Zápis z 9. jednání Rady města Kaznějov dne 27.3.2019
Přítomni: dle prezenční listiny
Program:
1. informace o nákupu pozemků
2. výběrové řízení na pronájem objektů na „koupališti“
3. oprava kovové haly na sídlišti
4. hodnotící komise pro VZ rekonstrukce ul. Mrtnická
5. žádosti o kácení, o umístění reklamních poutačů a o povolení užívání cesty
6. žádosti o finanční příspěvky
7.poptávkové řízení na zpracování projektové dokumentace
8. navýšení nájmů o inflaci
9. informace o investici SVJ 464, 465, ul. Školní
10. ZŠ – odpisový plán, ředitelské volno
11. charitativní sběr tříděného odpadu
12. zápis do kroniky
13. noví zaměstnanci
1. Informace o jednáních o nákupu pozemků
starostka – probíhají jednání o možnostech a podmínkách koupě pozemků ve třech lokalitách
města – na sídlišti, Ke Staré mašině a K Cementárně;
konkrétní záměry s cenovou specifikací budou předloženy k projednání zastupitelstvu;
rada bere na vědomí
2. Výběrové řízení na pronájem objektů na „koupališti“
- na základě zveřejněného záměru byly podány 3 nabídky týkající se letního bufetu a jedna žádost
o pronájem loděnice a klubovny; nabídky byly podány v uzavřených obálkách, které byly
otevřeny přímo v průběhu jednání rady;
1. loděnice, klubovna a přístřešek k uskladnění dřeva – žádost podal spolek Vodní turistika
Kaznějov, žádost byla podána ve lhůtě a obsahuje všechny požadované náležitosti;
starostka – aby mohlo být právničce zadáno vypracování nájemní smlouvy, je třeba stanovit
podmínky pronájmu; navrhuje zachovat cenu nájmu ve stejné výši jako v předchozí nájemní
smlouvě, tj 1 548,- Kč aktualizovanou o inflaci roku 2018 s tím, že nájemné bude hrazeno
naturálním plněním formou před a posezónního úklidu areálu „koupaliště“ a údržbou pronajatých
objektů a energie budou hrazeny finančně dle spotřeby; jako povinnost nájemce navrhuje zakotvit
do smlouvy bezplatné poskytnutí klubovny jako zázemí pro konkrétní akce pořádané
kaznějovskými spolky pro veřejnost a bezplatné uskladnění 10 pivních setů pořízených městem
v loděnici;
Ing. Brejník – souhlasí s navrhovanými podmínkami pronájmu s tím, že naturální plnění nájemného
bude pravidelně 2 x ročně písemně vykázáno se specifikací provedené práce a počtu hodin;
rada schvaluje pronájem objektů loděnice a klubovny (umístěno na pozemku p.č. 502 v k.ú.
Kaznějov) a části pozemku p.č. 193/28 v k.ú. Kaznějov sloužící k uskladnění dřeva spolku
Vodní turistika Kaznějov, IČ 67106064, s tím, že v nájemní smlouvě bude stanovena možnost
naturálního plnění nájemného na základě 2 x ročně předkládaného výkazu provedených prací, bude
zde stanovena povinnost nájemce bezplatně přenechat klubovnu jako zázemí konkrétní akce
pořádané kaznějovskými spolky pro veřejnost a povinnost bezplatně uskladnit v pronajatých
objektech 10 pivních setů vlastněných městem: pro 4, proti 0, zdržel se 0
2. pronájem bufetu – žádost podala Alena Motysová-Müllerová, firma Heinewood s.r.o. a
firma Master Wine s.r.o.; všechny nabídky splnily zadání zveřejněného záměru (náležitosti a
nejnižší nabídková cena); po jejich podrobném vyhodnocení byla jako nový nájemce vybrána

firma Heinewood s.r.o.;
rada schvaluje výběr firmy Heinewood s.r.o., IČ 05074924, jako nového provozovatele sezónního
bufetu na koupališti a uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s touto firmou s cenou
nájemného ve výši 1 300,- Kč/měsíc: pro 4, proti 0, zdržel se 0
3. Oprava kovové haly u kotelny na sídlišti
- na 7. a 8. jednání rady byly informováno o stavu kovové haly u kotelny na sídlišti, z jednání
na místě za účasti stavební komise, statika a projektanta vyplynula potřeba vypracovat studii se
statickým posouzením stavu haly; cenová nabídka studie činí Kč 49 500,- ;
rada souhlasí s objednávkou studie a statického posouzení stavu haly za 49 500,- Kč: pro 4, proti
0, zdržel se 0
4. Hodnotící komise pro VZ „rekonstrukce MK Mrtnická“
- bylo vypsáno zjednodušené podlimitní výběrové řízení na rekonstrukci MK Mrtnická; 8.4. bude
ukončen příjem nabídek a provedeno jejich hodnocení;
- návrh členů hodnotící komise: Ing. Michal Cvikl (MAZEPPA s.r.o.), Ing. Bohumil Frőhlich
(projektant), Jiří Palma (stavební komise), Zděnek Pokorný (TO), Eliška Bartásková (tajemnice),
jako náhradník Ing. Martin Brejník;
rada schvaluje složení hodnotící komise pro veřejnou zakázku Rekonstrukce ulice Mrtnická
dle předloženého návrhu: pro 4. proti 0, zdržel se 0
5. Žádost o kácení stromů
- nájemci chaty na koupališti požádali o pokácení stromů v blízkém okolí nemovitosti z důvodu
jejich nebezpečnosti;
- TO pozval k posouzení stavu stromů odbornou firmu PROSTROM a zajistil fotodokumentaci;
- firma PROSTROM vyhodnotila stav stromů jako nebezpečný a doporučila pokácení;
starostka – Spolek pro Kaznějov a SVČ Radovánek mají zájem o dřevo z poražených stromů;
rada schvaluje dle předloženého návrhu pokácení 4 osik a ponechání dřeva Spolku pro Kaznějov a
SVČ Radovánek na jimi pořádané akce s tím, že si zajistí odvoz a uskladnění: pro 4, proti 0,
zdržel se 0
6. Žádost o umístění reklamních cedulí
- provozovatelka Zmrzlinářství Kaznějov požádala o souhlas s umístěním 2 reklamních cedulí
na sloupy veřejného osvětlení;
rada souhlasí s umístěním reklamních cedulí s podmínkou, že nebudou překážet údržbě veřejného
osvětlení a vánoční výzdobě, bude pod nimi zachována podjezdová výška umožňující průjezd
komunální techniky a nebudou v rozporu s požadavky dopravní policie: pro 4, proti 0, zdržel se 0
7. Poptávkové řízení na zpracování projektové dokumentace
- byla provedena poptávka na vypracování projektové dokumentace pro stavbu „Parkoviště
na č.p. 382/3, 382/58 a 382/59 v Kaznějově“; 3 oslovené firmy podaly nabídku, podle kritéria
nejnižší nabídková cena je doporučována firma MENE INDUSTRY, s.r.o. s cenou 163 000,- Kč
bez DPH;
rada schvaluje uzavření smlouvy na vypracování projektové dokumentace pro vydání společného
povolení stavby „Parkoviště na p.č. 382/3, 382/58 a 382/59 v Kaznějově“ s firmou MENE
INDUSTRY, s.r.o. IČ 61171344, se sídlem v Plzni, Lobezská 53, za cenu 163 000,- Kč bez DPH:
pro 4, proti 0, zdržel se 0
8. Žádost o povolení užívání příjezdové cesty
- uživatel pozemku p.č. 474/2 požádal o souhlas s užíváním příjezdové cesty k tomuto pozemku,
která vede z parkoviště u Měú v těsné blízkosti budovy;
rada vzhledem k tomu, že jiný přístup na pozemek p.č. 474/2 není (terénní nerovnosti) souhlasí

s užíváním cesty kolem budovy Měú k příjezdu na tento pozemek: pro 4, proti 0, zdržel se 0
9. Navýšení nájmů o míru inflace za rok 2018
- míra inflace vykázaná za rok 2018 činí 2,1 %; součástí uzavřených nájemních smluv je ujednání,
že o míru inflace vykázané za předchozí kalendářní rok může být vždy k 1.7. daného roku zvýšeno
nájemné;
rada schvaluje navýšení nájemného k 1.7.2019 o 2,1 %: pro 4, proti 0, zdržel se 0
10. Informace o jednání shromáždění vlastníků bytů v č.p. 464, 465, ul. Školní
- předsedkyně SVJ Školní 464, 465 informovala o shromáždění vlastníků, na kterém bylo
rozhodnuto o vybudování výtahu a rekonstrukci střechy v těchto nemovitostech;
- město je členem tohoto SVJ z pozice vlastníka 4 bytových jednotek;
- rozhodnutí o připravované investici nemá žádný dopad na výši fondu oprav, který činí 30,- Kč/m2
rada bere na vědomí informaci o rozhodnutí SVJ ul. Školní, č.p. 464,465
11. Žádost o finanční příspěvek na Noc Kostelů
- pořadatelka Noci kostelů v Kaznějově požádala o finanční příspěvek na program připravovaný
v rámci této akce; jedná se o příspěvek na zakoupení výtvarného materiálu a drobných cukrovinek
pro děti z MŠ a ZŠ, které připravují pěvecké vystoupení;
rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1 500,- Kč na zajištění programu Noci
kostelů v Kaznějově a uzavření veřejnoprávní smlouvy s pořadatelkou Marií Palmovou, bytem
Stará náves 560, Kaznějov: pro 4, proti 0, zdržel se 0
12. Žádost ČČK o finanční příspěvek na činnost
- Oblastní spolek ČČK Plzeň jih + sever požádal o finanční příspěvek na akce připravované pro rok
2019, např. soutěž Mladých zdravotníků, tábor pro děti s vadným držením těla, pobyty pro seniory
apod. a ocenění bezpříspěvkových dárců krve;
rada neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku ČČK na účely uvedené v žádosti s tím, že pokud
ČČK poskytne seznam dárců krve z Kaznějova, zajistí jejich ocenění ve vlastní režii: pro 4, proti 0,
zdržel se 0
13. Ředitelské volno v základní škole
- ředitelka ZŠ informovala, že z důvodu připravované rekonstrukce ve škole (sociální zařízení,
kabinety a úklidové prostory na 2. st.) využije oprávnění vyhlásit ředitelské volno a ukončí výuku
v Základní škole Kaznějov 25.6.2019; školní družina bude v provozu dle potřeb rodičů stejně jako
školní jídelna;
rada bere na vědomí
14. Odpisový plán ZŠ Kaznějov
- byl předložen odpisový plán ZŠ na rok 2019;
rada schvaluje předložený odpisový plán Základní školy Kaznějov na rok 2019: pro 4, proti 0,
zdržel se 0
15. Souhlas se sběrem odpadů v rámci charitativních akcí
- příspěvkové organizace ZŠ i MŠ se pravidelně účastní charitativních akcí, které spočívají
v organizaci sběru různých drobných druhů odpadu (plechovky, víčka apod.);
- město Kaznějov, které stanovilo systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů vznikajících na svém území, dává souhlas s nakládáním
s odpady, které jsou předmětem sbírek pořádaných jím založenými příspěvkovými organizacemi;
rada schvaluje sběr odpadů ve prospěch charitativních akcí pořádaných Mateřskou školou
Kaznějov sidl. a Základní školou Kaznějov: pro 4, proti 0, zdržel se 0

16. Zápis roku 2017 do kroniky města
- kronikářka Ing. Hana Kundrátová předložila dokončený zápis o roce 2017 do kroniky města;
rada bere na vědomí
17. Informace o nástupu zaměstnanců do hospodářského dvora
- od 1.4. budou na dobu určitou přijati sezónní pracovníci do hospodářského dvora – Václav Forejt,
Bohumil Eret a Václav Soukup;
rada bere na vědomí
Zápis vyhotoven 29.3.2019
Zapsala: Eliška Bartásková
Ověřil:
Ing. Petr Nový……………………………
Ing. Jaroslav Hep…………………………...

Mgr. Eva Šimlová
starostka

