Zápis ze 3. jednání Zastupitelstva města Kaznějov dne 20.2.2019
Přítomni: dle prezenční listiny
Program: dle přílohy

pro 13, proti 0, zdržel se 0

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jaroslav Hep
Jindřich Běhounek

pro 12, proti 0, zdržel se 1
pro 12. proti 0, zdržel se 1

1. Zpráva o činnosti rady
- zápisy a usnesení z jednání rady č. 3 – 5 byly doručeny jako podklad k jednání zastupitelstva;
zastupitelstvo schvaluje činnost rady v období od 17.12.2018 do 23.1.2019: pro 12, proti 0,
zdržel se 1
2. Čerpání příjmů a výdajů rozpočtu k 31.12.2018
- zastupitelstvu byl předložen podrobný přehled o příjmech a výdajích rozpočtu vykázaných
k 31.12.2018; přehled o příjmech a výdajích byl projednán a doporučen ke schválení finančním
výborem;
zastupitelstvo schvaluje čerpání příjmů a výdajů rozpočtu k 31.12.2018: pro 13, proti 0, zdržel se 0
3. Návrh rozpočtu města Kaznějov na rok 2019
- návrh rozpočtu města na rok 2019 byl zveřejněn a zaslán jako podklad k jednání zastupitelstva;
byl projednán a doporučen ke schválení finančním výborem s úpravami závisejícími na projednání
žádostí o finanční podporu předložených některými spolky:
• žádost SDH Kaznějov o finanční příspěvek na organizační zabezpečení oslav 125 let SDH
Kaznějov ve výši 20 000,- Kč;
starostka – navrhuje, aby příspěvek nebyl účelově určen na oslavy SDH, ale na činnost SDH v roce
2019;
zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek SDH Kaznějov na činnost v roce 2019 ve výši
20 000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy s podmínkami jeho poskytnutí: pro 12, proti 0,
zdržel se 1
• žádost SDH Kaznějov o finanční příspěvek ve výši 40 000,- Kč na nákup vleku pro dopravu
mladých hasičů na soutěže nebo tréninky;
Ing. Brejník – SDH nemá ve svém majetku žádný dopravní prostředek, ke kterému by se vlek
připojil, všechna auta jsou určena pro potřeby výjezdové jednotky a tedy jsou v majetku města;
pokud by se měl vlek pořizovat, mělo by to být do majetku města a to není předmětem tohoto
rozhodování;
zastupitelstvo neschvaluje žádost SDH Kaznějov o finanční příspěvek na pořízení vleku: pro 10,
proti 0, zdržel se 3
• žádost FK Bohemia Kaznějov o finanční příspěvek na činnost v roce 2019 ve výši 345000,-;
starostka – v minulém roce dostal fotbalový klub finanční příspěvek na nákup sekačky na údržbu
trávníku s tím, že její pořízení zlevní náklady na údržbu trávy na hřišti, nyní žádá FK Bohemia
o finanční příspěvek ještě vyšší než obdržel v roce 2018 (na činnost 310 000,- Kč); navrhuje
poskytnout finanční příspěvek ve výši 300 000,- Kč;
Ing. Valenta – v žádosti jsou zahrnuty i náklady na nezbytnou opravu plotu u silnice I/27 k zajištění
kolemjdoucích, odhadované náklady jen na tuto opravu jsou asi 150,0 tis. Kč
Petr Vanka – spolky by se měly obracet nejen na město ale i na kraj, který má připravené peníze
na modernizace hřišť a další podobné účely;
Ing. Nový – spolky většinou toto ví; problém je v tom, že rozhodnutí o přidělení dotace přijde
zhruba v polovině roku a pak již zbývá málo času na vlastní realizaci;

zastupitelstvo schvaluje návrh poskytnout FK Bohemia finanční příspěvek na činnost v roce 2019
ve výši 300 000,- Kč: pro 4, proti 0, zdržel se 9
zastupitelstvo schvaluje návrh poskytnout FK Bohemia finanční příspěvek na činnost v roce 2019 ve
výši 345 000,- Kč a uzavřít veřejnoprávní smlouvu s podmínkami jeho poskytnutí: pro 9, proti 1,
zdržel se 3
- úpravy navrženého rozpočtu (po výše uvedených rozhodnutích o finančních příspěvcích a další
dle aktuální skutečnosti) jsou:
1. navýšení příspěvku pro MŠ o 1 900,0 tis. Kč – podle předběžného odhadu budou činit náklady
na rekonstrukci střechy v budově MŠ 4 mil. Kč; důvodem je nutnost odstranit celou stávající
střechu (podloženo vyjádřením statika), celá izolační vrstva je nasáklá vodou; se situací se
na místě seznámila stavební komise;
2. snížení rozpočtu pro JSDH o 15,0 tis. Kč – v návrhu rozpočtu byl nákup nového počítače,
místo něj lze použít nepoužívaný počítač z MěÚ;
3. navýšení příspěvků na činnost sportovních spolků o 45,0 tis. Kč (odd.par. 34.19)– viz rozhodnutí
o podpoře pro FK Bohemia Kaznějov
navýšení příspěvků na činnost obč. spolkům o 20,0 tis. Kč (odd. Par. 34.29) – viz rozhodnutí
o podpoře pro SDH Kaznějov;
4. navýšení výdajů o financování nákladů na volby do EP o 80,0 tis. Kč – bude kompenzováno
dotací ze SR, příjmy i výdaje budou po ukončení financování voleb vyúčtovány;
5. navýšení příjmů rozpočtu o dotaci na pečovatelskou službu ve výši 180 000,- Kč; město obdrželo
smlouvu o poskytnutí dotace; schválením rozpočtu s touto položkou bude schváleno i uzavření
Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 02042019 na poskytování základních činností
Pečovatelské služby
zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtu města na rok 2019 s projednanými výše uvedenými změnami
( v tis. Kč):
31.11. finanční příspěvek pro MŠ sídl.
1 900,0
55.12. provoz JSDHO

- 15,0

34.19 příspěvky pro sport. spolky

45,0

34.29 příspěvky pro obč. spolky

20,0

61.17 výdaje na volby do EP

80,0

4122 dotace na Pečovatelskou službu

180,0

Celkové příjmy rozpočtu po úpravách návrhu

63 802,0

Celkové výdaje rozpočtu po úpravách návrhu

101 299,27

Splátky úvěru
Schodek rozpočtu

625,0
38 122,27

Financování schodku
20 000,0 úvěr, 18 122,27 zůstatek r. 2018
a jako závazné schvaluje členění příjmů a výdajů rozpočtu podle paragrafů nebo případně podle
paragrafů a položek tak, jak je uvedeno v předloženém návrhu rozpočtu: pro 12, proti 0, zdržel se 1
zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Kaznějov: pro 13,
proti 0, zdržel se 0
zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Kaznějov sídl.
s navýšením výdajů na rekonstrukci střechy mateřské školy o 1 900,0 tis. Kč: pro 13, proti 0,
zdržel se 0
4. Přijetí úvěru na financování schodku rozpočtu
- na základě rozhodnutí rady byla provedena poptávka na získání úvěru na dokončení přestavby

bývalého kulturního domu na dům s nájemními byty; byly osloveny 4 banky se žádostí o nabídku
úvěru ve výši 20 mil. Kč s dobou splatnosti 5 let;
- ve stanoveném termínu město obdrželo nabídky 2 – od Komerční banky, a.s. a od ČS, a.s.;
jako výhodnější byla vyhodnocena nabídka České spořitelny, a.s. (jak ve výši úrokové sazby, tak i
v jednoznačném stanovení nulových dalších poplatků);
Jaroslav Šašek – kdy se předpokládá čerpání úvěru?
starostka – až po vyčerpání všech vlastních zdrojů, tzn. ve druhé polovině roku, výhodou nabídky
úvěru je garance nulových sankčních poplatků v případě nedočerpání úvěru v plné výši a i
v případě předčasného splacení úvěru;
zastupitelstvo schvaluje přijetí úvěru určeného na financování přestavby bývalého kulturního domu
na dům s nájemními byty ve výši 20 000 000,- Kč od České spořitelny, a.s., IČ 452447812, na dobu
splatnosti 5 let se splácením formou pravidelných měsíčních splátek, s dobou čerpání do
31.12.2019 a s nulovými poplatky za poskytnutí a správu úvěru: pro 13, proti 0, zdržel se 0
5.Statut sociálního fondu a rozpočet sociálního fondu
- s podklady pro jednání ZM byl předložen i návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2019 a úprava
statutu sociálního fondu; příspěvek do fondu vyplývá ze schváleného rozpočtu města;
zastupitelstvo schvaluje rozpočet sociálního fondu na rok 2019 a úpravu statutu sociálního fondu:
pro 13, proti 0, zdržel se 0
6. Žádost o dotaci na rekonstrukci MK Mrtnická
- Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vypsalo pro rok 2019 podprogram pro poskytování dotací
č, 117D8220 Podpora obcí s 3001-10000 obyvateli a v jeho rámci dotační titul pod č. 117D8220A
Podpora obnovy místních komunikací; tento titul je vhodný i pro připravenou rekonstrukci místní
komunikace Mrtnická; dotace je poskytovaná do výše 60 % skutečně vynaložených uznatelných
nákladů, max. 5 mil. Kč;
- rada schválila přípravu podání žádosti o dotaci a doporučuje, aby o dotaci bylo požádáno;
zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci na „Rekonstrukci ulice Mrtnická v Kaznějově“
z dotačního titulu MMR ČR č. 117D8220A Podpora obnovy místních komunikací: pro 13, proti 0,
zdržel se 0
7. Střednědobý výhled rozpočtu města na období 2020 – 2022
- byl vypracován návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020 – 2022; do návrhu jsou
zapracovány všechny platné splátkové kalendáře vyplývající uzavřených smluv pro příjmovou i
výdajovou část výhledu;
zastupitelstvo schvaluje předložený návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020-2022:
pro 13, proti 0, zdržel se 0
8. Závěrečná inventarizační zpráva
- jako podklad k jednání byla předložena Závěrečná inventarizační zpráva o provedení inventarizace
majetku, pohledávek a závazků města Kaznějov za rok 2018; vypracovala ji hlavní inventarizační
komise jmenovaná radou; zpráva shrnuje inventarizaci provedenou dílčími inventarizačními
komisemi;
- ve zprávě je konstatováno, že fyzickou a dokladovou inventarizací nebyly zjištěny inventarizační
rozdíly mezi stavem skutečným a účetním;
zastupitelstvo schvaluje Závěrečnou zprávu o provedení inventarizace majetku, pohledávek a
závazků města Kaznějov za rok 2018: pro 12, proti 0, zdržel se 1
z jednání zastupitelstva se omluvil a odešel Luboš Pojer
9. Záměr prodeje pozemku p.č. 1407/2

- manželé Růžkovi požádali o odkup části pozemku p.č. 1407 za účelem vybudování přístupové
cesty k jejich pozemku; geometrickým plánem byl pozemek rozdělen a byl zveřejněn záměr
prodeje pozemku p.č. 1407/2 o výměře 289 m2 ;
zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 1407/2 o výměře 289 m2 v k.ú. Kaznějov manželům
------------------------------------------------------, za cenu 300,- Kč/m2 a úhradu nákladů s prodejem
spojených: pro 12, proti 0, zdržel se 0
10. Strategický plán rozvoje města Kaznějov
- byl vypracován návrh Strategického plánu rozvoje města Kaznějov, který vychází ze schváleného
Územního plánu města Kaznějov a ze strategických dokumentů krajské i celostátní úrovně;
dokument by měl být významným podkladem pro přípravu projektů s předpokládanou finanční
podporou z národních i mezinárodních zdrojů; aby byl strategický plán aktuálním dokumentem,
bude prováděn jeho pravidelný monitoring zhruba ve tříletém období;
zastupitelstvo schvaluje předložený návrh Strategického plánu rozvoje města Kaznějov: pro 12,
proti 0, zdržel se 0
11. Žádosti spolků a organizací o finanční příspěvky
- při schvalování návrhu rozpočtu byly projednány žádosti o finanční příspěvek předložené
SDH Kaznějov a FK Bohemia Kaznějov; kromě nich město obdrželo i další žádosti o příspěvek
ve výši 20 tis. Kč a výše:
a) Pohyb Kaznějov – žádost o příspěvek 22 000,-Kč na úhradu nájemného v tělocvičně ZŠ
zastupitelstvo schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy se spolkem Pohyb Kaznějov, IČ 49748734,
na poskytnutí příspěvku 22 000,- Kč na úhradu nájemného za tělocvičnu v ZŠ: pro 12, proti 0,
zdržel se 0
b) Tenisový klub Kaznějov – žádost o podporu tenisové školy mládeže ve výši 20 000,- Kč
zastupitelstvo schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy se spolkem Tenisový klub Kaznějov, IČ
68833156, na poskytnutí příspěvku ve výši 20 000,- Kč na financování tenisové školy mládeže:
pro 12, proti 0, zdržel se 0
c) TJ Sokol Kaznějov – žádost o příspěvek na činnost ve výši 20 000,- Kč
zastupitelstvo schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s TJ Sokol Kaznějov, IČ 68784937,
na poskytnutí příspěvku ve výši 20 000,- Kč na činnost v roce 2019: pro 12, proti 0, zdržel se 0
d) Divadelní soubor Štace – žádost o příspěvek na činnost v roce 2019 ve výši 20 000,- Kč
zastupitelstvo schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s Divadelním souborem Štace, IČ
47733268, na poskytnutí příspěvku ve výši 20 000,-Kč na činnost v roce 2019: pro 12, proti 0,
zdržel se 0
e) ZO ČZS Kaznějov – žádost o příspěvek na výměnu vstupních dveří do budovy moštárny ve výši
30 000,- Kč
zastupitelstvo schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy se ZO ČZS Kaznějov, IČ 49744640,
na poskytnutí příspěvku ve výši 30 000,- Kč na výměnu vstupních dveří do budovy moštárny:
pro 12, proti 0, zdržel se 0
12. Žádost o schválení návrhu na rozdělení hospodářského výsledku ZŠ Kaznějov
- ZŠ vykázala za rok 2018 hospodářský výsledek ve výši 290 319,41 Kč a žádá o schválení přídělů
do fondu odměn (10 %) a fondu rezervního (90 %);
- rada schválila účetní závěrku ZŠ za rok 2018;
zastupitelstvo schvaluje rozdělení výsledku hospodaření Základní školy Kaznějov přídělem částky
261 287,41 Kč do rezervního fondu a částky 29 032,- Kč do fondu odměn: pro 12, proti 0,
zdržel se 0
12. Záměr vybudování autobusové zastávky u železniční stanice Kaznějov
- společnost POVED (Plzeňský organizátor veřejné dopravy) kontaktovala město s návrhem
spolupracovat při vybudování přestupního uzlu (autobusové zastávky) u železniční stanice

Kaznějov s cílem zajistit návaznost železniční a autobusové dopravy zejména pro cestující
z okolních obcí;
- v případě souhlasu města se záměrem by bylo zadáno POVEDem vypracování dokumentace
pro územní rozhodnutí na jeho náklady, postup přípravy dalších stupňů projektu by byl znovu
projednáván v zastupitelstvu města; finanční krytí vlastní realizace záměru by bylo z vlastních
prostředků města případně s možnou podporou z fondů EU či Plzeňského kraje;
- se záměrem byla seznámena rada na svém 6. jednání a po jeho projednání uložila požádat POVED
o další informace týkající se zejména odhadu nákladů, dopadu záměru na příspěvek na dopravu
hrazený městem a o skicu záměru;
- společnost POVED na žádost rady (viz výše uvedené) sdělil, že studii nebo skicu nemá k dispozici
a vyčíslení nákladů na realizaci bude možné až po zpracování jednotlivých stupňů dokumentace,
na výši příspěvku na dopravu hrazeného městem nebude mít záměr žádný dopad;
starostka – jednala se zástupcem SŽDC o možnosti využít místo nové autobusové zastávky jako
zázemí pro cestující čekárny v nádražní budově (s přístupem z ulice); z jednání vyplynul zájem
skloubit vybudování přestupního uzlu u nádraží, plánovanou opravu nádražní budovy (SŽDC)
s uvažovanou opravou MK Nádražní (město); pro realizaci těchto záměrů lze předpokládat
využití dotací Plzeňského kraje;
Jaroslav Šašek – má POVED na tento záměr zpracovanou studii nebo rozvahu?
starostka – byl předložen předpokládaný jízdní řád, ze kterého vyplývá, že by se zvýšil počet
autobusů zajišťujících dopravu do okolních obcí;
Petr Vanka – záměr navazuje na studie Plzeňského kraje, dle kterých se má stát železniční doprava
hlavní páteří dopravy;
Ing.Brejník – v současné době se jedná o souhlas města, aby bylo zadáno vypracování dokumentace
pro územní rozhodnutí, které bude financovat Plzeňský kraj, to může podpořit; jakékoliv investice
města se budou rozhodovat následně;
starostka – dnešní rozhodnutí ZM je nutné pro sdělení stanoviska k záměru zadat vypracování
dokumentace k územnímu rozhodnutí;
zastupitelstvo bere na vědomí důvodovou zprávu o záměru Plzeňského organizátora veřejné
dopravy připravit dokumentaci pro územní rozhodnutí pro vybudování autobusové zastávky v ulici
Nádražní u železniční stanice;
zastupitelstvo souhlasí se záměrem Plzeňského organizátora veřejné dopravy – společnosti POVED
připravit dokumentaci pro územní rozhodnutí pro vybudování autobusové zastávky v ulici Nádražní
v Kaznějově u železniční stanice: pro 12, proti 0, zdržel se 0
13. Smlouva o poskytnutí účelové dotace na dopravní obslužnost
- Plzeňský kraj zaslal k podpisu Smlouvu o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní
obslužnosti, na základě které město jako poskytovatel dotace poskytuje příspěvek ve výši
169 125,- Kč Plzeňskému kraji na úhradu prokazatelné ztráty vzniklé dopravcům plněním
závazků veřejné služby ve veřejné osobní dopravě;
zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji
na zajištění dopravní obslužnosti: pro 12, proti 0, zdržel se 0
14. Delegace zástupce města na jednání valné hromady VAK, a.s.
- 13.6. 2019 se bude konat valná hromada VAK,a.s., kam město jako akcionář deleguje svého
zástupce;
starostka – navrhuje delegovat na jednání místostarostu Ing. Petra Nového a jako náhradníka
tajemnici Elišku Bartáskovou;
zastupitelstvo schvaluje předložený návrh a na jednání valné hromady VAK, a.s. deleguje jako
zástupce města místostarostu Ing. Petra Nového a jako náhradníka tajemnici Elišku Bartáskovou:
pro 11, proti 0, zdržel se 1
15. Diskuse

Petr Vanka – navrhuje, aby se starostka sešla se starostou města Plasy k jednání o společném
postupu při nakládání s vodohospodářskou infrastrukturou; schůzka je předjednaná;
Jaroslav Šašek – dojde k 31.12.2019 k plánovnému předání vodohospodářské infrastruktury?
starostka – dle vyjádření VAKu, a.s. nejsou dosud zpracovány odhady majetku,určitě se věc
odloží do konce roku 2020;
Petr Vanka – předává materiály PK k možným dotacím na vybudování hřiště; město by mohlo
o dotaci požádat;
Jaroslav Šašek – mateřská škola nezajišťuje dětem na WC hygienické potřeby; město přispívá
na provoz školy a tyto náklady by měly být z příspěvku pokryty;
- bilboard u I/27 (poblíž NORMY) byl povolen? Pokud ne, žádá, aby bylo prověřeno, zda se
nejedná o černou stavbu;
Jindřich Běhounek – ostrůvek pro přecházení I/27 u NORMY bude komplikovat dopravní situaci,
bude se nějak řešit odbočování doleva k NORMĚ?
starostka – ostrůvek byla podmínka dopravní policie, vybudování řešilo ŘSD společně s policií;
Diskuse z řad občanů
Josef Brož – v Nádražní ulici stále parkují kamiony i přes zákaz stání, proč policie neřeší
nedodržování dopravních předpisů; kamiony jsou obtěžující pro obyvatele okolních domů;
starostka – projedná s vedením kaznějovské policie
Helena Pašková – u autobusové zastávky v severní části Kaznějova chybí přechod pro chodce
pro cestující přijíždějící od Plzně;
- proč není upraveno (vyznačeno) volejbalové hřiště na koupališti?
- upozorňuje na zanedbané okolí prodejny na sídlišti (vysoká suchá tráva)
starostka – přechody pro chodce v této části města byly již mnohokrát řešeny, vždy se narazí
na zamítavý postoj dopravní policie;
- zmíněné hřiště na koupališti využívají místní nohejbalisti, v současné době připravují jeho úpravu;
- město se zaměří i na sekání trávy a údržbu kolem prodejny na sídlišti;
Zápis vyhotoven 22.2.2019
Zapsala: Eliška Bartásková
Ověřil:
Ing. Jaroslav Hep…………………………………..
Jindřich Běhounek…………………………………
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