Zápis z 23. jednání Rady města Kaznějov dne 23.10.2019
Přítomni: dle prezenční listiny
Program:
1. prodloužení termínu rekonstrukce MK Mrtnická
2. právo provést stavbu
3. nabídka odkupu pozemků
4. záměr čerpání dotace
5. dodatek ke smlouvě o dodávce obědů
6. informace o vyhlášení VŘ
7. žádost o souhlas se stánkovým prodejem
8. žádosti o kácení dřevin
1. Žádost o prodloužení termínu rekonstrukce ul. Mrtnická
- firma Vodohospodářské stavby, s.r.o. provádějící rekonstrukci ul. Mrtnická požádala o změnu
termínu dokončení stavby na 22.11.2019; jako důvody uvádí zejména návaznost
na předcházející akci VAKu, značné výškové rozdíly u jednotlivých vjezdů k nemovitostem, což
znamená nutnost výškových i směrových úprav nově pokládaných obrub a doplňování
odvodňovacích prvků, betonové a železobetonové nájezdové prahy k nemovitostem, jejichž
úprava nebyla obsažena v zadávací dokumentaci;
starostka – téměř při každém kontrolním dnu na stavbě byly řešeny požadavky občanů na různé
úpravy proti projektové dokumentaci, firma se vždy snažila tyto požadavky vstřícně řešit;
finanční dopad prodloužení termínu mít nebude, byla domluvena kompenzace provedenými
vícepracemi;
Ing. Brejník – v zápisech z kontrolních dnů nebylo o prodloužení termínu uvedeno nic,
za předpokladu, že jsou tímto způsobem komepnzovány provedené vícepráce, bude souhlasit;
rada schvaluje na základě žádosti podané firmou Vodohospodářské stavby s.r.o. prodloužení
termínu rekonstrukce ulice Mrtnická do 22.11.2019: pro 5, proti 0, zdržel se 0
2. Právo provést stavbu
- majitel nemovitosti č.p. 150 požádal o souhlas s právem stavby dešťové kanalizace, kterou bude
dotčen pozemek p.č. 76/1 v majetku města;
rada schvaluje právo provést stavbu dešťové kanalizace na pozemku p.č. 76/1: pro 5, proti 0,
zdržel se 0
3. Nabídka odkupu pozemků
- majitel pozemků p.č. 329/2 a 359 v k.ú. Kaznějov nabídl tyto pozemky městu k odkupu;
Ing. Brejník – v obou případech se jedná o druh pozemku orná půda, pro město v současné době
nejsou prioritní; souhlasil by pouze s koupí pozemku p.č. 329/2, a to za cenu 100,- Kč/m2 ,
za kterou město kupovalo jiné pozemky;
rada ukládá projednat s majitelem koupi pozemku p.č. 329/2 za cenu 100,- Kč/m2 : pro 5, proti 0,
zdržel se 0
4. Záměr čerpání dotace
starostka – Plzeňský kraj připravuje vyhlášení dotace na cyklostezky, v rámci tohoto dotačního
titulu je možné požádat i o finanční podporu na vypracování projektové dokumentace ve výši
až 300,0 tis. Kč a následně požádat o dotaci na realizaci;
navrhuje požádat o tento typ dotace a připravit výstavbu cyklostezky při cestě na koupaliště;
cyklostezka by začínala v prostoru u požární nádrže, který by město v příštím roce upravilo jako
sportoviště volně přístupné veřejnosti (po podání výpovědi z nájmu SDH Kaznějov);
Ing. Brejník – před rozhodnutím o té akci musíme znát celkové náklady realizace, navrhuje oslovit
projektanta se žádostí o finanční odhad, podle kterého by byla akce zařazena do rozpočtu;

rada ukládá požádat projektanta o vyčíslení předpokládaných nákladů na vybudování cyklostezky
z prostoru u požární nádrže ke koupališti: pro 5, proti 0, zdržel se 0
5. Dodatek ke smlouvě o odběru obědů
- provozovatel restaurace Modrý Hrozen informoval, že od měsíce září t.r. se stal plátcem DPH a
z tohoto důvodu musí zvýšit cenu jídel; cenu nenavyšuje o celou hodnotu DPH, ale zhruba o ½
částky daně; od 1.11.2019 tedy bude cena polévky 11,- Kč vč. DPH, cena hlavního jídla 70,- Kč;
rada schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o odběru jídel z restaurace Modrý Hrozen s platností
od 1.11.2019: pro 5, proti 0, zdržel se 0
6. Informace o vyhlášení výběrového řízení
- ke dni 31.12.2019 končí platnost smlouvy na likvidaci odpadů; bude vyhlášeno výběrové řízení
s datem pro podání nabídek 11.11.2019; otevírání obálek a vyhodnocení doručených nabídek
provede komise ve složení Zuzana Matúšková, Zdeněk Pokorný, Eliška Bartásková;
rada bere na vědomí informaci o vyhlášení výběrového řízení a schvaluje navržené složení
hodnotící komise: pro 5, proti 0, zdržel se 0
7. Žádost o souhlas se stánkovým prodejem
- byla podána žádost o souhlas s pravidelným prodejem občerstvení gyros v Kaznějově na náměstí;
rada neschvaluje stánkový prodej na náměstí s tím, že v současné době je pro tyto účely možno
využívat prostor parkoviště u bývalého kina (víceúčelové kulturní zařízení): pro 5, proti 0,
zdržel se 0
8. Žádosti o povolení kácení dřevin
- vlastníci garáží pod bývalou chemičkou požádali o pokácení dřevin na pozemku p.č. 1504, které
jsou přerostlé, nestabilní, padající větve ničí střechy garáží; jedná se o 2 osiky a 2 břízy;
rada schvaluje pokácení 4 stromů na pozemku p.č. 1504 v k.ú. Kaznějov dle přiloženého plánku:
pro 5, proti 0, zdržel se 0
- vlastníci nemovitosti č.p. 604 požádali o poražení 3 stromů na pozemku v majetku města v místě
odbočení MK K Olejně z MK K Zámku; stromy jsou nebezpečné, hrozí jejich pád na MK (viz
fotodokumentace);
- TO již s pokácením počítal na dobu vegetačního klidu;
rada schvaluje poražení 3 stromů na křižovatce MK K Olejně a K Zámku: pro 5, proti 0, zdržel se 0

Zápis vyhotoven 29.10.2019
Zapsala: Eliška Bartásková

Ověřil:
Ing. Petr Nový……………………………………..
Ing. Martin Brejník………………………………...

Mgr. Eva Šimlová, starostka

