město Holýšov
Zastupitelstvo města Holýšova

ZÁPIS
zasedání Zastupitelstva města Holýšova,
konaného dne 11. prosince 2019 od 18:00 hodin.
(celkově 187. zasedání, 9. 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:
Omluveni:

11 členů zastupitelstva (v 18:57 hodin přišel Bc. Ondřej Švarc), tajemnice,
2 zapisovatelky a cca 12 občanů.
Mgr. Jan Mendřec, Ing. Jan Cendelín, Mgr. Bc. Kamil F. Šefl, MUDr. Ludmila
Wabneggerová.

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 3. 12. 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 Ing. Martin Pytlík, pan Miroslav Kleisner
a Bc. Hana Valachovičová.
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Jako ověřovatelé zápisu byli starostou navrženi Bc. Helena Marková a pan Radek Špiller.
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. Martin Pytlík, pan Miroslav Kleisner a Bc. Hana Valachovičová.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 153 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova určuje ověřovatele zápisu Bc. Helenu Markovou a pana
Radka Špillera.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 154 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova určuje zapisovatele paní Naděždu Kalinovou a paní Petru
Sušickou.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 155 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 – 18. 11. 2019
6)
Zápis o kontrole využití kluboven v MKS Holýšov ze dne 20. 6. 2019
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7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)

Zápis o kontrole Mateřské školy Holýšov ze dne 20. 6. 2019
Zápis zasedání finančního výboru ze dne 22. 11. 2019
Rozpočtové opatření města Holýšova na rok 2019 číslo 7
Rozpočet města Holýšova na rok 2020
Střednědobý výhled rozpočtu města Holýšova na roky 2020 až 2022
Rezignace předsedy Osadního výboru pro část Dolní Kamenice
Rezignace člena Osadního výboru pro část Dolní Kamenice
Změna usnesení ZMH č. 30 ze dne 10. 12. 2018, volba předsedy Osadního výboru
pro část Dolní Kamenice
Strategický rozvoj města Holýšova 2020 – 2030
Bytová koncepce města Holýšova 2019 – 2022
Zásady prodeje bytů z vlastnictví města Holýšova
Statut fondu obnovy vodárenské infrastruktury města Holýšova, Plán financování vodovodů a kanalizací
Souhlasy s pracovněprávními vztahy člena ZMH
Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy
OZV č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem vznikajících na území města Holýšova a jeho části Dolní Kamenice
OZV č. 3/2019, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Holýšova č. 5/2017
ze dne 25. 10. 2017, o místním poplatku z ubytovací kapacity
OZV č. č. 4/2019 o místním poplatku ze psů
OZV č. 5/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
OZV č. 6/2019, kterou se stanoví společný školský obvod mateřské školy
Prodej bytů z vlastnictví města Holýšova
Prodej pozemku parc. č. 12/21 k. ú. Dolní Kamenice u Holýšova
Ceny vodného a stočného na rok 2020
Plán schůzí RMH a zasedání ZMH na 1. polovinu roku 2020
Diskuse
Závěr

Starosta navrhl z dnešního programu vyřadit bod č. 25 – OZV č. 6/2019, kterou se stanoví
společný školský obvod mateřské školy, protože obec Horní Kamenice bude schvalovat
Dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy na zasedání
zastupitelstva obce až dne 18. 12. 2019. Starosta obce Horní Kamenice navrhl, aby obě
smluvní strany schválily OZV až po uzavření dohody. Místo tohoto bodu navrhl zařadit
bod Prodej bytů z vlastnictví města Holýšova, neboť byly zaplaceny další byty. Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o upraveném programu jednání ZMH.
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Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 156 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 – 18. 11. 2019
Kontrolu plnění usnesení minulého zasedání ZMH, které se konalo dne 18. 11. 2019, provedl v souladu s § 119 odst. 3 písm. c) zákona o obcích předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva města Holýšova pan Miroslav Kleisner (dále jen předseda KV).

6 – Zápis o kontrole využití kluboven v MKS ze dne 20. 6. 2019
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen předseda KV.
Předseda KV seznámil členy ZMH se Zápisem o kontrole využití kluboven v Městském kulturním středisku Holýšov (dále jen MKS) ze dne 20. 6. 2019. Předmětem kontroly bylo využití a pronájem kluboven v MKS a efektivnost výběru plateb za jejich využití. Kontrolní výbor doporučil zřizovateli pokračovat v modernizaci kluboven a následně zpropagovat
možnosti jejich využití širokou veřejností v rámci Holýšovského zpravodaje. Předseda KV
navrhl členům ZMH, aby schválili zápis podle předloženého návrhu.
Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova schvaluje Zápis o kontrole využití kluboven Městského kulturního střediska Holýšov ze dne 20. 6. 2019 podle předloženého návrhu (příloha č. 4).
Předmětem kontroly bylo využití a pronájem kluboven v Městském kulturním středisku
Holýšov a efektivnost výběru plateb za jejich využití.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 157 bylo schváleno.

7 – Zápis o kontrole Mateřské školy Holýšov ze dne 20. 6. 2019
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Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen předseda KV.
Předseda KV seznámil členy ZMH se Zápisem o kontrole Mateřské školy Holýšov (dále jen
MŠ) ze dne 20. 6. 2019. Předmětem kontroly byla správnost a efektivnost vybírání úplaty
za docházku do MŠ a stravného v MŠ. Předseda KV navrhl členům ZMH, aby schválili zápis podle předloženého návrhu.
Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova schvaluje Zápis o kontrole Mateřské školy Holýšov ze dne
20. 6. 2019 podle předloženého návrhu (příloha č. 5). Předmětem kontroly byla správnost
a efektivnost vybírání úplaty za docházku do Mateřské školy Holýšov a stravného za stravování v Mateřské škole Holýšov.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 158 bylo schváleno.

8 – Zápis zasedání finančního výboru ze dne 22. 11. 2019
Přednesením tohoto bodu byla starostou pověřena předsedkyně finančního výboru
Ing. Zuzana Burianová (dále jen předsedkyně FV).
Předsedkyně FV seznámila členy ZMH se Zápisem zasedání finančního výboru ze dne
22. 11. 2019. Na programu zasedání byl podrobně projednán návrh Rozpočtu města Holýšova na rok 2020 v části příjmů, výdajů a financování a Střednědobý výhled rozpočtu města Holýšova na roky 2021 až 2022. FV doporučuje přijmout rozpočet na rok 2020 a Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022.
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
22. 11. 2019 podle předloženého návrhu (příloha č. 6). Na programu jednání byl návrh
Rozpočtu města Holýšova na rok 2020 a Střednědobý výhled rozpočtu města Holýšova na
roky 2021 až 2022.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 159 bylo schváleno.

9 – Rozpočtové opatření města Holýšova na rok 2019 číslo 7
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Přednesením tohoto bodu byla starostou pověřena vedoucí Finančního odboru Městského
úřadu Holýšov paní Marie Roučková (dále jen vedoucí FO).
Vedoucí FO seznámila členy ZMH s Rozpočtovým opatřením města Holýšova na rok 2019
číslo 7 (dále jen RO 7) v části příjmů a výdajů. Starosta navrhl členům ZMH, aby schválili
RO7 podle předloženého návrhu.
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 7 podle předloženého návrhu (příloha č. 7).
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 160 bylo schváleno.

10 – Rozpočet města Holýšova na rok 2020
Přednesením tohoto bodu byla starostou pověřena vedoucí FO.
Vedoucí FO seznámila členy ZMH s návrhem Rozpočtu města Holýšova na rok 2020 (dále
jen rozpočet města) v oblasti příjmů a výdajů a financování.
Starosta musel přiznat, po vzoru svého předchůdce Ing. Antonína Pazoura, že poprvé
v historii města Holýšova byla překročena magická hranice 200 milionů Kč, alespoň tedy ve
výdajích. Podle střednědobého plánu to ovšem bude v dalších letech trochu slabší. Na
příští rok má město opravdu velké plány a má i zdroje na jejich financování. Starosta navrhl členům ZMH, aby schválili rozpočet města podle předloženého návrhu.
Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova schvaluje:
a) Rozpočet města Holýšova na rok 2020 podle předloženého návrhu jako schodkový
s příjmy ve výši 172.198.500 Kč, výdaji ve výši 229.609.000 Kč a financováním ve výši
57.410.500 Kč (příloha č. 8). Závazným ukazatelem jsou stanoveny paragrafy.
b) poskytnutí neinvestičních transferů příspěvkovým organizacím zřízeným městem Holýšovem:
1. Mateřské škole Holýšov ve výši 3.810.000 Kč,
2. Základní škole Holýšov ve výši 4.404.000 Kč, z toho účelově na projekt SPORT
30.000 Kč, na projekt NADANÍ ŽÁCI 11.900 Kč, na projekt KULTURA 52.000 Kč, na
projekt DEN ZEMĚ 30.000 Kč, na projekt FINANČNÍ GRAMOTNOST 4.600 Kč, na
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projekt DEN VODY 10.000 Kč, na projekt PODPORA PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ 7.100 Kč,
3. Základní umělecké škole Holýšov ve výši 960.000 Kč,
4. Městskému kulturnímu středisku Holýšov ve výši 5.986.800 Kč.
c) Poskytnutí neinvestičního transferu DSO Mikroregion Radbuza v Dobřanech – členský
příspěvek – ve výši 220.000 Kč.
d) Poskytnutí neinvestičního transferu DSO Svazek Domažlicko – členský příspěvek – ve
výši 74.000 Kč.
e) Poskytnutí neinvestičního transferu Plzeňskému kraji – dotace na dopravní obslužnost
– ve výši max. 181.700 Kč.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 1 (Kleisner), nehlasoval 0.
Usnesení č. 161 bylo schváleno.

11 – Střednědobý výhled Rozpočtu města Holýšova na roky 2021 a 2022
Přednesením tohoto bodu byla starostou pověřena vedoucí FO.
Vedoucí FO seznámila členy ZMH s návrhem Střednědobého výhledu rozpočtu města Holýšova na roky 2021 a 2022, který byl zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
Předseda KV konstatoval, že všechny rozpočty jsou schodkové. Zeptal se, jestli je na
účtech dost peněz, aby se vše vykrylo.
Vedoucí FO odpověděla, že v listopadu letošního roku bylo na účtu města cca 140 mil. Kč.
Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Holýšova na
roky 2021 až 2022 zpracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, podle předloženého návrhu (příloha č. 9).
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 1 (Kleisner), nehlasoval 0.
Usnesení č. 162 bylo schváleno.

12 – Rezignace předsedy Osadního výboru pro část Dolní Kamenice
Tento bod přednesl starosta.
Starosta konstatoval, že dne 26. 11. 2019 zaslal pan Tomáš Opatrný písemnou rezignaci na
funkci předsedy Osadního výboru pro část Dolní Kamenice (dále jen OVDK) k 31. 12. 2019
Strana 7 (celkem 22)

z důvodu nedostatku volného času. Starosta navrhl členům RMH, aby vzali rezignaci předsedy OVDK na vědomí.
Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova bere na vědomí rezignaci předsedy Osadního výboru pro
část Dolní Kamenice pana Tomáše Opatrného ze dne 26. 11. 2019.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 163 bylo schváleno.

13 – Rezignace člena osadního výboru pro část Dolní Kamenice
Tento bod přednesl starosta.
Starosta konstatoval, že dne 2. 12. 2019 zaslal pan Jiří Multrus písemnou rezignaci na funkci
člena OVDK k 31. 12. 2019 z důvodu pracovního vytížení. Starosta navrhl členům RMH, aby
vzali rezignaci člena OVDK na vědomí.
Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova bere na vědomí rezignaci člena Osadního výboru pro část
Dolní Kamenice pana Jiřího Multruse ze dne 2. 12. 2019.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 164 bylo schváleno.

14 – Změna usnesení č. 30 ze dne 10. 12. 2018, volba předsedy Osadního výboru pro část
Dolní Kamenice
Tento bod přednesl starosta.
Starosta informoval členy ZMH, že součástí korespondence s bývalým předsedou OVDK
a bývalými a stávajícími členy OVDK byla i žádost o nominaci na nového předsedu, a to
pana Zdeňka Herajta. Zároveň s touto nominací souviselo i snížení počtu členů OVDK
z pěti na tři členy. Starosta navrhl členům ZMH, aby s účinností od 1. 1. 2020 změnili své
usnesení č. 30 ze dne 10. 12. 2018 tak, že OVDK bude tříčlenný a zvolili předsedou OVDK
pana Zdeňka Herajta.
Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
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Během projednávání bodu č. 14 přišel v 18:57 hodin Bc. Ondřej Švarc.
Starosta konstatoval, že podle prezenční listiny přítomných členů ZMH (příloha č. 1) je přítomno 11 (jedenáct) členů ZMH (z celkového počtu 15 všech členů ZMH), takže ZMH je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova s účinností od 1. 1. 2020:
a) mění své usnesení č. 30 ze dne 10. 12. 2018 tak, že Osadní výbor pro část Dolní Kamenice bude tříčlenný.
b) volí předsedou Osadního výboru pro část Dolní Kamenice pana Zdeňka Herajta.
Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 165 bylo schváleno.

15 – Strategický rozvoj města Holýšova 2020 - 2030
Tento bod přednesl starosta.
Starosta seznámil členy ZMH se Strategickým rozvojem města Holýšova na roky 2020 až
2030. Považuje tento materiál za velmi důležitý. Na předložení tohoto návrhu, který je
poměrně rozsáhlý, se podílel spolu s Komisí pro strategický rozvoj města (dále jen KSRM).
Upozornil především na začátek, kde je uvedena SWOT analýza slabých a silných stránek
města, příležitostí a hrozeb a dále pak na tzv. Priority na roky 2020 – 2030. Upozornil, že
není nutné brát jednotlivé priority jako dogma. Uvedl příklad, že největší prioritou města je
nyní obchvat města, který ale město nemůže nijak ovlivnit a uspíšit. Upozornil, že tento
Strategický rozvoj města Holýšova na roky 2020 až 2030 budou potřebovat v podstatě
téměř při každé žádosti o dotaci. Je to důležitý materiál do budoucna. Proto tomu také
věnovali velkou pozornost a zasedání s KSRM byla dlouhá a s intenzivní výměnou názorů.
Připomněl, že materiál se bude ještě stylisticky upravovat, nikoliv obsahově. Starosta navrhl
členům ZMH, aby schválili Strategický rozvoj města Holýšova na roky 2020 až 2030 podle
předloženého návrhu.
Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova schvaluje Strategický rozvoj města Holýšova 2020 až 2030,
aktualizované vydání říjen 2019, podle předloženého návrhu (příloha č. 10).
Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 166 bylo schváleno.
Strana 9 (celkem 22)

Starosta poděkoval za schválení, protože si myslí, že tento materiál je zásadní a budou se
snažit alespoň z části se plánu držet i s vědomím, že neví, jaké věci je v dalších letech čekají.

16 – Bytová koncepce města Holýšova 2019 - 2022
Přednesením tohoto bodu byla starostou pověřena místostarostka města Holýšova
Bc. Hana Valachovičová (dále jen místostarostka Valachovičová).
Místostarostka Valachovičová seznámila členy ZMH s Bytovou koncepcí města Holýšova
na rok 2019 až 2022. Místostarostka Valachovičová uvedla, že bytová koncepce je pouze
na volební období 2019 až 2022, protože by měla vždy korespondovat s bytovou situací
ve městě a může se třeba i za dva roky případně doplnit. Upozornila na stranu číslo 8, kde
je uvedena výstavba rodinných domů a bytů. V plánu je výstavba nejen 40 bytů v domě
s pečovatelskou službou, ale i v domě na adrese Holýšov, náměstí 5. května čp. 10, kde je
plánovaná výstavba dalších 9 startovacích bytů a čtyř kanceláří. Dále se již rozjíždí i výstavba rodinných domů v lokalitě Na Terasách v Holýšově, kde se již uskutečnila první schůzka
s budoucími vážnými zájemci o koupi stavebních pozemků. Bytová koncepce zahrnuje
i výstavbu rodinných domů v části města Holýšova Dolní Kamenice. Místostarostka Valachovičová navrhla členům ZMH, aby schválili Bytovou koncepci města Holýšova na rok
2019 až 2022 podle předloženého návrhu.
Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova schvaluje Bytovou koncepci města Holýšova 2019 až 2022
podle předloženého návrhu (příloha č. 11).
Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 167 bylo schváleno.

17 – Zásady prodeje bytů z vlastnictví města Holýšova
Přednesením tohoto bodu byla starostou pověřena místostarostka Valachovičová.
Místostarostka Valachovičová seznámila členy ZMH se Zásadami prodeje bytů z vlastnictví
města Holýšova (dále jen Zásady). Místostarostka Valachovičová upozornila členy ZMH na
několik změn v Zásadách. Zásadní změnou je zrušení v článku II. bodu 6 – Prodej celého
domu třetí osobě se uskuteční podle pravidel o prodeji nemovitosti. Tento bod není již aktuální. Dále pak v článku III. bod 8 – kde sleva 1 % za každý odbydlený rok bude poskytoStrana 10 (celkem 22)

vána pouze u bytů, kde bylo k budovám zřízeno zástavní právo z důvodu výstavby nástavbových bytů (ulice Horní, Sokolovská, Táborová, Tylova a Luční). Ostatních bytů v lokalitách na Výhledech a Pod Makovým vrchem se tato sleva netýká. Místostarostka Valachovičová navrhla členům ZMH, aby schválili Zásady podle předloženého návrhu.
Starosta se zeptal, kolik si město chce ponechat bytů ve vlastnictví.
Místostarostka Valachovičová odpověděla, že město má nyní 252 bytů a počet by neměl
klesnout pod 200 bytů.
Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova schvaluje Zásady prodeje bytů z vlastnictví města Holýšova
podle předloženého návrhu (příloha č. 12).
Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 168 bylo schváleno.

18 – Statut fondu obnovy vodárenské infrastruktury města Holýšova, Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen zastupitel pan Radek Špiller (dále jen pan
Špiller).
Pan Špiller seznámil členy ZMH s návrhem Statutu fondu obnovy vodárenské infrastruktury
města Holýšova a návrhu Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací. Pan Špiller
uvedl, že na základě doporučení společnosti Chodské vodárny a kanalizace, a. s., a Ministerstva zemědělství se město Holýšov rozhodlo vypracovat Statut fondu obnovy vodárenské infrastruktury města Holýšova pro zajištění obnovy kanalizačních a vodovodních řadů,
čistírny odpadních vod a staveb sloužících k obsluze těchto zařízení. Je to také z důvodu,
aby občané nebyli zatěžováni vysokými platbami za vodné a stočné, kde část peněz se
ukládá do fondu na opravu a obnovu vodárenské infrastruktury. Dále informoval členy
ZMH o povinnosti města předkládat desetileté plány na opravy a obnovu, které se musí
aktualizovat. Vše měli členové ZMH uvedeno v tabulce, kterou dostali v podkladech. Pan
Špiller navrhl členům ZMH, aby v souladu s § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zřídili fond obnovy vodárenské infrastruktury a schválili Statut fondu obnovy vodárenské infrastruktury města Holýšova podle předloženého návrhu a Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací podle předloženého
návrhu.
Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
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Starosta dal hlasovat o návrhu.
Zastupitelstvo města Holýšova:
a) v souladu s § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, a § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění, zřizuje fond obnovy vodárenské infrastruktury a schvaluje
Statut fondu obnovy vodárenské infrastruktury města Holýšova podle předloženého
návrhu (příloha č. 13).
b) schvaluje Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací podle předloženého návrhu
(příloha č. 14).
Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 169 bylo schváleno.

19 – Souhlasy s pracovněprávními vztahy člena ZMH
Přednesením tohoto bodu byla starostou pověřena tajemnice Městského úřadu Holýšov
Mgr. Jana Štenglová (dále jen tajemnice).
Tajemnice uvedla, že v prosinci 2018 vydalo ZMH souhlasy s uzavřením Dohod o provedení práce mezi městem Holýšovem a členem ZMH Bc. Ondřejem Švarcem na zajišťování
hudebního doprovodu při akcích v obřadní síni a na průvodce v Domě dějin Holýšovska.
Dohody byly uzavřeny na dobu určitou do konce roku 2019, proto předložila nové dohody
o provedení práce platné od 1. 1. 2020 na dobu neurčitou z důvodu, aby ZMH nemuselo
každý rok vydávat souhlas s uzavřením dohod.
Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Zastupitelstvo města Holýšova v souladu s § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) v platném znění, vydává souhlasy s uzavřením pracovněprávních
vztahů mezi městem Holýšovem a členem Zastupitelstva města Holýšova, a to:
a) Dohody o provedení práce, která bude uzavřena mezi městem Holýšovem a Bc. Ondřejem Švarcem, který bude zajišťovat hudební doprovod při akcích v obřadní síni
Městského úřadu Holýšov (příloha č. 15).
b) Dohody o provedení práce, která bude uzavřena mezi městem Holýšovem a Bc. Ondřejem Švarcem, který bude vykonávat průvodce v Domu dějin Holýšovska (příloha
č. 16).
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 1 (Švarc), nehlasoval 0.
Usnesení č. 170 bylo schváleno.

Strana 12 (celkem 22)

20 – Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy
Přednesením tohoto bodu byla starostou pověřena místostarostka Valachovičová.
Místostarostka Valachovičová seznámila členy ZMH s návrhem Dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy, která bude uzavřena mezi smluvními
stranami město Holýšov a obec Horní Kamenice. Místostarostka Valachovičová vysvětlila
důvod pro uzavření dohody o společném školském obvodu spádové Mateřské školy Holýšov (dále jen MŠ) s obcí Horní Kamenicí. Město má 8 spádových obcí. Část obcí směrem
na Kvíčovice využívá MŠ v Kvíčovicích. Tuto možnost bohužel obec Horní Kamenice nemá
a děti chodí do MŠ v Holýšově nebo ve Staňkově. Starosta obce Horní Kamenice Mgr. Ing.
Martin Holub požádal, zda by mohly děti z obce Horní Kamenice chodit do MŠ
v Holýšově. Po domluvě s ředitelkou MŠ Holýšov se domluvili, že bude uzavřena dohoda
o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy, která bude platná od
září roku 2020. Obec Horní Kamenice bude městu Holýšovu hradit finanční příspěvek za
každé dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizince s místem pobytu na území obce
Horní Kamenice. V současné době jsou v MŠ Holýšov dvě děti z obce Horní Kamenice, dvě
děti byly odmítnuty z důvodu nízkého věku.
mgr. ing. Jan Lerch (dále jen mgr. ing. Lerch) doplnil, že pro Horní Kamenici ze zákona vyplývá povinnost zajistit pro děti docházku do MŠ minimálně v předškolním ročníku. Pokud
by se jí to nepodařilo na základě takovéto dohody, tak by společný školský obvod musel
určit krajský úřad, a myslí si, že by pak krajský úřad stejně určil Holýšov.
Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova:
a) schvaluje Dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy,
která bude uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov a obec Horní Kamenice,
IČ 00572349, sídlem Horní Kamenice 65, podle předloženého návrhu (příloha č. 17).
Na základě dohody se město Holýšov a obec Horní Kamenice dohodly vytvořit společný školský obvod k zajištění předškolního vzdělávání dětí přednostně přijímaných
podle § 34 odst. 3 č. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Dohoda bude
uzavřena na dobu neurčitou.
b) pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Libora Schröpfera, aby jménem města Holýšova podepsal dohodu uvedenou v odstavci a) tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 171 bylo schváleno.
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21 – OZV č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem vznikajících na
území města Holýšova a jeho části Dolní Kamenice
Přednesením tohoto bodu byla starostou pověřena tajemnice.
Tajemnice seznámila členy ZMH s návrhem OZV č. 2/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem vznikajících na území města Holýšova a jeho části Dolní Kamenice (dále jen OZV č. 2/2019). Uvedla, že do OZV č. 2/2019 bylo do čl. 2 odst. 1 doplněno
písm. i – jedlé tuky a oleje. Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálního odpadu,
v platném znění, ukládá městu, aby od 1. 1. 2020 zajistilo oddělené soustřeďování jedlých
tuků a olejů. Tento odpad je možný ukládat celoročně na sběrném dvoře. Účinnost OZV
č. 2/2019 bude od 1. 1. 2020.
Starosta potvrdil, že na sběrném dvoře jsou vytvořeny podmínky pro příjem jedlých tuků
a olejů.
mgr. ing. Lerch uvedl, že v některých městech kromě kontejnerů na plasty atd. jsou také
kontejnery na plechovky. Myslí si, že je to v dnešní době docela rozsáhlý odpad. Zeptal se,
jestli společnost Západočeské komunální služby, a. s. neuvažuje, že by ve městě alespoň
jeden kontejner také doplnila.
Starosta uvedl, že jedna z možností je, aby se takový odpad odvezl rovnou na sběrný
dvůr, kde nádoby na kovový odpad již mají. A pokud ví, tak pokud se dostane kovový odpad např. do plastů, tak v třídírnách odpadů jsou schopni tento odpad vytřídit.
Starosta navrhl členům ZMH, aby schválili OZV č. 2/2019 podle předloženého návrhu.
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. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) v platném znění, vydává Obecně závaznou vyhlášku města Holýšova č. 2/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem vznikajících na
území města Holýšova a jeho části Dolní Kamenice, podle předloženého návrhu (příloha
č. 18).
Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 172 bylo schváleno.
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22 – OZV č. 3/2019, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Holýšova č. 5/2017
ze dne 25. 10. 2017, o místním poplatku z ubytovací kapacity
Přednesením tohoto bodu byla starostou pověřena tajemnice.
Tajemnice informovala členy ZMH o novele zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
(dále jen novela zákona), která je účinná od 1. 1. 2020. Novela zákona přináší změnu
v taxativním výčtu místních poplatků a záleží na obci, které zavede prostřednictvím OZV.
Novela zákona představuje rozšíření pravomoci obce upravit v OZV rozsah práv a povinností poplatkového subjektu a rozdělení náležitostí OZV na povinné (sazba poplatku, lhůty
pro plnění ohlašovací povinnosti, splatnost poplatku atd.) a nepovinné (osvobození a úlevy
od poplatku, způsob placení poplatku atd.). Novelou zákona je vymezena pravomoc ZMH
zavádět na svém území OZV jednotlivé druhy poplatků na rozdíl od kompetence správce
poplatku, který zajišťuje jeho vybírání. Mimo jiné přináší i novou terminologii, a to pojem
„obecní úřad“ je nahrazen pojmem „správce poplatku“ apod.
Novelou zákona je zrušen poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatek
z ubytovací kapacity a je nahrazen novým poplatkem z pobytu. Zásadní změnou je podmínka, že předmětem poplatku z pobytu je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jsoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předpokládá se, že právě ubytovny pro zaměstnance nebudou plátci, neboť pravděpodobně půjde o pobyt nad 60 dní.
Proto se vedení města rozhodlo připravit OZV č. 3/2019, kterou se zrušuje OZV č. 5/2017
ze dne 25. 10. 2017, o místním poplatku z ubytovací kapacity. Dále tajemnice uvedla, že
návrhy všech OZV byly připraveny podle vzoru Ministerstva vnitra ČR (dále jen MV ČR),
upraveny pro potřeby města, sazby poplatků zůstávají ve stejné výši jako u předchozích
OZV a předloženy ke kontrole MV ČR. MV ČR ve svém rozboru uvedlo, že všechny předložené OZV nejsou v rozporu se zákonem a doporučuje je ZMH vydat podle předložených návrhů. Účinnost OZV č. 3/2019 bude od 1. 1. 2020.
Starosta uvedl, že se již v návrhu rozpočtu města Holýšova na rok 2020 s příjmem
z poplatku z pobytu nepočítalo. Dále uvedl, že často pochybuje o tom, jakým způsobem
jsou přijímány zákony v České republice, které jdou proti zdravému rozumu. Provozovatelé ubytoven, kteří ubytovávají velké počty lidí a platili poměrně vysoké částky do obecních
rozpočtů, budou od poplatku osvobozeni a ti, kteří ubytovávají dva nebo tři lidi, budou
platit. Proto se město rozhodlo poplatek z ubytovací kapacity zrušit.
Starosta navrhl členům ZMH, aby schválili OZV č. 3/2019 podle předloženého návrhu.
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. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) v platném znění, vydává Obecně závaznou vyhlášku města Holýšova č. 3/2019, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Holýšova č. 5/2017 ze
dne 25. 10. 2017, o místním poplatku z ubytovací kapacity, podle předloženého návrhu
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(příloha č. 19).
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 1 (Kleisner), nehlasoval 0.
Usnesení č. 173 bylo schváleno.

23 – OZV č. 4/2019, o místním poplatku ze psů
Přednesením tohoto bodu byla starostou pověřena tajemnice.
Tajemnice seznámila členy ZMH s návrhem OZV č. 4/2019, o místním poplatku ze psů (dále jen OZV č. 4/2019). Kromě změn v novele zákona uvedených v bodě č. 22 jsou u poplatků ze psů následující změny: 1. poplatník v ohlášení uvádí místo přihlášení, to znamená,
že poplatníkem je nejen osoba s trvalým pobytem na území obce, ale i osoba s ohlášením
místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území ČR, azylem nebo dočasnou ochranou cizinců, 2. v osvobození od poplatku pojem „osoba bezmocná“ byla nahrazen pojmem „osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby“, nárok na osvobození se rozšiřuje na
osoby mající průkaz ZTP a nově osoby provozující útulek pro zvířata, 3. u sazby poplatků
došlo ke změně tak, že snížená sazba poplatku již není vázána na poživatele některého
z důchodů, ale pouze na dovršení stáří 65 let. Sazby poplatků zůstávají jako v původní
OZV. Účinnost OZV č. 4/2019 bude od 1. 1. 2020.
Bc. Helena Marková podala návrh, aby se v čl. 4 OZV sjednotily sazby poplatku takto:
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a)
za každého psa, jehož držitel má místo přihlášení v rodinném domku
300 Kč,
b)
za každého psa, jehož držitel má místo přihlášení v domě s dvěma a více byty
1.000 Kč,
c)
za každého psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let
200 Kč.
Starosta dal hlasovat o protinávrhu Bc. Heleny Markové
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) v platném znění, vydává Obecně závaznou vyhlášku města Holýšova č. 4/2019, o místním poplatku ze psů podle předloženého protinávrhu (příloha č. 20).
Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 174 bylo schváleno.

24 – OZV č. 5/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Přednesením tohoto bodu byla starostou pověřena tajemnice.
Tajemnice seznámila členy ZMH s návrhem OZV č. 5/2019, o místním poplatku za užívání
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veřejného prostranství (dále jen OZV č. 5/2019), která byla připravena v souladu s novelou
zákona. Účinnost OZV č. 5/2019 bude od 1. 1. 2020. Starosta navrhl členům ZMH, aby
schválili OZV č. 5/2019 podle předloženého návrhu.
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. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) v platném znění, vydává Obecně závaznou vyhlášku města Holýšova č. 5/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství podle předloženého
návrhu (příloha č. 21).
Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 175 bylo schváleno.

25 – Prodej bytů z vlastnictví města Holýšova
Přednesením tohoto bodu byla starostou pověřena místostarostka Valachovičová.
Místostarostka Valachovičová uvedla, že dalších pět nájemníků zaplatilo kupní ceny za byty
v lokalitě pod školou. Místostarostka Valachovičová navrhla členům ZMH, aby schválili
prodej bytů podle předloženého návrhu.
Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova schvaluje:
a) prodej bytu č. 1 s příslušenstvím na adrese Holýšov, Tylova 436, ….., bytem ….., za cenu
849.419 Kč. Kupující dále hradí poměrnou část ceny za vyhotovení prohlášení vlastníka
budovy ve výši 1.900 Kč.
b) prodej bytu č. 3 s příslušenstvím na adrese Holýšov, Tylova 437, ……, bytem ….., za cenu 834.240 Kč. Kupující dále hradí poměrnou část ceny za vyhotovení prohlášení
vlastníka budovy ve výši 1.828 Kč.
c) prodej bytu č. 1 s příslušenstvím na adrese Holýšov, Tylova 437, ….., bytem ….., za cenu
887.975 Kč. Kupující dále hradí poměrnou část ceny za vyhotovení prohlášení vlastníka
budovy ve výši 1.828 Kč.
d) prodej bytu č. 9 s příslušenstvím na adrese Holýšov, Tylova 441, ….., bytem ….., za cenu 720.106 Kč. Kupující dále hradí poměrnou část ceny za vyhotovení prohlášení vlastníka budovy ve výši 1.751 Kč.
e) prodej bytu č. 3 s příslušenstvím na adrese Holýšov, Tylova 443, ….., bytem ….., za cenu 681.905 Kč. Kupující dále hradí poměrnou část ceny za vyhotovení prohlášení
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f)

vlastníka budovy ve výši 1.751 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 11, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 176 bylo schváleno.

26 – Prodej části pozemku parc. č. 12/21 v k. ú. Dolní Kamenice u Holýšova
Přednesením tohoto bodu byl starostou pověřen vedoucí Oddělení majetku a investic
Městského úřadu Holýšov pan Milan Hulín (dále jen vedoucí OMI).
Vedoucí OMI sdělil, že vlastníkem pozemku parc. č. 12/21 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 pozemek o výměře cca 52 m2. Žadatelem o koupi
části pozemku jsou ….., bytem …... Důvod a účel koupě je snadnější provedení oplocení
pozemků. Záměr prodat předmětný pozemek byl vyvěšen na úřední desce Městského
úřadu Holýšov (dále jen ÚD) na zákonem stanovenou dobu v období od 23. 10. 2019 do 8.
11. 2019. Během této lhůty se jiní zájemci nepřihlásili. Prodej pozemku byl projednán na
schůzi RMH dne 18. 11. 2019 a usnesením č. 403/2019 byl prodej doporučen za navrženou
prodejní cenu 200 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. 12/21 (KN) o výměře cca 52 m2 v katastrálním
území Dolní Kamenice u Holýšova ….., bytem ….., za cenu 200 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 11, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 177 bylo schváleno.

27 – Ceny vodného a stočného na rok 2020
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Přednesením tohoto bodu byla starostou pověřena místostarostka Valachovičová.
Místostarostka Valachovičová informovala členy ZMH o cenách vodného a stočného pro
město Holýšov na rok 2020. Cena stočného bude 33,94 Kč a vodného 41,32 Kč včetně
DPH. Celková částka 75,26 Kč včetně DPH bude platná pouze do dubna roku 2020. Od
1. 5. 2020 bude snížena sazba DPH z 15 % na 10 %, takže se poníží i cena za vodu na
71,98 Kč včetně DPH, která bude muset být ještě odsouhlasena na zasedání ZMH. Dále
informovala, že nyní občané města platili za vodu 74,84 Kč. Místostarostka Valachovičová
navrhla členům ZHM, aby schválili cenu vodného a stočného pro rok 2020 podle předloženého návrhu.
mgr. ing. Lerch řekl, že se stal snad zázrak, protože jak ostatní ví, tak on každý rok
s kalkulacemi společnosti Chodské vodárny a kanalizace, a. s. bojoval. Teď je to poprvé,
kdy alespoň v nějakém bodu došlo ke snížení ceny. Myslí si, že je to také zásluha místostarostky Valachovičové, která je členkou Správní rady společnosti Chodské vodárny a kanalizace, a. s.
Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova schvaluje:
a) cenu vodného pro město Holýšov na rok 2020 ve výši 41,32 Kč včetně DPH,
b) cenu stočného pro město Holýšov na rok 2020 ve výši 33,94 Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 178 bylo schváleno.

28 – Plán schůzí RMH a zasedání ZMH na 1. pololetí roku 2020
Přednesením tohoto bodu byla starostou pověřena tajemnice.
Tajemnice seznámila členy ZMH s termíny schůzí RMH a zasedáními ZMH na 1. pololetí
roku 2020.
Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova bere na vědomí:
a) Plán schůzí Rady města Holýšova na 1. pololetí roku 2020, podle kterého by se
schůze měly konat 6. a 20. 1. 2020, 3. a 17. 2. 2020, 2., 16. a 30. 3. 2020, 6. a 20. 4.
2020, 4. a 18. 5. 2020, 1., 15. a 29. 6. 2020.
b) Plán zasedání Zastupitelstva města Holýšova na 1. pololetí roku 2020 podle kterého
by se zasedání měla konat 24. 2. 2020, 20. 4. 2020 a 8. 6. 2020.
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Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 179 bylo schváleno.

29 – Diskuse
Starosta zahájil diskusi.
Starosta doplnil k bodu č. 15 Strategickému rozvoji města na 2020 až 2030 informace
o prioritách, kde se jedná většinou o velké investiční akce. Ač jsou tyto priority seřazeny
podle důležitosti, neznamená to, že budou v tomto pořadí řešeny nebo zahájeny, jako
například na prvním místě je obchvat města Holýšova. Další priority jsou přístavba ZŠ, přístavba DPS, zásobování vodou, kanalizace a vodovod v Dolní Kamenici a v Průmyslové
zóně II, výstavba dostupného bydlení, revitalizace veřejného prostoru – náměstí, sídliště,
výstavba sportovně rekreačního areálu, rekonstrukce kina.
Paní Ludmila Glacová poděkovala za poslední Holýšovské zpravodaje, které se jí opravdu
líbí. Líbí se jí také vánoční strom na náměstí Na Výhledech a těší se, že se někdy dočká
kompostárny v Holýšově.
Starosta odpověděl, že v letošním roce kompostárna jistě nebude. Připomněl, že nejen
kompostárna, ale veškerá likvidace odpadu všeho druhu včetně biologicky rozložitelného
odpadu je nedílnou součástí jejich každodenní práce. Hledají místa, kam by se mohl biologicky rozložitelný odpad odvážet a myslí si, že v dohledné době by měly být vidět první
výsledky jejich snažení. Poděkoval za pochvalu od paní Glacové.
Ing. Martin Pytlík poděkoval také paní Glacové za pochvalu Holýšovského zpravodaje. Vrátil se ještě k rozpočtu města Holýšova na rok 2020. Může se zdát, že schodek v rozpočtu
je velký, ale musí se vzít v potaz dvě důležité věci. První je, že na účtech města je cca
140 mil. Kč, druhá věc je, že z celkových výdajů rozpočtu ve výši cca 230 mil. Kč, jsou výdaje ve výši cca 130 mil. Kč určeny na investice. Jsou to kapitálové výdaje. Poděkoval paní
Roučkové za připravený přehled kapitálových investic za posledních šest let. V posledních
letech se tyto investice pohybovaly v řádu cca 50 mil. Kč, nyní budou cca 130 mil. Kč. Chtěl
by, aby občané vnímali, že vedení města chce investovat peníze do Holýšova.
Starosta ještě upozornil, že město by nemělo kumulovat peněžní prostředky, nebo vytvářet nějaký zisk. Myslí si, že by mělo investovat, aby to bylo v Holýšově vidět.

30 – Závěr
Starosta všem přítomným popřál klidné vánoční svátky a hodně zdraví do nového roku.
Pro zastupitele si dovolil připravit malý dárek. Poděkoval všem za účast a ukončil zasedání
ZMH ve 20:00 hodin.
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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) Zápis o kontrole využití kluboven MKS ze dne 20. 6. 2019
5) Zápis o kontrole Mateřské školy Holýšov ze dne 20. 6. 2019
6) Zápis zasedání finančního výboru ze dne 22. 11. 2019
7) Rozpočtové opatření města Holýšova na rok 2019 číslo 7
8) Rozpočet města Holýšova na rok 2020
9) Střednědobý výhled rozpočtu města Holýšova na rok 2021 a 2022
10) Strategický rozvoj města Holýšova 2020 – 2030
11) Bytová koncepce města Holýšova 2019 – 2022
12) Zásady prodeje bytů z vlastnictví města Holýšova
13) Statut fondu obnovy vodárenské infrastruktury města Holýšova
14) Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací
15) DPP – hudební doprovod při akcích v obřadní síni MěÚ
16) DPP – průvodce v Domu dějin Holýšovska
17) Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy
18) OZV č. 2/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem vznikajících na území města Holýšova a jeho části Dolní Kamenice
19) OZV č. 3/2019, kterou se zrušuje OZV č. 5/2017 ze dne 25. 10. 2017, o místním poplatku z ubytovací kapacity
20) OZV č. 4/2019, o místním poplatku ze psů
21) OZV č. 5/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Zápis vyhotovily:
Dne:

Mgr. Jana Štenglová, Naděžda Kalinová
12. 12. 2019

Zapisovatelé:

Naděžda Kalinová, Petra Sušická

Ověřovatelé zápisu: Bc. Helena Marková

Radek Špiller

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

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

Mgr. Libor Schröpfer

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

Razítko města Holýšova:

Strana 22 (celkem 22)

