Zápis ze 66. jednání Rady města Kaznějov dne 16.3.2022
Přítomni: dle prezenční listiny
Program: (pro 5, proti 0, zdržel se 0, us. č. 773)
1. Poptávkové řízení na vybudování kolumbária v areálu hřbitova na pozemku p.č. 1087/6
v k.u. Kaznějov
2. Dohoda o zálohách na dodávku tepla pro vytápění a pro ohřev teplé vody
3. Žádosti o umístění reklamního zařízení hypercube
4. Poptávkové řízení na zpracování PD „Rekonstrukce ulice U Studánek v Kaznějově“
5. Smlouva o dílo Regionální rozvojová agentury PK (RRA PK)
6. Smlouva o zřízení transparentního účtu u ČS
7. VŘ na pořízení samojízdného stroje na údržbu zeleně
8. Změna odpisového plánu ZŠ Kaznějov
9. Dohoda o správě energií SVJ Lipová
10. Záměr instalace plynového kotle v prodejně COOP
11. Žádosti o finanční příspěvek z rozpočtu města Kaznějov
12. Obnova veřejného osvětlení
13. Informace
1. Poptávkové řízení na vybudování kolumbária v areálu hřbitova na pozemku p.č. 1087/6 v k.u.
Kaznějov
- nabídku na „Poptávkové řízení na vybudování kolumbária v areálu hřbitova na pozemku p.č.
1087/6 k.u. Kaznějov“ podaly 3 subjekty z 5-ti oslovených; podle kritéria nejvýhodnější cenová
nabídka byla vyhodnocena firma Václav Chlupsa, IČ69932581, Ječná 31, 330 11 Třemošná-Záluží,
která nabízí realizaci zakázky za 463 490,50 Kč vč. DPH; dle informací přiložených k cenové
nabídce je navrhováno, neřešit návrh kolumbária v délce 5 m bez diletačních spár, toto by způsobilo
problém z hlediska rozdílných teplot venkovního prostředí; navrhováno řešení s menším počtem
polí, po menším počtu okének;
rada schvaluje přijetí nabídky firmy Václav Chlupsa, IČ69932581, Ječná 31, 330 11 TřemošnáZáluží na vybudování kolumbária v areálu hřbitova na pozemku p.č. 1087/6 v k.u. Kaznějov za
463 490,50 Kč vč. DPH; zároveň souhlasí s navrhovaných řešením – nebudovat kolumbárium
v délce 5 m bez diletačních spár; souhlasí se stavbou kolumbária v poloviční délce oproti poptávce
za sníženou cenu odpovídající poměrnému snížení výše ceny dle odvedené práce (poloviční délka) a
schvaluje uzavření smlouvy: pro 5, proti 0, zdržel se 0
us. č. 774
2. Dohoda o zálohách na dodávku tepla pro vytápění a pro ohřev teplé vody
- byla předložena změna přílohy č. 4 Dohoda o zálohách na dodávku tepla pro vytápění a pro ohřev
teplé vody ke kupní smlouvě č. 21/4 uzavřené mezi městem Kaznějov a Prodejem tepla s.r.o. platná
od 1.3.2022; vzhledem k současnému vývoji cen zemního plynu a elektřiny, omezeného výběru
dodavatele energií vč. podmínek a ceny dodávky byla firma Prodej tepla s.r.o. nucena přistoupit ke
zvýšení ceny oproti schválené příloze č. 4, ze dne 15.12.2021;
rada schvaluje změnu přílohy č. 4 (Dohoda o zálohách na dodávku tepla pro vytápění a pro ohřev
teplé vody) ke kupní smlouvě č. 21/04: pro 5, proti 0, zdržel se 0
us. č. 775
3. Žádosti o umístění reklamního zařízení hypercube
- firma Westmusic s.r.o. požádalo o povolení umístění reklamního zařízení hypercube na náměstí
(dle vyznačení v přiloženém plánku); reklamní zařízení bude umístěno za účelem propagace
festivalů Plzeňský majáles, Metalfest, Pekelný ostrov a Chodrockfest;

rada schvaluje umístění reklamního zařízení hypercube firmy Westmusic s.r.o., Pražská 114/39,
Plzeň 301 00, v termínu od 14.4.2022 do 15.8.2022 s podmínkou úhrady poplatku z místa: pro 5,
proti 0, zdržel se 0,
us. č. 776
4. Poptávkové řízení na zpracování PD „Rekonstrukce ulice U Studánek v Kaznějově“
- nabídku na „Poptávkové řízení na zpracování PD „Rekonstrukce ulice U Studánek v
Kaznějově“ podaly 3 subjekty z 5-ti oslovených; podle kritéria nejvýhodnější cenová nabídka byla
vyhodnocena firma MENE INDUSTRY s.r.o., IČ 61171344, Lobezká 47/53, 326 00 Plzeň, která
nabízí realizaci zakázky za 331 540,00 Kč vč. DPH;
rada schvaluje přijetí nabídky firmy MENE INDUSTRY s.r.o., IČ 61171344, Lobezká 47/53, 326 00
Plzeň a uzavření smlouvy na realizaci zakázky zpracování PD „Rekonstrukce ulice U Studánek
v Kaznějově za 331 540,00 Kč vč. DPH: pro 5, proti 0, zdržel se 0
us. č. 777
5. Smlouva o dílo Regionální rozvojová agentury PK (RRA PK)
- RRA PK předložila nabídku na zajištění technické a odborné pomoci v souvislosti s přípravou
projektu Zastávka autobusů v Nádražní ul. u železniční stanice Kaznějov, přičemž cena za
poskytované služby je stanovena na 700,00 Kč/hod. bez DPH, maximální celková výše plnění je
60 500,00 Kč vč. DPH; přínos spolupráce s RRA PK spočívá zejména ve zpracování dopravně
inženýrské analýzy, optimalizace parametrů projektu IROP, zpracování projektového záměru
v rámci ITI Strategie Plzeňské aglomerace 2021+, pomoc při přípravě žádosti o finanční podporu
PK pro případné spolufinancování pořízení technické dokumentace aj.;
Ing. Brejník – výhrady k finančnímu podílu města na dopravním uzlu;
Starostka – v rámci dopravního uzlu budou vybudovány chodníky; v současné době již město
ušetřilo za přípravu projektu cca 400 000,00 Kč ve spolupráci s POVED (Plzeňský organizátor
veřejné dopravy) a RRA PK;
rada schvaluje smlouvu o dílo Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje na zajištění
technické a odborné pomoci v souvislosti s přípravou projektu Zastávka autobusů v Nádražní ul. u
železniční stanice Kaznějov, přičemž cena za poskytované služby je stanovena na 700,00 Kč/hod.
bez DPH, maximální celková výše plnění je 60 500,00 Kč vč. DPH; pro 4, proti 0, zdržel se 1
us.č. 778
6. Smlouva o zřízení transparentního účtu u ČS
- byla předložena smlouva o zřízení transparentního účtu u České spořitelny a.s., Praha 4,
Olbrachtova 1929/62, 140 00, IČ 45244782; tento účet město Kaznějov zřídilo pro financování
nutných potřeb, v současné době přednostně pro financování potřeb ukrajinských rodin, které
přijdou v době válečného konfliktu;
rada schvaluje předloženou smlouvu o zřízení transparentního účtu u České spořitelny a.s., Praha 4,
Olbrachtova 1929/62, 140 00, IČ 45244782 a proplácení nutných výdajů z transparentního účtu
v souvislosti s financováním potřeb ukrajinských rodin, které přijdou v době válečného konfliktu:
pro 5, proti 0, zdržel se 0
us.č. 779
7. VŘ na pořízení samojízdného stroje na údržbu zeleně
- pověřená hodnotící komise provedla vyhodnocení 3 nabídek doručených do veřejné zakázky
„Poptávkové řízení – samojízdný stroj na údržbu zeleně pro město Kaznějov“; do výběrového řízení
se přihlásily 3 subjekty; podle kritéria nejvýhodnější cenové nabídky doporučuje hodnotící komise
firmu ARBO, spol. s.r.o., IČ 40522172, Hřbitovní 757, 339 01 Klatovy, která nabízí realizaci
zakázky za 1 156 760,00 Kč vč. DPH;
rada schvaluje přijetí nabídky firmy ARBO, spol. s.r.o., IČ 40522172, Hřbitovní 757, 339 01
Klatovy a uzavření smlouvy na samojízdný stroj na údržbu zeleně za 1 156 760,00 Kč vč. DPH:
pro 5, proti 0, zdržel se 0
us. č. 780

8. Změna odpisového plánu ZŠ Kaznějov
- Základní škola Kaznějov předložila změnu odpisového plán příspěvkové organizace na rok 2022
(viz příloha);
rada schvaluje předložený odpisový plán Základní školy Kaznějov, okres Plzeň-sever, příspěvková
organizace pro rok 2022: pro 5, proti 0, zdržel se 0
us.č. 781
9. Dohoda o správě energií SVJ Lipová
- v souvislosti s převody 32 jednotek, které jsou součástí budov SVJ Lipová č.p. 568, 569, 570, 571,
byla předložena dohoda na zajišťování správy energií z důvodu setrvání u stávajícího dodavatele
energií – Pražská plynárenská, a.s., Národní 37, Praha 1 – Nové Město 110 00, dle platné smlouvy
zaštiťované městem Kaznějov do 31.12.2022; návrh výše úhrady za poskytované služby je 30,00
Kč/jednotku/měsíc;
rada schvaluje dohodu na zajišťování správy energií u SVJ Lipová za částku
30,00 Kč/jednotku/měsíc nejpozději do 31.12.2022, pro 4, proti 0, zdržel se 1
us.č. 782
10. Záměr instalace plynového kotle v prodejně COOP
- COOP družstvo Plasy, Plzeňská 472, 331 01 Plasy, IČ 00031984, požádalo o vydání souhlasu
k záměru instalace v prodejně COOP, Poštovní 413, Kaznějov kondenzačního plynového kotle na
její vytápění; plynová přípojka by byla napojena z rozvodu plynu v pozemku p.č. 426/5;
rada neschvaluje žádost o vydání souhlasu k záměru instalace v prodejně COOP, Poštovní 413,
Kaznějov kondenzačního plynového kotle na její vytápění; plynová přípojka by byla napojena
z rozvodu plynu v pozemku p.č. 426/5; záměr instalace je v rozporu s územním plánem města
Kaznějov (ÚP řeší, že k vytápění bytových domů a občanské vybavenosti v lokalitě sídliště bude i
nadále využíván centrální zdroj tepla – Kotelna Kaznějov): pro 5, proti 0, zdržel se 0
us. č. 783
11. Žádosti o finanční příspěvek z rozpočtu města Kaznějov
- Linka bezpečí, z.s. žádá o příspěvek na provoz dětské krizové linky, která je poskytována bčanům
anonymně, zdarma a nonstop;
rada neschvaluje poskytnutí finanční podpory pro Linku bezpečí, z.s.: pro 5, proti 0, zdržel se 0,
us. č. 784
12. Obnova veřejného osvětlení
Ing. Nový předložil návrh na obnovu veřejného osvětlení na území města; obnova by se primárně
týkala 317 světel veřejného osvětlení; vzhledem ke skutečnosti, že dotační program NPO (Národní
plán obnovy) je ve formě průběžné výzvy v období 1.1.2022 – 30.6.2023 je možné žádosti podávat
kdykoliv během tohoto období;
rada schvaluje předložený návrh na obnovu veřejného osvětlení na území města Kaznějov; obnova
by se primárně týkala 317 světel veřejného osvětlení; vzhledem ke skutečnosti, že dotační program
NPO (Národní plán obnovy) je ve formě průběžné výzvy v období 1.1.2022 – 30.6.2023 je možné
žádosti podávat kdykoliv během tohoto období; v souvislosti s výše uvedeným souhlasí rada
s přípravou veřejné zakázky na administraci – zpracování podkladů a žádosti o dotační titul z NPO
na rekonstrukci veřejného osvětlení: pro 5, proti 0, zdržel se 0
us.č. 785
13. Informace
Ing. Brejník – v zahrádkářské kolonii vyje nepřetržitě pes, toto obtěžuje obyvatele sídliště;
Starostka – situace bude prověřena
Zápis vyhotoven 21.3.2022
Zapsala: Ing. Květa Hrabíková
Ověřil: Ing. Petr Nový ……………………………
Ing. Martin Brejník

…………………………….

Mgr. Eva Šimlová
starostka

