k pozemku parc. č. 819/40 (KN) v k. ú. Holýšov z veřejné pozemní komunikace.
Vedoucí OMI již mluvil s paní Kladivovou a bylo mu přislíbeno, že se paní Kladivová domluví s manželi Vrzalovými a pak se ozve.
Starosta uvedl, že je to zatím od vedoucího OMI pouze informativní zpráva.
Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova neschvaluje:
a) prodej pozemku parc. č. 819/40 (KN) o výměře 1.389 m 2 v katastrálním území Holýšov,
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….., bytem ….., z důvodu plánovaného rozvoje města Holýšova v dané lokalitě.
b) prodej pozemku parc. č. 819/40 (KN) o výměře 1.389 m 2 v katastrálním území Holýšov,
…., bytem …., a …., bytem …., z důvodu plánovaného rozvoje města Holýšova v dané
lokalitě.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 81 bylo schváleno.

12 – Prodej pozemků parc. č. 575/12, 575/13, 575/36 a 575/107 v k. ú. Holýšov
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen vedoucí OMI.
Vedoucí OMI sdělil, že vlastníkem pozemků parc. č. 575/12 – ostatní plocha o výměře
785 m2, parc. č. 575/13 – ostatní plocha o výměře 81 m2, parc. č. 575/36 – ostatní plocha
o výměře 557 m2 a parc. č. 575/107 – ostatní plocha o výměře 1462 m2 vše (KN) v katastrálním území Holýšov je město Holýšov, náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov. Celková
výměra pozemku je 2.885 m2. Pozemky se nacházejí v Průmyslové zóně II. – Holýšov
(prostory bývalých vojenských kasáren). Žadatelem je společnost NAZAR INVEST, s. r. o.,
sídlem Na Jarově 2425/4, Praha 3 (dále jen NAZAR INVEST). Důvod a účel koupě je vybudování školícího střediska společnosti včetně umožnění přechodného ubytování po
dobu probíhajícího školení. V daném případě by se jednalo o samostatnou část vzniklého
areálu, který by splňoval veškeré náležitosti nově vzniklého provozu. Záměr prodat
předmětné pozemky byl vyvěšen na ÚD na zákonem stanovenou dobu v období od 18.
2. do 6. 3. 2019. Po dobu vyvěšení záměru se jiný zájemce nepřihlásil. Prodej byl projednán na schůzi RMH dne 18. 3. 2019 a usnesením č. 101/2019 byl doporučen za navrženou
prodejní cenu 130 Kč za 1 m2. Oprávněné náklady spojené s prodejem pozemků a sepsáním kupní smlouvy bude hradit strana kupující.
Pan Kleisner se zeptal, jestli se jedná o pana Yordanova, který tam již provozuje dvě ubytovny a chce vybudovat další zařízení s kapacitou pro dalších 80 lidí, které nazývá školící
středisko s krátkodobým ubytováním.
Starosta odpověděl, že neví, jaký pan Yordanov, na žádosti je podepsaný pan Angel
Ganchev.
Pan Kleisner uvedl, že v areálu navazuje na další dvě ubytovny, které jsou odporné
a před kterými je velký nepořádek. Obává se, že zde vznikne třetí ubytovna, maskovaná
jako školící středisko. Neví, jestli to městu za cca 300.000 Kč stojí.
Starosta odpověděl, že neví, z jakých údajů pan Kleisner vychází, že je tam neskutečný
nepořádek. Byl se tam již dvakrát podívat a žádný nepořádek tam nebyl. Dokonce pro
ubytovnu město objednalo kontejnery na tříděný odpad. S vedením společnosti již jednali
několikrát. Musel přiznat, a doufá, že ho paní místostarostky podpoří, že co město požadovalo, tak vedení společnosti splnilo. Důvody, které tady pan Kleisner uvádí, pro něj bo-
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hužel nejsou relevantní. Ale je to samozřejmě jeho právo, jak se k žádosti pan Kleisner
vyjadřuje.
Vedoucí StO informoval, že StO v areálu ubytoven dělal opakovaně dohlídky, protože
věděl o problému a nezjistil nic nepřípustného. Co se týče vnitřního vybavení ubytoven,
musí uznat, že je to nejlepší ubytování v rámci Holýšova, jaké viděl. V tom problém nevidí. Spíše jde o počet lidí. Že by tam byl nepořádek venku nebo uvnitř, není pravda.
Pan Kleisner uvedl, že všechny strany bojovaly proti zahraničním dělníkům a teď budou
zvedat ubytovací kapacitu cca o 80 lidí.
Místostarostka Valachovičová uvedla, že strana PRO Holýšov nebojovala proti agenturním pracovníkům. Jejich strana chtěla, aby se zahraniční pracovníci naučili žít s našimi občany, tak jako před 20 lety se s námi naučili žít Ukrajinci, které dnes již bereme skoro stejně jako Slováky. Byli několikrát na této ubytovně. Požádali Bulhary, jestli můžou zajít i
přímo k nim do pokojů, aby viděli, jak žijí. Jsou tam i rodiny s dětmi, které zde chodí do
školy a školky. Byli by rádi, aby školící středisko, které zde vznikne, podpořilo a pomohlo
Bulharům naučit se zde žít. Jsou to lidé, kteří sem přišli z hor a nemají naučené žádné
sociální návyky. Na ubytovně museli zřídit i sprchy za poplatek 5 Kč, protože neuměli
pustit ani zastavit teplou vodu. Všechno se učí. A pokud ona ví, tak po dobu pěti měsíců,
co je na radnici, nebyl s nimi ve městě žádný problém, nebyl řešen žádný přestupek. Byla
by ráda, kdyby zde školící středisko vzniklo, protože je členkou krajské komise pro přizpůsobování zahraničních pracovníků. Další den jede na schůzku s hejtmanem Plzeňského kraje, protože na nedávném setkání starostů s hejtmanem Plzeňského kraje vystoupila
s tím, že máme v Holýšově mnoho zahraničních pracovníků, kteří jsou bohužel
z Evropské unie a na jejich integraci nejsou uvolňovány žádné dotace jako pro pracovníky mimo Evropskou unii. Hejtman jí vyslyšel a přislíbil, že krajský úřad se bude snažit přispívat na pracovníky, kteří pochází z Evropské unie. Pan Ganchev jim vysvětlil, že školící
středisko bude sloužit k tomuto účelu, že se bude školit vždy jen 5 až 6 Bulharů, aby se
to neminulo účinkem. Budou se učit česky, jak třídit odpad a jak tady žít. Takže pro ni je
to krok dopředu.
Ing. Martin Pytlík reagoval na zastupitele Miroslava Kleisnera. Jednoznačně a kategoricky
odmítl, že by ODS bojovala proti zahraničním dělníkům. V žádném případě to tak není.
ODS bojovala za bezpečný Holýšov, a to je něco naprosto odlišného. ODS je pro volný
pohyb osob. Odmítá jakékoliv zastrašovací metody, které jsou tu bohužel v poslední době běžné. Podsouvání myšlenek veřejnosti o kastaci lidí jakékoliv národnosti, s tím se nedokáže smířit.
Pan Kleisner odpověděl, že chtěl jen říct svůj názor. V okamžiku, kdy město prodá pozemky, už nebude mít žádnou kontrolu nad tím, co se tam děje. Proto chtěl navrhnout,
jestli by nešlo panu Ganchevovi povolit jen právo stavby na určitou dobu, např. na dva
roky, s tím, pokud by bylo vše v pořádku, může se doba prodlužovat. Nový občanský zákoník to umožňuje. Byla by to možnost, jak na pana Gancheva tlačit. Protože po cestě
k ubytovně je neskutečný nepořádek, který viděl na vlastní oči a nevěří tomu, že to dělají
občané Holýšova.
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Starosta řekl, že nikomu nebere jeho názory, každý má právo předkládat své návrhy
k bodům, které ZMH projednává.
Místostarostka Valachovičová dodala, že nedávno s panem Ganchevem řešili odpad
z ubytovny, který je ve špatném stavu a ztužený tuk ze smažení vytékal do potoka. Na
místě provedli šetření a upozornili společnost NAZAR INVEST, která hned tento problém
začala řešit za pomoci staňkovské společnosti VEToP. Provedla taková opatření, že nyní
po několika provedených kontrolách s referentem OMI panem Radkem Špillerem může
konstatovat, že problém byl vyřešen. Se společností NAZAR INVEST se zatím spolupracuje velmi dobře.
Pan Kleisner podal protinávrh, ve kterém by místo prodeje bylo povolení na právo stavby
na dobu dva roky, které se může prodlužovat.
Starosta se ještě zeptal vedoucího StO, jestli je něco takového stavebně možné.
Vedoucí StO odpověděl, že se s tím ještě nesetkal. Dále uvedl, že dva roky jsou ale krátká
doba, protože než se stavba povolí a postaví, bude nějakou dobu trvat a podnikatel bude váhat s investicí, když nebude vědět, jestli mu doba pak bude prodloužena. Doporučuje dočasnou stavbu na 5 let. Neví, jestli se to vztahuje i na pozemek.
mgr. ing. Lerch dodal, že právo stavby se považuje za nemovitou věc. Takže vlastnictví
pozemku se odděluje od vlastnictví práva stavby. On se s tím v praxi zatím také nesetkal.
Neví, jestli je dobře dnes schvalovat toto právo stavby, když neví, jestli by o to pan Ganchev stál. V případě, když se ZMH rozhodne pozemky neprodat a zřídit právo stavby,
pak by bylo vhodnější to nejdříve s panem Ganchevem projednat.
Starosta dal hlasovat o protinávrhu pana Miroslava Kleisnera.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova odkládá prodej pozemků parc. č. 575/12 (KN) o výměře
785 m2, parc. č. 575/13 (KN) o výměře 81 m2, parc. č. 575/36 (KN) o výměře 557 m2,
a parc. č. 575/107 (KN) o výměře 1462 m2 vše v katastrálním území Holýšov (lokalita Průmyslová zóna II – Holýšov), společnosti NAZAR INVEST, s. r. o., sídlem Praha 3, Na Jarově
2425/4 a ukládá Radě města Holýšova jednat se společností NAZAR INVEST, s. r. o., sídlem Praha 3, Na Jarově 2425/4, o zřízení tzv. práva stavby na dobu 5 let s následným
odstraněním práva stavby, pokud by nebylo vše v pořádku.
Výsledek hlasování: pro 1 (Kleisner), proti 9, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Protinávrh nebyl schválen
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova:
a) schvaluje prodej pozemků parc. č. 575/12 (KN) o výměře 785 m2 za cenu 130 Kč za
1 m2, parc. č. 575/13 (KN) o výměře 81 m2 za cenu 130 Kč za 1 m2, parc. č. 575/36 (KN)
o výměře 557 m2 za cenu 130 Kč za 1 m2, a parc. č. 575/107 (KN) o výměře 1462 m2 za
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cenu 130 Kč za 1 m2 vše v katastrálním území Holýšov (lokalita Průmyslová zóna II –
Holýšov) společnosti NAZAR INVEST, s. r. o., sídlem Praha 3, Na Jarově 2425/4. Celková cena činí 375.050 Kč. Oprávněné náklady spojené s prodejem pozemků
a sepsáním kupní smlouvy bude hradit 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 9, proti 1 (Kleisner), zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 82 bylo schváleno.

13 – Prodej části pozemku parc. č. 194/6 v k. ú. Holýšov
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen vedoucí OMI.
Vedoucí OMI sdělil, že vlastníkem pozemku parc. č. 194/6 (KN) v k. ú. Holýšov, je město
Holýšov, náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov. Celková výměra pozemku je 75 m2.
V tomto případě žadatel žádá o odkoupení cca 25 m2. Dotčená část pozemku se nachází
za silničním mostem silnice I. třídy I/26 na levé straně ve směru z Holýšova na Domažlice.
Žadatelé jsou ….., bytem …... Důvod a účel koupě je scelení pozemků, narovnání vlastnických vztahů. Záměr prodat předmětnou část pozemku byl vyvěšen na ÚD na zákonem
stanovenou dobu v období od 18. 2. do 6. 3. 2019. Během této lhůty se jiní zájemci nepřihlásili. Prodej byl projednán na schůzi RMH dne 18. 3. 2019 a usnesením č. 102/2019 byl
prodej doporučen za navrženou cenu 350 Kč za 1 m2. V případě schválení prodeje ZMH
bude vypracován geometrický plán na oddělení pozemku na náklady žadatele. Oprávněné
náklady spojené s prodejem pozemků a sepsáním kupní smlouvy bude hradit strana kupující. Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova:
a) schvaluje prodej části pozemku parc. č. 194/6 (KN) v katastrálním území Holýšov
o výměře cca 25 m2 (lokalita za silničním mostem silnice I/26 na levé straně ve směru
z Holýšova) ….., bytem ….., za cenu 350 Kč za 1 m2. Oprávněné náklady spojené
s prodejem pozemku a sepsáním kupní smlouvy bude hradit 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 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 83 bylo schváleno.
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14 – Prodej části pozemku parc. č. 194/6 v k. ú. Holýšov
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen vedoucí OMI.
Vedoucí OMI sdělil, že vlastníkem pozemku parc. č. 194/6 (KN) v k. ú. Holýšov, je město
Holýšov, náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov. Celková výměra pozemku je 75 m2.
V tomto případě žadatel žádá o odkoupení cca 40 m2. Dotčená část pozemku se nachází
za silničním mostem silnice I. třídy I/26 na levé straně ve směru z Holýšova na Domažlice.
Žadatelé jsou ….., bytem …... Důvod a účel koupě je scelení pozemků, narovnání vlastnických vztahů. Záměr prodat předmětnou část pozemku byl vyvěšen na ÚD na zákonem
stanovenou dobu v období od 18. 2. do 6. 3. 2019. Během této lhůty se jiní zájemci nepřihlásili. Prodej byl projednán na schůzi RMH dne 18. 3. 2019 a usnesením č. 103/2019 byl
prodej doporučen za navrženou cenu 350 Kč za 1 m2. V případě schválení prodeje ZMH
bude vypracován geometrický plán na oddělení pozemku na náklady žadatele. Oprávněné
náklady spojené s prodejem pozemků a sepsáním kupní smlouvy bude hradit strana kupující. Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova:
a) schvaluje prodej části pozemku parc. č. 194/6 (KN) v katastrálním území Holýšov
o výměře cca 40 m2 (lokalita za silničním mostem silnice I/26 na levé straně ve směru
z Holýšova) ….., bytem ….., za cenu 350 Kč za 1 m2. Oprávněné náklady spojené
s prodejem pozemku a sepsáním kupní smlouvy bude hradit 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 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 84 bylo schváleno.

15 – Prodej části pozemku parc. č. 1398/2 v k. ú. Holýšov
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen vedoucí OMI.
Vedoucí OMI sdělil, že vlastníkem pozemku parc. č. 1398/2 (KN) v k. ú. Holýšov, je město
Holýšov, náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov. Celková výměra pozemku je 534 m2.
V tomto případě žadatel žádá o odkoupení cca 30 m2. Dotčená část pozemku se nachází
v lokalitě zahrad pod Husovou třídou v Holýšově. Žadatelé jsou ….., bytem …... Důvod
a účel koupě je scelení pozemků na jednoho vlastníka, narovnání vlastnických hranic dotčených pozemků. Záměr prodat předmětnou část pozemku byl vyvěšen na ÚD na zákonem stanovenou dobu v období od 18. 2. do 6. 3. 2019. Během této lhůty se jiní zájemci
nepřihlásili. Prodej byl projednán na schůzi RMH dne 18. 3. 2019 a usnesením č. 104/2019
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byl prodej doporučen za navrženou cenu 350 Kč za 1 m2. V případě schválení prodeje
ZMH bude vypracován geometrický plán na oddělení pozemku na náklady žadatele.
Oprávněné náklady spojené s prodejem pozemků a sepsáním kupní smlouvy bude hradit
strana kupující.
Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova:
a) schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1398/2 (KN) o výměře cca 30 m2
v katastrálním území Holýšov (lokalita zahrad pod Husovou třídou) ….., bytem ….., za
cenu 350 Kč za 1 m2. Oprávněné náklady spojené s prodejem pozemku a sepsáním
kupní smlouvy bude hradit 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 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 85 bylo schváleno.

16 – Prodej pozemku parc. č. 575/58 a části pozemku parc. č. 575/34 v k. ú. Holýšov
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen vedoucí OMI.
Vedoucí OMI sdělil, že vlastníkem pozemku parc. č. 575/58 – lesní pozemek o výměře
715 m2 a část pozemku parc. č. 575/34 – ostatní plocha o výměře cca 1.135 m2 oba (KN)
v k. ú. Holýšov je město Holýšov, náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov. Celková výměra
pozemku je 1.850 m2. Dotčené pozemky se nacházejí v Průmyslové zóně II. – Holýšov
(prostory bývalých vojenských kasáren). Žadatelé jsou ….., bytem …... Důvod a účel koupě
je rozšíření podnikatelských aktivit. Záměr prodat předmětné pozemky byl vyvěšen na
ÚD na zákonem stanovenou dobu v období od 4. 3. do 20. 3. 2019. Během této lhůty se
jiní zájemci nepřihlásili. Prodej byl projednán na schůzi RMH dne 1. 4. 2019 a usnesením
č. 140/2019 byl prodej doporučen za navrženou cenu 130 Kč za 1 m2. Oprávněné náklady
spojené s prodejem pozemků a sepsáním kupní smlouvy bude hradit strana kupující.
Pan Kleisner se zeptal, co by tam mělo vzniknout, když ….. získá tento pozemek jako přístupovou cestu ke svému dalšímu pozemku, na kterém je ostatní stavba.
Místostarostka Valachovičová odpověděla, že v žádosti měl uvedeno výstavba kanceláří
a skladování. V Belgické ulici má společnost Lukášstav, s. r. o., nevyhovující sklad, materiál
se tam již nevejde, někdy stojí i na ulici, na což byl několikrát upozorňován. Chce tedy
svoji podnikatelskou činnost rozšířit do kasáren.
Mgr. Jan Mendřec (dále jen Mgr. Mendřec) se zeptal předsedkyně Bytové a sociální komise místostarostky Valachovičové, jestli ……, která má v pronájmu městský byt, tento byt
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vrátila. Za jeho působnosti byla několikrát vyzývána, aby tento byt vrátila, protože v něm
nebydlela a pronajímala ho cizím lidem.
Místostarostka Valachovičová odpověděla, že neví, do kdy paní Lukášová měla byt vrátit.
Mgr. Mendřec konstatoval, že ….. třikrát sliboval, že byt vrátí a asi ho tedy nevrátili. Myslí
si, že pokud něco ….. chce po městě, tak by měl být férový.
Místostarostka Valachovičová odvětila, že je smutné, že na to poukazuje nyní, když za
čtyři roky již prodali ….. několik pozemků. Udělali mu ulici k jeho soukromým domům.
Ona upozorňovala ZMH, že se staví ulice ….., tedy vše v době, kdy minulé vedení opakovaně žádalo, aby ….. byt vrátila. Její informace je taková, že k 31. 5. 2019 by ….. měla byt
vrátit.
Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova:
a) schvaluje prodej pozemku parc. č. 575/58 (KN) o výměře 715 m2 za cenu 130 Kč za
1 m2 a části pozemku parc. č. 575/34 (KN) o výměře cca 1135 m2 za cenu 130 Kč za
1 m2 (lokalita Průmyslová zóna II – Holýšov) …., bytem …... Oprávněné náklady spojené
s prodejem pozemků a sepsáním kupní smlouvy bude hradit 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 8, proti 0, zdržel se 2 (Mendřec, Kleisner), nehlasoval 0.
Usnesení č. 86 bylo schváleno.
18 – Diskuze
Pan starosta zahájil diskuzi.
…. upozornil na problém s prašností ve sběrném dvoře. V sobotu měl na zahradě spoustu
igelitů. Požádal, aby když skončí práce ve sběrném dvoře, byly přes kontejnery umístěny
sítě. Má vše zdokumentováno a nafoceno. Další dotaz byl na jímku u nové pekárny. Uvedl,
že stavební povolení na pekárnu bylo s podmínkou, že bude zřízena jímka na vodu a do
dnešního dne ještě není hotová a voda teče po zemi. Když bude velký déšť, tak koryto,
které je zanesené, nestačí a on bude mít vodu na zahradě.
Starosta odpověděl, že si také všiml igelitů, upozornil, že sběrný dvůr neprovozuje město,
ale společnost Západočeské komunální služby, a. s., a že vše prověří. Na pekárnu by měl
odpovědět vedoucí OMI nebo vedoucí StO.
Vedoucí OMI odpověděl na odvodnění povrchové vody. Před třemi týdny na místě jednal
s majitelem pekárny panem Davidem Koritákem a zástupcem Městského technického
a bytového střediska Holýšov, s. r. o., panem Vladimírem Trnkou, jakým způsobem provést
odvodnění a o termínu provedení. Práce budou realizované během měsíce dubna.
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Mgr. Mendřec se zeptal členů RMH na snížení ceny za pronájem městských lesů společnosti Lesproma, s. r. o., sídlem Holýšov, Kasárenská 710 (dále jen společnost Lesproma),
o 15 %, což činí cca 90.000 Kč. Důvodem má být kůrovcová kalamita. Řekl, že kůrovcová
kalamita ještě do Holýšova nedošla.
Starosta odvětil, že kůrovcová kalamita do Holýšova nedošla, ale došly ceny dřeva, které
jsou na existenčním minimu. Zástupci společnosti Lesproma předložili ekonomické výsledky za minulý rok, podali si žádost, která byla řádně projednána a RMH schváleno snížení
ceny pronájmu na jeden rok.
Mgr. Mendřec se zeptal, jestli ví, kolik se za loňský rok vytěžilo dřeva.
Starosta odpověděl, že neví. Zeptal se, jestli to má brát jako úkol.
Mgr. Mendřec řekl, že ne, že chtěl jen vědět, jestli RMH rozhodovala podle nějakých čísel.
Starosta uvedl, že RMH rozhodovala podle předložených ekonomických výsledků, které se
společností Lesproma podrobně procházela místostarostka Burianová.
Místostarostka Burianová uvedla, že měla k dispozici Výkaz zisku a ztráty a rozvahu za rok
2018 a průběžně i za jednotlivé měsíce. Zisk společnosti Lesproma šel rapidně dolů, musela prodat stroj a snížit počet pracovních míst. Společnost Lesproma také uvedla, že minulý
rok po vichřici v Itálii byl na mnoha místech kalamitní stav a Němci nakupují levně dřevo
z Itálie, takže m3 dřeva z Česka se prodává za minimální cenu.
Mgr. Mendřec uvedl, že si stejně myslí, že společnost Lesproma je soukromá společnost,
která podniká v úpravě lesa a musí dodržovat lesní zákon. Zeptal se, jestli ví zastupitelé,
kolik zasadili vloni stromů.
Starosta odpověděl, že nemá informace kolik stromů zasadili a vytěžili.
Mgr. Mendřec zopakoval, že je to soukromá firma, že jednou podnikání jde a podruhé nejde.
Starosta odpověděl, že teď to nejde, proto RMH snížila společnosti Lesproma nájemné za
městské lesy pro rok 2019 o 15 %.

19 – Závěr
Starosta všem poděkoval za účast, připomněl, že další zasedání ZMH se koná dne
3. 6. 2019 v Dolní Kamenici. Pokud by se občané chtěli zúčastnit tohoto zasedání, mohou
využít novou smíšenou stezku do Dolní Kamenice. Ukončil zasedání ZMH v 19.40 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 28. 3. 2019
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5) Rozpočtové opatření města Holýšova na rok 2019 číslo 2

Zápis vyhotovily:
Dne:

Mgr. Jana Štenglová, Naděžda Kalinová
9. dubna 2019

Zapisovatelé:

Petra Sušická, Ing. Jana Žáková

Ověřovatelé zápisu: Ing. Martin Pytlík

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

Miroslav Kleisner

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

Mgr. Libor Schröpfer

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

Starosta:

Razítko města Holýšova:
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