město Holýšov
Zastupitelstvo města Holýšova

ZÁPIS
zasedání Zastupitelstva města Holýšova,
konaného dne 18. listopadu 2019 od 18:00 hodin.
(celkově 186. zasedání, 8. ve volebním období 2018 – 2022)

Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., zákona o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů.

Přítomno:

15 členů zastupitelstva, tajemnice, 2 zapisovatelky a cca 10 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 od 8. 11. 2019. 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 Ing. Zuzana Burianová, mgr. ing. Jan
Lerch a Bc. Petra Fictumová.
Jako ověřovatelé zápisu byli starostou navrženi Mgr. Bc. Kamil F. Šefl a paní Alena Burianová.
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Jako zapisovatelé byly starostou navrženy paní Naděžda Kalinová a paní Petra Sušická.
K návrhům nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
O návrzích bylo hlasováno odděleně.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova volí návrhovou komisi ve složení Ing. Zuzana Burianová,
mgr. ing. Jan Lerch a Bc. Petra Fictumová.
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 136 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova určuje ověřovatele zápisu Mgr. Bc. Kamila F. Šefla a paní
Alenu Burianovou.
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 137 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. 138 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 – 30. 9. 2019
6)
Rozpočtové opatření města Holýšova na rok 2019 číslo 6
7)
Udělení Ceny města Holýšova – Jan Valeš
8)
Prodej bytů z vlastnictví města Holýšova
9)
Druhá etapa prodeje bytů z vlastnictví města Holýšova
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10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Znovuzvolení přísedící Okresního soudu v Domažlicích
Peněžitá plnění pro členy komisí, výborů, zvláštních orgánů a dalších orgánů, kteří
nejsou členy ZMH, za práci v roce 2019
Koupě pozemků parc. č. 1037/21, 1499/20, 1039/3, 1037/1, 1062/1 a 1037/35
v k. ú. Holýšov
Koupě pozemků parc. č. 1530/17, 1530/12, 604/13, 684/18, 683/4, 547/12 a 1518/26
v k. ú. Holýšov
Prodej části pozemku parc. č. 273/3 v k. ú. Dolní Kamenice u Holýšova
Prodej pozemku parc. č. 1246/124 v k. ú. Holýšov
Souhlasné prohlášení o vzniku práva – Wecubex Systemtechnik
Vstup města Holýšova do Destinační společnosti Český les
Reakce na aktuální dění ve společnosti
Diskuse
Závěr

Ing. Martin Pytlík (dále jen Ing. Pytlík) navrhl doplnění programu o další bod, a to
v návaznosti na proběhlé výročí Sametové revoluce, ale i sobotní významné občanské aktivity, s názvem „Reakce na aktuální dění ve společnosti“.
Starosta dal hlasovat o navrženém programu jednání ZMH.
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 139 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 – 30. 9. 2019
Kontrolu plnění usnesení minulého zasedání ZMH, které se konalo dne 30. 9. 2019, provedl
v souladu s § 119 odst. 3 písm. c) zákona o obcích předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva města Holýšova pan Miroslav Kleisner.
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6 – Rozpočtové opatření města Holýšova na rok 2019 číslo 6
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 na rok 2019 číslo 6 v části
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 6 podle předloženého návrhu (příloha č. 4).
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 140 bylo schváleno.

7 – Udělení Ceny města Holýšova – Jan Valeš
Tento bod přednesl starosta.
Starosta seznámil členy ZMH s druhým návrhem na udělení Ceny města Holýšova. Navrženým je pan Jan Valeš, bytem Holýšov, Malá 222. Je navržen za propagaci města, vydávání knih o historii města Holýšova, obnovování historických památek a muzejních exponátů. Je také vedoucí turistického oddílu TOM 1202, ve kterém vychovává již několikátou
generaci dětí. Tento návrh podal dne 25. 9. 2019 pan …., bytem …..
Ing. Pytlík podpořil návrh na udělení Ceny města Holýšov hlavně za redakční radu Holýšovského zpravodaje. Ocenil enormní snahu, ochotu a úsilí pana Valeše každý měsíc připravit dvoustranu o historii Holýšova do Holýšovského zpravodaje. Tento jeho dlouhodobý počin je obdivuhodný.
Starosta ještě uvedl, že se s vedením města rozhodli, že prozatím dvě schválené Ceny
města Holýšova, a to panu Králíkovi a panu Valešovi, by se předaly v březnu 2020 na akci
Sportovec Domažlicka, která se bude konat v kulturním domě v Holýšově. Myslí si, že je
to dostatečně reprezentativní a prestižní událost, na které by mohli být oba pánové oceněni.
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. t) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a v souladu se Zásadami pro udělení Ceny
města Holýšova ze dne 3. 6. 2019, uděluje Cenu města Holýšova panu Janu Valešovi, rok
narození 1961, bytem Holýšov, Malá 222, za propagaci města vydáváním knih o historii
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Holýšova, za obnovení historických památek a za výchovu několika generací dětí v oddílu
Asociace TOM ČR, TOM 1202 Vysoči Teča Holýšov.
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 141 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).
Ing. Pytlík před projednáváním bodu v souladu s § 83 odst. 2 zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění sdělil, že jeho podíl na projednávání a rozhodování této záležitosti
v orgánech obce by mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něho samotného nebo osobu blízkou, neboť jeden z žadatelů o koupi bytu je jeho bratr, a proto nebude hlasovat.
Místostarostka Valachovičová uvedla, že se bude projednávat prodej dalších 16 bytů. Tito
zájemci o koupi bytu již zaplatili požadovanou částku na účet města, nebo jim byl již
schválen úvěr na koupi bytu a předložili finanční záruku bankovní společnosti. Požádala
členy ZMH, aby odsouhlasili prodej těchto bytů. Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova schvaluje:
a) prodej bytu č. 4 s příslušenstvím na adrese Holýšov, Táborová 426, ….., bytem ….., za
cenu 753.390 Kč. Kupující dále hradí poměrnou část ceny za vyhotovení prohlášení
vlastníka budovy ve výši 1.769 Kč.
b) prodej bytu č. 2 s příslušenstvím na adrese Holýšov, Táborová 431, ….., bytem ….., za
cenu 865.365 Kč. Kupující dále hradí poměrnou část ceny za vyhotovení prohlášení
vlastníka budovy ve výši 1.761 Kč.
c) prodej bytu č. 2 s příslušenstvím na adrese Holýšov, Tylova 439, ….., bytem ….., za cenu 868.450 Kč. Kupující dále hradí poměrnou část ceny za vyhotovení prohlášení
vlastníka budovy ve výši 1.769 Kč.
d) prodej bytu č. 4 s příslušenstvím na adrese Holýšov, Tylova 443, ….., oba bytem ….., za
cenu 971.249 Kč. Kupující dále hradí poměrnou část ceny za vyhotovení prohlášení
vlastníka budovy ve výši 1.751 Kč.
e) prodej bytu č. 1 s příslušenstvím na adrese Holýšov, Táborová 429, ….., bytem ….., za
cenu 751.255 Kč. Kupující dále hradí poměrnou část ceny za vyhotovení prohlášení
vlastníka budovy ve výši 1.769 Kč.
f) prodej bytu č. 4 s příslušenstvím na adrese Holýšov, Tylova 436, ….., oba bytem ….., za
cenu 880.559 Kč. Kupující dále hradí poměrnou část ceny za vyhotovení prohlášení
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g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)

q)

vlastníka budovy ve výši 1.900 Kč.
prodej bytu č. 4 s příslušenstvím na adrese Holýšov, Tylova 442, ….., bytem …., za cenu
697.618 Kč. Kupující dále hradí poměrnou část ceny za vyhotovení prohlášení vlastníka
budovy ve výši 1.751 Kč.
prodej bytu č. 3 s příslušenstvím na adrese Holýšov, Horní 361, ….., bytem ….., za cenu
683.228 Kč. Kupující dále hradí poměrnou část ceny za vyhotovení prohlášení vlastníka
budovy ve výši 1.845 Kč.
prodej bytu č. 1 s příslušenstvím na adrese Holýšov, Táborová 431, ….., bytem ….., za
cenu 928.946 Kč. Kupující dále hradí poměrnou část ceny za vyhotovení prohlášení
vlastníka budovy ve výši 1.761 Kč.
prodej bytu č. 4 s příslušenstvím na adrese Holýšov, Táborová 432, ….., bytem ….., za
cenu 1.047.084 Kč. Kupující dále hradí poměrnou část ceny za vyhotovení prohlášení
vlastníka budovy ve výši 1.761 Kč.
prodej bytu č. 6 s příslušenstvím na adrese Holýšov, Tylova 442, ….., bytem ….., za cenu 722.760 Kč. Kupující dále hradí poměrnou část ceny za vyhotovení prohlášení
vlastníka budovy ve výši 1.751 Kč.
prodej bytu č. 2 s příslušenstvím na adrese Holýšov, Táborová 424, ….., bytem ….., za
cenu 769.850 Kč. Kupující dále hradí poměrnou část ceny za vyhotovení prohlášení
vlastníka budovy ve výši 1.761 Kč.
prodej bytu č. 3 s příslušenstvím na adrese Holýšov, Táborová 424, ….., bytem ……, za
cenu 876.835 Kč. Kupující dále hradí poměrnou část ceny za vyhotovení prohlášení
vlastníka budovy ve výši 1.761 Kč.
prodej bytu č. 1 s příslušenstvím na adrese Holýšov, Táborová 425, ……, bytem ……, za
cenu 738.835 Kč. Kupující dále hradí poměrnou část ceny za vyhotovení prohlášení
vlastníka budovy ve výši 1.761 Kč.
prodej bytu č. 10 s příslušenstvím na adrese Holýšov, Tylova 441, ….., bytem ……, a ……,
bytem ……, za cenu 893.693 Kč. Kupující dále hradí poměrnou část ceny za vyhotovení
prohlášení vlastníka budovy ve výši 1.751 Kč.
prodej bytu č. 1 s příslušenstvím na adrese Holýšov, Táborová 432, ….., bytem ……, za
cenu 872.060 Kč. Kupující dále hradí poměrnou část ceny za vyhotovení prohlášení
vlastníka budovy ve výši 1.761 Kč.
schvaluje, že prodávající město Holýšov hradí zpracování znaleckého posudku
a vyhotovení kupní smlouvy a kupující hradí poplatek za návrh na vklad do katastru
nemovitostí ve výši 1.000 Kč.

Výsledek hlasování: pro 10, proti 2 (Mendřec, Cendelín), zdržel se 2 (Wabneggerová, Šefl),
nehlasoval 1 (Pytlík).
Usnesení č. 142 bylo schváleno.
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9 – Druhá etapa prodeje bytů z vlastnictví města Holýšova
Přednesením tohoto bodu byla starostou pověřena místostarostka Valachovičová.
Místostarostka Valachovičová informovala členy ZMH o první etapě prodeje bytů v Horní
ulici a v lokalitě Pod školou, která probíhá v souladu s usnesením ZMH č. 258 b) ze dne
24. 8. 2016. Tímto usnesením byl odsouhlasen prodej bytů 2+1 a 3+1 v Horní ulici a lokalitě
Pod školou s výjimkou bytů 1+1 a 1+0. V Horní ulici dosud projevilo zájem o koupi bytu 16
zájemců a do dnešního dne bylo zaplaceno 15 bytů. Pod školou projevilo zájem o koupi
bytů 68 zájemců, z toho do dnešního dne je zaplaceno 31 bytů i s odsouhlasenými prodeji
bytů na dnešním zasedání ZMH. Ještě se zpracovává Prohlášení vlastníka budov čp. 445,
446, 447, 448 a 449, kde se musely rozdělovat a pak zcelovat budovy a pozemky pod budovami díky nebytovým prostorům. Na tom dosud společně pracují s Ing. Janem Cendelínem a Mgr. Radkem Chaloupkou. Prohlášení by měla být hotová někdy v prosinci, takže
nájemníci musí ještě chvíli počkat, než budou zpracovány znalecké posudky a jim zaslány
nabídky na koupi bytu.
Místostarostka Valachovičová vysvětlila, proč žádá o schválení druhé etapy prodeje bytů
z vlastnictví města Holýšova. Často se jí lidé ptají, jestli se budou ještě prodávat byty Na
Výhledech a v ulici Pod Makovým vrchem, které již byly v minulosti nabídnuty k prodeji.
Ptají se i ti, kteří jsou nájemci bytů 1+1 nebo 1+0. Z důvodu zájmu nájemníků a také proto,
že všude již existují Společenství vlastníků bytových jednotek (dále jen SVJ) a město Holýšov má v těchto SVJ už třeba jen jeden či dva byty, se rozhodli, že zahájí druhou etapu
prodeje bytů z vlastnictví města Holýšova, ve které by nabídli všechny byty ve vlastnictví
města v ulici Pod Makovým vrchem a lokalitě Na Výhledech. Jediné byty, které nebudou
nabízet k prodeji, jsou byty 1+0 a 1+1 v ulicích Sokolovská, Luční, Táborová a Tylova v Holýšově, které si chtějí ponechat v bytovém fondu města. Na příští zasedání ZMH připravuje
novou bytovou koncepci města, tak pro informaci uvedla, kolik ještě k 1. 11. 2019 zbývá
městu bytů: v lokalitě Na Výhledech je to 35 bytů, v ulici Pod Makovým vrchem 26 bytů,
v lokalitě Pod školou 181 bytů (dnes se počet ale změnil, protože se odsouhlasil na dnešním zasedání prodej 16 bytů), v ulici Politických vězňů 11 bytů a v Domě s pečovatelskou
službou 15 bytů.
Mgr. Bc. Kamil F. Šefl (dále jen Mgr. Bc. Šefl) se zeptal, kolik bytů město vlastní. Jak si nyní
rychle spočítal, tak by mělo mít něco málo přes 240 bytů. Neví, z jakého čísla má vycházet,
protože když dělal on před čtyřmi roky bytovou koncepci, tak město vlastnilo asi 320 bytů,
neví, kolik se jich mezitím prodalo. Dále konstatoval, že město má již dost málo bytů,
a pokud nestaví nové byty, nemělo by již další prodávat a mělo by si je ponechat pro
vlastní potřebu. Jak bylo možné vidět ve sdělovacích prostředcích, jsou města, která zpětně vykupují byty, které v minulosti prodala nájemníkům, a nyní nemají byty pro své občany, kteří si je jiným způsobem nemohou pořídit. Dalším dotazem se zeptal, podle jakých
pravidel by se prodávaly byty v druhé etapě prodeje bytů z vlastnictví města Holýšova,
protože jak už bylo řečeno, tak nájemníci měli v minulosti již vícekrát možnost koupit byt
a možnost nevyužili. Když se zpracovávala pravidla pro prodej bytů pro první etapu
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v lokalitě Pod školou a v Horní ulici, tak se zohledňovalo to, že na těchto bytech byla blokace kvůli státní dotaci a lidé si je po dobu 20 let nemohli koupit. Přijde mu nespravedlivé,
aby nyní nájemníci, kteří si mohli v minulosti již byty koupit, měli stejnou výhodu, stejnou
slevu jako lidé, kteří bydlí v lokalitě Pod školou a v Horní ulici.
Místostarostka Valachovičová odpověděla na všechny dotazy postupně. V současné době
má město ve vlastnictví 252 bytů. K druhé otázce uvedla, že vycházela z poslední bytové
koncepce, kde bylo uvedeno, aby městu zůstalo 200 bytů. Zatím má město více jak 200
bytů a určitě pod 200 bytů neklesnou, protože již dělali monitoring v lokalitě Na Výhledech a v ulici Pod Makovým vrchem a rozhodně tam nebude 100 % zájem o koupi bytu.
K dalšímu dotazu uvedla, že v prosinci na zasedání ZMH bude předkládat nové zásady
prodeje bytů z vlastnictví města Holýšova, pokud dnes schválí druhou etapu prodeje.
V zásadách bude změna, protože se domnívá, že lidé, kteří měli již možnost v minulosti
koupit byt, by neměli mít stejnou slevu max. 20 % za odbydlené roky. A ještě musí upravit
i to, že někteří lidé v těchto bytech dříve nebydleli a neměli tedy možnost byt koupit.
V bytě bydlí pouze 2 až 3 roky. Pokud dnes ZMH odsouhlasí druhou etapu prodeje bytů
z vlastnictví města Holýšova, tak na příštím zasedání ZMH předloží nejen novou bytovou
koncepci, ale i nové zásady prodeje bytů z vlastnictví města Holýšova. Před hlasováním
nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova:
a) bere na vědomí informaci místostarostky města Holýšova Bc. Hany Valachovičové o
první etapě prodeje bytů z vlastnictví města Holýšova probíhající v souladu s usnesením Zastupitelstva města Holýšova č. 258 b) ze dne 24. 8. 2016.
b) schvaluje zahájení druhé etapy prodeje bytů z vlastnictví města Holýšova, kde budou
nabídnuty k prodeji byty všech velikostních kategorií, kde je již vyhotoveno Prohlášení
vlastníka budovy s výjimkou bytů o velikosti 1+0 a 1+1 v ulicích Sokolovská, Luční, Táborová a Tylova v Holýšově.
Výsledek hlasování: pro 12, proti 2 (Wabneggerová, Šefl), zdržel se 1 (Mendřec), nehlasoval
0.
Usnesení č. 143 bylo schváleno.

10 – Znovuzvolení přísedící Okresního soudu v Domažlicích
Tento bod přednesl starosta.
Starosta informoval členy ZMH, že dne 25. 10. 2019 podala předsedkyně Okresního soudu
v Domažlicích JUDr. Martina Dufková žádost o znovuzvolení přísedící Okresního soudu
v Domažlicích Bc. Hany Valachovičové, jejíž volební období končí 16. 12. 2019. RMH tuto
Strana 8 (celkem 20)

žádost projednala na své schůzi dne 4. 11. 2019 a usnesením č. 393/2019 doporučila ZMH
zvolit Bc. Hanu Valachovičovou jako přísedící na další volební období. Bc. Valachovičová se
znovuzvolením souhlasí. Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova volí podle § 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech,
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon
o soudech a soudcích) jako přísedící Okresního soudu v Domažlicích Bc. Hanu Valachovičovou, bytem Holýšov, Pod Makovým vrchem 526, na další volební období.
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1 (Valachovičová), nehlasoval 0.
Usnesení č. 144 bylo schváleno.

11 – Peněžitá plnění pro členy komisí, výborů, zvláštních orgánů a dalších orgánů, kteří nejsou členy ZMH, za práci v roce 2019
Přednesením tohoto bodu byla starostou pověřena místostarostka Burianová.
Místostarostka Burianová informovala členy ZMH o peněžitých plněních formou finančního
daru pro členy komisí, výborů, zvláštních orgánů obce a další orgánů obce podle tabulek,
které členové ZMH dostali v příloze. Všechna peněžitá plnění byla projednána s předsedy
komisí a výborů. Poděkovala všem členům za vykonanou práci v roce 2019. 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. v) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění schvaluje:
a) poskytnutí peněžitého plnění formou finančního daru členům Bytové a sociální komise, Dotační komise, Komise pro občanské záležitosti, Komise pro volnočasové aktivity,
sport, děti a mládež, Komise pro strategický rozvoj a Kulturní komise za práci v roce
2019 podle předloženého návrhu (příloha č. 5).
b) poskytnutí peněžitého plnění formou finančního daru členům Finančního výboru, Kontrolního výboru a Osadního výboru pro část Dolní Kamenice za práci v roce 2019 podle předloženého návrhu (příloha č. 6).
c) poskytnutí peněžitého plnění formou finančního daru členům zvláštního orgánu obce
Komise pro projednávání přestupků města Holýšova za práci v roce 2019 podle předloženého návrhu (příloha č. 7).
d) poskytnutí peněžitého plnění formou finančního daru členům dalšího orgánu obce
Redakční rady Holýšovského zpravodaje za práci v roce 2019 podle předloženého náStrana 9 (celkem 20)

vrhu (příloha č. 8).
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 145 bylo schváleno.

12 – Koupě pozemků parc. č. 1037/21, 1499/20, 1039/3, 1037/1, 1062/1 a 1037/35 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 vlastníky pozemků parc. č. 1037/21 – ostatní plocha o výměře
113 m2, parc. č. 1499/20 – ostatní plocha o výměře 72 m2, parc. č. 1039/3 – ostatní plocha
o výměře 2.926 m2, parc. č. 1037/1 – ostatní plocha o výměře 1.455 m2, parc. č. 1062/1 –
ostatní plocha o výměře 2.656 m2 a parc. č. 1037/35 – ostatní plocha o výměře 93 m2, vše
v k. ú. Holýšov jsou ……, bytem ….., a ….., bytem …... Pozemky se nacházejí v lokalitě bývalého tankodromu v Holýšově. Celková výměra činí 7.315 m2. Důvod a účel koupě je plánovaná výstavba rekreačně sportovního areálu v lokalitě bývalého tankodromu v Holýšově.
Koupě pozemků byla projednána na schůzi RMH dne 7. 10. 2019 a usnesením č. 366/2019
byla koupě doporučena za dohodnutou kupní cenu 200 Kč za 1 m2. Oprávněné náklady
spojené s koupí pozemků a sepsáním kupní smlouvy bude hradit strana kupující.
V rozpočtu města Holýšova na rok 2019 jsou schváleny finanční prostředky na případnou
koupi výše uvedených pozemků.
Mgr. ing. Jan Lerch (dále jen mgr. ing. Lerch) připomněl, že koupi těchto pozemků již jednou ZMH na konci roku 2014 schválilo. Tehdy kupní cena za pozemky byla podstatně jiná,
zhruba třetinová. Bohužel po volbách v roce 2014 noví členové ZMH většinově rozhodli,
že nemají zájem o další rozvoj města, že pozemky směrem na bývalý tankodrom zůstanou
nevyužity. Město nepodepsalo kupní smlouvu, pak došlo k přečíslování pozemků, takže
usnesení o prodeji pozemků bylo zrušeno. Dnes je krátkozraké jednání tehdejšího ZMH
přišlo na docela pěkné peníze. Dále konstatoval, že v podkladech je uvedeno, že pozemky
jsou určeny pro sportovně rekreační areál, ale samozřejmě tak velký areál podle výměry
pozemků si nedovede představit. Pozemky budou využity pro další rozvoj města, protože
jen tímto směrem se ještě město může rozšiřovat, např. co se týče občanské vybavenosti.
Mgr. Bc. Šefl se zeptal, jestli existuje znalecký posudek o ceně pozemků na tankodromu
a zda se někdo zabýval ekologickou zátěží těchto pozemků.
Vedoucí OMI odpověděl, že cena pozemků je cenou smluvní. Město osobně jednalo
s paní Beranovou a paní Dědovou a na této ceně se domluvili, jako na přijatelné ceně
k dnešní době. V roce 2014 byla smluvní cena stanovena ve výši 160 Kč za 1 m2.
Vedoucí StO Jaroslav Kubica (dále jen vedoucí StO) k ekologii uvedl, že při přípravě
Územního plánu města Holýšova se musela prověřit kompletně celá plocha a vyjadřovaly
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se k ní všechny dotčené orgány státní správy včetně ochrany životního prostředí. Není si
vědom žádné ekologické zátěže, která by mohla v budoucnosti ovlivnit záměr města.
Ing. Pytlík souhlasil s mgr. ing. Lerchem ohledně textu v usnesení „výstavba rekreačně
sportovního areálu“. Obecně je pro koupi pozemků, ale měl též problém s textem usnesení, a proto podal protinávrh usnesení, aby poslední věta v odstavci a) zněla – Důvodem
koupě pozemků je plánované strategické rozšíření města Holýšova v lokalitě bývalého tankodromu v Holýšově. Podle něho je původní věta příliš svazující.
Mgr. Bc. Šefl se zeptal Ing. Pytlíka, aby mu vysvětlil, co znamená výraz strategické rozšíření.
Ing. Pytlík odpověděl, že město má Komisi pro strategický rozvoj města, která v současné
době připravuje strategický plán rozvoje města, protože ten stávající obsahoval věci, které
byly platné zhruba do roku 2020. Dovede si představit, že by v novém plánu byly startovací byty. Zopakoval, že výstavba rekreačně sportovního areálu je příliš svazující.
Starosta dal hlasovat o protinávrhu Ing. Pytlíka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova:
a) schvaluje koupi pozemků parc. č. 1037/21 o výměře 113 m2, parc. č. 1499/20 o výměře
72 m2, parc. č. 1039/3 o výměře 2.926 m2, parc. č. 1037/1 o výměře 1.455 m2, parc.
č. 1062/1 o výměře 2.656 m2 a parc. č. 1037/35 o výměře 93 m2 (vše KN), vše
v katastrálním území Holýšov, od ….., bytem ….., a ….., bytem ……, za cena 200 Kč za 1
m2. Oprávněné náklady spojené s koupí pozemků a sepsáním kupní smlouvy bude
hradit strana kupující. Důvodem koupě pozemků je plánované strategické rozšíření
města Holýšova v lokalitě bývalého tankodromu v Holýšově.
b) pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Libora Schröpfera, aby jménem města Holýšova podepsal kupní smlouvu uvedenou v odstavci a) tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: pro 12, proti 2 (Mendřec, Šefl), zdržel se 1 (Wabneggerová), nehlasoval
0.
Usnesení č. 146 bylo schváleno.

13 – Koupě pozemků parc. č. 1530/17, 1530/12, 604/13, 684/18, 683/4, 547/12 a 1518/26
v k.ú. Holýšov
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen vedoucí OMI.
Ing. Pytlík před projednáváním bodu v souladu s § 83 odst. 2 zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění sdělil, že jeho podíl na projednávání a rozhodování této záležitosti
v orgánech obce by mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něho samotného nebo osobu blízkou, neboť jednatel společnosti Západočeská stavební společnosti je
v příbuzenském stavu, a proto nebude hlasovat.
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Vedoucí OMI sdělil, že vlastníkem pozemků parc. č. 1530/17 – ostatní plocha o výměře
997 m2, parc. č. 1530/12 – ostatní plocha o výměře 223 m2, parc. č. 604/13 – lesní pozemek
o výměře 113 m2, parc. č. 684/18 – ostatní plocha o výměře 129 m2, parc. č. 683/4 – trvalý
travní porost o výměře 51 m2, parc. č. 547/12 – ostatní plocha o výměře 36 m2 a parc.
č. 1518/26 – ostatní plocha o výměře 174 m2, vše v k. ú. Holýšov je společnost Západočeská stavební společnost, s. r. o., sídlem Holýšov, Kasárenská 831. Pozemky se z části nacházejí za silničním mostem přes řeku Radbuzu v lokalitě Holýšov – Nový Dvůr a z části v okolí
objektu čp. 420. Celková výměra činí 1.723 m2. Důvod a účel koupě je skutečnost, že pozemky jsou ve větší míře součástí silničního tělesa příjezdové komunikace k objektu
čp. 420 v Holýšově, případně tvoří zpevňující krajnici zmiňované příjezdové komunikace.
Navržená kupní cena činí 252.520 Kč, což je 146,55 Kč za 1 m2. Kupní cena byla stanovena
podle znaleckého posudku číslo 1957-104/2019 ze dne 21. 10. 2019, zpracovaného fyzickou
osobou podnikající Václav Hradecký, znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady,
se specializací pro odhady nemovitostí, sídlem Holýšov, Jiráskova třída 578. Koupě pozemků byla projednána na schůzi RMH dne 21. 10. 2019 a usnesením č. 372/2019 odst. b) byla
koupě doporučena za cenu 252.520 Kč. Oprávněné náklady spojené s koupí 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 koupi pozemků parc. č. 1530/17 o výměře 997 m2, parc. č. 1530/12 o výměře
223 m2, parc. č. 604/13 o výměře 113 m2, parc. č. 684/18 o výměře 129 m2,
parc. č. 683/4 o výměře 51 m2, parc. č. 547/12 o výměře 36 m2 a parc. č. 1518/26
o výměře 174 m2 (vše KN), vše v katastrálním území Holýšov od společnosti Západočeská stavební společnost, s. r. o., IČ 25215566, sídlem Holýšov, Kasárenská 831, za
cenu stanovenou Znaleckým posudkem číslo 1957-104/2019 ze dne 21. 10. 2019, zpracovaným fyzickou osobou podnikající Václav Hradecký, znalec v oboru ekonomika,
odvětví ceny a odhady, se specializací pro odhady nemovitostí, sídlem Holýšov, Jiráskova třída 578, to je za 252.520 Kč. Oprávněné náklady spojené s koupí 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 14, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1 (Pytlík).
Usnesení č. 147 bylo schváleno.

14 – Prodej části pozemku parc. č. 273/3 v k. ú. Dolní Kamenice u Holýšova
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Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen vedoucí OMI.
Vedoucí OMI sdělil, že vlastníkem pozemku parc. č. 273/3 v k. ú. Dolní Kamenice u Holýšova je město Holýšov, náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov. Pozemek se nachází v k. ú.
Dolní Kamenice u Holýšova. Jedná se o výměru cca 80 m2. Žadatelem o koupi části pozemku je obec Horní Kamenice, sídlem Horní Kamenice 65, 345 62 Holýšov. Důvod a účel
koupě je skutečnost, že obec Horní Kamenice hodlá vybudovat vodovod do Horní Kamenice v návaznosti na zpracovanou studii „Horní Kamenice – vodovod“. Obec se snaží vykupovat potřebné pozemky pro vedení trasy vodovodu od přivaděče k Horní Kamenici.
Záměr prodat předmětný pozemek byl vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Holýšov
(dále jen ÚD) na zákonem stanovenou dobu v období od 9. 10. do 25. 10. 2019. Během
této lhůty se jiní zájemci nepřihlásili. Prodej pozemku byl projednán na schůzi RMH dne
4. 11. 2019 a usnesením č. 390/2019 byl prodej doporučen za navrženou prodejní cenu
150 Kč za 1 m2. Oprávněné náklady spojené s prodejem pozemku 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. 273/3 (KN) o výměře cca 80 m2 v katastrálním
území Dolní Kamenice u Holýšova obci Horní Kamenice, IČ 00572349, sídlem Horní
Kamenice 65, za cenu 150 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 15, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 148 bylo schváleno.

15 – Prodej pozemku parc. č. 1246/124 v k. ú. Holýšov
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen vedoucí OMI.
Vedoucí OMI sdělil, že vlastníkem pozemku parc. č. 1246/124 (KN) o celkové výměře
1.917 m2 v k. ú. Holýšov je město Holýšov, náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov. Pozemek
se nachází v lokalitě nad Výhledy v Holýšově. Žadateli o koupi pozemku jsou ……, bytem
…... Důvod a účel koupě je rekreační využití jako zahrádka. Prodej pozemku byl projednán
na schůzi RMH dne 7. 10. 2019 a usnesením č. 359/2019 odst. b) byl prodej nedoporučen
z důvodu, že předmětný pozemek tvoří společnou hranici s pozemkem parc. č. 1499/2
(KN) – místní účelová komunikace, a je rezervou pro budoucí možné rozšíření této místní
účelové komunikace. Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
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Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova neschvaluje prodej pozemku parc. č. 1246/124 (KN) o výměře 1917 m2 v katastrálním území Holýšov ……, bytem ……. Důvodem je skutečnost, že
pozemek tvoří společnou hranici s pozemkem parc. č. 1499/2 (KN) v katastrálním území
Holýšov (místní účelová komunikace), a je rezervou pro budoucí možné rozšíření této
místní účelové komunikace k navazujícímu pozemku parc. č. 1233/2 (KN) v katastrálním
území Holýšov, který je podle Územního plánu města Holýšova zařazen do limity O(s) –
plochy občanského vybavení.
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1 (Šefl), nehlasoval 0.
Usnesení č. 149 bylo schváleno.

16 – Souhlasné prohlášení o vzniku práva – Wecubex Systemtechnik
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen vedoucí OMI.
Vedoucí OMI uvedl, že společnost Wecubex Systemtechnik, s. r. o., sídlem Holýšov,
MUDr. Šlejmara 609 (dále jen společnost Wecubex Systemtechnik), požádala dopisem
město Holýšov o dořešení vlastnických poměrů k pozemku parc. č. 742/24 v k. ú. Holýšov.
Při firemním auditu společnosti Wecubex Systemtechnik bylo zjištěno, že tento pozemek
v katastru nemovitostí je stále zapsán ve výlučném vlastnictví města Holýšova. To ale neodpovídá vůli stran, která byla projevena v kupní smlouvě z roku 2002. Jde tedy o to, aby
se vlastnické právo společnosti Wecubex Systemtechnik k pozemku parc. č. 742/24 v k. ú.
Holýšov zaevidovalo do katastru nemovitostí, tzn. aby stav v katastru nemovitostí odpovídal skutečnému právnímu vztahu. Podle § 66 katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb., město
Holýšov předloží na katastrální úřad souhlasné prohlášení společnosti Wecubex Systemtechnik a města Holýšova, kterým oba účastníci potvrdí vlastnické právo společnosti. Předložené souhlasné prohlášení o vzniku práva zaslal vedoucí OMI právnímu zástupci města
Holýšova mgr. ing. Lerchovi, aby vyhotovil právní stanovisko, které členové ZMH obdrželi
v příloze k dnešnímu zasedání ZMH.
mgr. ing. Lerch dodal, že chvíli trvalo, než se dohledaly všechny dokumenty, nicméně je
zřejmé, že došlo k nějakému nedopatření v době, kdy se pozemek prodával tehdejší společnosti Wuppermann Kovotechnika. Na katastrálním úřadu v Domažlicích byl geometrický
plán, podle kterého dostala firma jen 40 m2, přesto, že zaplatila podle kupní smlouvy
180 m2. Nedovede si to vysvětlit, ale bohužel se to stalo. Je to pozemek, který je v areálu
společnosti a ta jej po celou dobu užívá. Nevidí tedy žádnou překážku, aby město podepsalo souhlasné prohlášení, obzvláště, když město dostalo před lety za pozemek zaplaceno. Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
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Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova:
a) bere na vědomí dopis společnosti Wecubex Systemtechnik, s. r. o., sídlem Holýšov,
MUDr. Šlejmara 609, ze dne 18. 9. 2019, ve věci vlastnických poměrů k pozemku parc.
č. 742/24 (KN) o výměře 127 m2 v katastrálním území Holýšov.
b) schvaluje Souhlasné prohlášení o vzniku práva, které bude uzavřeno mezi městem
Holýšovem a společností Wecubex Systemtechnik, s. r. o., IČ 25246925, sídlem Holýšov, MUDr. Šlejmara 609, podle předloženého návrhu.
c) pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Libora Schröpfera, aby jménem města Holýšova podepsal prohlášení uvedené v odstavci b) tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1 (Šefl), nehlasoval 0.
Usnesení č. 150 bylo schváleno.

17 – Vstup města Holýšova do Destinační společnosti Český les
Přednesením tohoto bodu byla starostou pověřena místostarostka Burianová.
Místostarostka Burianová ve stručnosti shrnula nejdůležitější body ze stanov nově vzniklého spolku Destinační společnost Český les, z. s. (dále jen DS), protože celé stanovy dostali
členové ZMH v podkladech. Cílem DS je být nápomocen především při rozvoji cestovního
ruchu. Cestovní ruch by se v budoucích letech měl odehrávat pouze v destinacích,
v Plzeňském kraji by měly být 3 až 4 destinace. Město první dva roky nebude do DS nic
přispívat. Hejtman Plzeňského kraje přislíbil finanční pomoc ve výši 500.000 Kč po dobu
dvou let na managera DS a 200.000 Kč na provoz DS. DS zaštiťuje Ministerstvo pro místní
rozvoj a CzechTourism. Město by mohlo získat jinou finanční pomoc, než kterou získává
z MAS Český les.
Mgr. Bc. Šefl se zeptal, kolik se bude platit členský příspěvek po dvou letech a co bude dál.
Místostarostka Burianová odpověděla, že takto rozhodlo MMR, že dva roky nebude mít
město žádné výdaje, další informace MMR nedalo.
Mgr. Bc. Šefl se dále zeptal, co město konkrétního očekává od vstoupení do DS.
Místostarostka Burianová uvedla příklad větší propagace Domu dějin Holýšovska v rámci
destinace.
Mgr. Bc. Šefl se zeptal jenom Dům dějin Holýšovska, nebo něco dalšího.
Starosta konstatoval, že DS byla založena pro rozvoj turismu. V případě, že město bude
mít připraveno nějaký projekt, který podporuje rozvoj turismu, např. rozšíření Domu dějin
Holýšovska, nebo výdaje, které by s tím DDH měl, mohly by prostředky jít právě přes tuto
DS, protože DS bude jistě disponovat slušným kapitálem, aby tyto výdaje mohla městům
z části hradit. Přesné údaje neví, protože DS teprve vzniká.
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mgr. ing. Lerch dodal, že se snad již město dočká mezinárodní cyklistické trasy CT3, která
by měla také přivést turisty a přes DS by měli turisté informaci, že stojí za to se v Holýšově
zastavit, a to by bylo prospěšné.
Vedoucí Domu dějin Holýšovska Mgr. Josef Hais upřesnil, že DS se připravuje. Měla by
sloužit nejen k čerpání finančních prostředků, ale měla by zaštiťovat všechna informační
centra a subjekty, které se zabývají cestovním ruchem v okrese Domažlice a Tachov. Tato
DS je důležitá k tomu, aby dokázali kooperovat a usměrňovat turisty, kteří přijdou a dokázali tak ovlivnit například, kde se budou stavět ubytovací zařízení. Protože už dost často se
stává, že po jmenované cyklostezce CT3 přijedou turisté do Holýšova a nemají se kde ubytovat. Díky DS by mohli pak turistům poskytnout veškeré potřebné služby.
Mgr. Bc. Šefl se zeptal, jak se dá ze DS vystoupit, v případě, že by město po dvou letech
zjistilo, že bude muset přispívat větší částkou peněz.
Starosta uvedl, že to neví přesně, ale mělo by být vystoupení člena dobrovolné. Je to ve
stanovách.
Mgr. ing. Lerch upřesnil, že název destinační společnost je trochu zavádějící. Je to spolek.
Podle občanského zákoníku je členství ve spolku dobrovolné, to znamená, že každý
z toho spolku může dobrovolně vystoupit, i kdyby to ve stanovách nebylo výslovně uvedeno, takže by neměl být žádný problém.
Mgr. Bc. Šefl doplnil, že se s kolegyní dopátral ve stanovách v čl. 6, že jednotlivý člen může
ze spolku vystoupit kdykoliv, a to jednostranným prohlášením. Členství končí dnem doručení písemného prohlášení na adresu sídla spolku nebo sdělením o ukončení členství na
jednání výkonné rady.
Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova:
a) schvaluje vstup města Holýšova do Destinační společnosti Český les, z. s.
b) schvaluje Stanovy Destinační společnosti Český les, z. s. podle předloženého návrhu.
c) deleguje starostu města Holýšova Mgr. Libora Schröpfera k zastupování města
v orgánech Destinační společnosti Český les, z. s.
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 151 bylo schváleno.
18 – Reakce na aktuální dění ve společnosti
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen Ing. Pytlík.
Ing. Pytlík nejdříve poděkoval členům ZMH, že tento bod mohli zařadit do programu
dnešního zasedání ZMH. Nápad zařadit tento bod na dnešní zasedání ZMH vznikl vlastně
úplně spontánně během uplynulého víkendu a impulsem pro něj bylo jak výročí Sametové
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revoluce, tak i sobotní významná občanská aktivita v Praze. O nápadu hovořil již s několika
členy ZMH a poděkoval za velmi pozitivní reakce. Když vloni vstupoval do komunální politiky, tak i ve svém medailonku jako hlavní důvod uvedl následující: „Moje nespokojenost se
současným vývojem české politiky dosáhla takové úrovně, že jsem se rozhodl nenadávat
doma v soukromí, ale aktivně se na veřejném dění podílet“. Vzhledem k tomu, že všichni,
co tady sedí, jsou politikové, byť na komunální úrovni, tak by jim nemělo být dění ve společnosti cizí, naopak oni by měli být těmi, kteří změny táhnou kupředu, diskutovat a nedělat, že celostátní dění se jich vlastně netýká. Podotknul, že v žádném případě nevystupuje
proti výsledku jakýchkoliv voleb. Naopak, výsledky voleb ctí. Jen se mu nelíbí zneužívání
moci, střet zájmů v jakékoliv podobě a také stoupající vliv komunistů, což je de fakto pošlapání památky Sametové revoluce. Obsahem prohlášení jsou úplně normální, běžné věci, které by každému demokratovi neměly být cizí. To, co se dnes v politice děje, ale bohužel normální není. Z toho důvodu navrhl následující usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova se symbolicky připojuje k prohlášení organizovanému spolkem Milion Chvilek, z. s., které zní:
1. Chceme mít politiky, kteří respektují demokratická pravidla a instituce, nelžou, nekradou,
nestraší a nejsou ve střetu zájmů.
2. Chceme být občany, kterým záleží na druhých lidech, zajímají se o stav společnosti
a převzali za ni svůj díl zodpovědnosti.
3. Chceme žít v zemi, v níž se daří svobodě a spravedlnosti, má zdravou krajinu, a kde
každý může žít beze strachu, důstojně a rád.
mgr. ing. Lerch uvedl, že ne se vším, co spolek Milion chvilek prezentuje a provádí, souhlasí, ale s těmito třemi body se může ztotožnit a návrh podpoří.
Pan Radek Špiller – se ztotožnil s mgr. ing. Lerchem, a právě proto by chtěl usnesení upravit v úvodní větě: Zastupitelstvo města Holýšova se symbolicky připojuje k prohlášení organizovanému spolkem Milion Chvilek, z. s., pouze v těchto třech bodech, které zní:
Bc. Ondřej Švarc (dále jen Bc. Švarc) konstatoval, že podpora těchto ideálů, které přímo
souvisejí se Sametovou revolucí, by neměla být záležitostí pouze pro pražské prostředí, ale
záležitostí i pro regiony. Protože i na výstavě, kterou připravovali s kulturní komisí, je vidět,
jak i v Holýšově před třiceti lety vznikla nezávislá občanská iniciativa, která byla s tehdejším
děním nespokojená. Nemá nejmenší důvod tyto tři body nepodpořit.
Pan Miroslav Kleisner uvedl, že nesouhlasí se vším, co dělá Milion chvilek, protože z jeho
pohledu to je nerespektování výsledku demokratických voleb, nicméně tyto tři body kvitoval.
Místostarostka Valachovičová se naprosto ztotožňuje s tím, co řekl mgr. ing. Lerch. Také
nesouhlasí se vším, co Milion chvilek hlásá a s čím vystupuje. S tím, co je předloženo do
usnesení, plně souhlasí.
Mgr. Bc. Šefl v podstatě se všemi třemi body souhlasil, pokud to má ale podpořit, tak chtěl,
aby byl vynechán spolek Milion chvilek, protože ne se vším souhlasí, co tento spolek dělá.
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Nicméně politiky, kteří nestraší, nekradou a nejsou ve střetu zájmu by chtěl mít také nejen
v poslední době, ale celých 30 let.
mgr. ing. Lerch dodal, že po prostudování návrhu usnesení si myslí, že z něho nevyplývá,
že se jakýmkoliv způsobem ztotožňují se spolkem Milion chvilek. Připojují se pouze
k těmto třem bodům, které Milion chvilek zveřejnil.
Mgr. Bc. Šefl podal protinávrh usnesení, ve které nebude uveden spolek Milion chvilek.
Ing. Pytlík poděkoval za jejich vyjádření. Ani on nesouhlasí se vším, co Milion chvilek dělá.
Starosta dal hlasovat o protinávrhu pana Radka Špillera:
Zastupitelstvo města Holýšova se symbolicky připojuje k prohlášení organizovanému spolkem Milion Chvilek, z. s., pouze v těchto třech bodech, které zní:
1. Chceme mít politiky, kteří respektují demokratická pravidla a instituce, nelžou, nekradou,
nestraší a nejsou ve střetu zájmů.
2. Chceme být občany, kterým záleží na druhých lidech, zajímají se o stav společnosti
a převzali za ni svůj díl zodpovědnosti.
3. Chceme žít v zemi, v níž se daří svobodě a spravedlnosti, má zdravou krajinu, a kde
každý může žít beze strachu, důstojně a rád.
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 3 (Cendelín, Šefl, Kleisner), nehlasoval 0.
Usnesení č. 152 bylo schváleno.

19 – Diskuse
Starosta zahájil diskusi a konstatoval, že přesto, že je komunálním politikem již 30 let, tak
účast občanů na zasedání ZMH je velmi nízká. Je to tristní obraz toho, jakým způsobem si
občané představují kontrolu jimi zvolených členů ZMH a zájem o veřejné věci.
Mgr. Bc. Šefl se zeptal k předávání Cen města Holýšova. Proč by mělo dojít k předání cen
na akci Sportovec Domažlicka, když je to Cena města Holýšova? Proč se nemohou předávat na zasedání ZMH? Zda je zasedání ZMH tak nedůstojné. Navíc na akci Sportovec Domažlicka byli dříve zváni jen hosté, eventuelně občané obce, kde se akce pořádala.
Starosta se zeptal, zda by Mgr. Bc. Šefl chtěl třeba na dnešním zasedání ZMH předávat
ceny.
Mgr. Bc. Šefl odpověděl, kde jinde než na zasedání ZMH, když je to Cena města Holýšova,
ne na akcích Sportovec Domažlicka nebo Stardance.
Starosta upřesnil, že Sportovec Domažlicka je akce pořádaná městem Holýšovem a Městským kulturním střediskem Holýšov. Starosta se omluvil členům ZMH a zopakoval, že on
tuto cenu na zasedání ZMH předávat nebude, protože je to nedůstojné a znevážení ducha Ceny města Holýšova.
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Místostarostka Valachovičová poděkovala kulturní komisi nejen za připravenou akci, která
byla o víkendu. Všichni členové ZMH byli osobně na akci pozváni, ne všichni se dostavili.
Výstava byla velice krásná a líbila se. Opětovně všechny pozvala, aby se na výstavu přišli
podívat, trvá do 30. 11. 2019. Chtěli by v této tradici pokračovat i příští rok. Bude apelovat
i na školu, aby se přišly děti na výstavu podívat, protože většina z nich ani neví, co se stalo
17. 11. 1989.
mgr. ing. Lerch souhlasil s tím, že výstava bude zase příští rok. Protože sami občané pamětníci, se kterými na výstavě mluvil, by příště přispěli svými exponáty z té doby. Doufá, že
se výstava ještě rozroste.
Mgr. Bc. Šefl nesouhlasí s tím, co řekl starosta, že zasedání ZMH považuje za nedůstojné.
On si myslí, že je to důstojné místo, kde je možné předávat Cenu města Holýšova.
Starosta odpověděl, že si to ale nemyslí a tím k tomuto tématu diskusi ukončil.
Vedoucí StO měl technickou připomínku. Informoval členy ZMH, že na webové stránky
města Holýšova byla vyvěšena změna č. 2B Územního plánu města Holýšova, která bude
uveřejněna také v Holýšovském zpravodaji.
Bc. Švarc měl ještě návrh na předávání Ceny města Holýšova. Jako alternativu uvedl první
zmínku o Holýšově 23. 5. 1273. Tento den by mohl být dnem udílení Cen města Holýšova.
Návrh dal všem k zamyšlení.
Tajemnice se zeptala Mgr. Bc. Šefla, protože od něho 15. 11. 2019 obdržela žádost o doplnění podkladů k prodeji bytů, jestli dnešní nahlédnutí do podkladů postačuje, nebo žádá
v souladu s § 82 odst. c) zákona o obcích písemnou odpověď do 30 dnů.
Mgr. Bc. Šefl odpověděl, že měl na to jen 15 minut a v rychlosti to prohlédl. Požádal, aby
mu bylo doručeno elektronicky jedno prohlášení vlastníka budovy a jeden znalecký posudek, aby si vše v klidu mohl prostudovat.

20 – Závěr
Starosta všem poděkoval za účast. Připomněl, že příští zasedání ZMH je výjimečně ve
středu 11. 12. 2019. Ukončil zasedání ZMH ve 20:00 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina členů ZMH
2) Prezenční listina hostů
3) Zveřejněná informace o konání zasedání ZMH v souladu s § 93 odst. 1 zákona o obcích
4) Rozpočtové opatření města Holýšova na rok 2019 číslo 6
5) Peněžitá plnění pro členy komisí, kteří nejsou členy ZMH, za práci v roce 2019
6) Peněžitá plnění pro členy výborů, kteří nejsou členy ZMH, za práci v roce 2019
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7) Peněžitá plnění pro členy zvláštních orgánů obce, kteří nejsou členy ZMH, za práci
v roce 2019
8) Peněžitá plnění pro členy dalších orgánů obce, kteří nejsou členy ZMH, za práci v roce
2019

Zápis vyhotovily:
Dne:

Mgr. Jana Štenglová, Naděžda Kalinová
19. 11. 2019

Zapisovatelé:

Naděžda Kalinová, Petra Sušická

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Bc. Kamil F. Šefl

Starosta:

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

Alena Burianová

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

Mgr. Libor Schröpfer

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

Razítko města Holýšova:
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