Zápis z 5. jednání Zastupitelstva města Kaznějov dne 24.6.2015
Přítomni: dle prezenční listiny
Program:
1. kontrola usnesení
2. zpráva o činnosti rady
3. čerpání rozpočtu k 31.5.2015
4. rozpočtové opatření č. 2
5. účetní závěrka města za rok 2014
6. závěrečný účet
7. rozpočtový výhled
8. účetní závěrka PO za rok 2014
9. účetní závěrka firmy Prodej tepla s.r.o.
10. nákup pozemku p.č. 552/4
11. darovací smlouva č. 7/15-33100/Hu
12. žádost o odkup pozemku – Policie ČR
13. žádost o odkup pozemku – Jiří Povišer

pro 15, proti 0, zdržel se 0

Návrhová komise:
Ověřovatelé zápisu:

pro 14, proti 0, zdržel se 1
pro 14, proti 0, zdržel se 1

Mgr. Eva Šimlová, Petra Wolfová
Ing. Bedřich Diviš, Jaroslav Balák

1. Zpráva o činnosti rady
- zastupitelé obdrželi kopie zápisů a usnesení rady za období od minulého jednání ZM;
zastupitelstvo souhlasí s činností rady v uplynulém období: pro 15, proti 0, zdržel se 0
2. Přehled o čerpání rozpočtu k 31.5.2015
- součástí materiálů zaslaných jako podklad k jednání zastupitelstva byl i přehled o příjmech a
výdajích rozpočtu k 31.5.2015;
zastupitelstvo schvaluje přehled příjmů a výdajů rozpočtu k 31.5.2015: pro 15, proti 0, zdržel se 0
3. Rozpočtové opatření č. 2
- předložený návrh rozpočtového opatření č. 2 vychází z přehledu příjmů a výdajů k 31.5.2015;
materiál projednal FV;
Jaroslav Šašek –jaká je věcná náplň oddílu rozpočtu „veřejné osvětlení a rozhlas“?
tajemnice – jsou zde náklady na elektřinu, běžné opravy a údržbu a je plánovaná obnova osvětlení
v ul. Plaská, Plzeňská, v parku u hasičárny a v parku u MŠ sídl.
starosta – bylo zadáno vypracování projektu na VO v ul. Úzká;
zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 2: pro 15, proti 0, zdržel se 0
4. Účetní závěrka města za rok 2014
- podle vyhlášky č. 220/2013 Sb., o schvalování účetní závěrky byla zastupitelstvu předložena
v kopiích účetní závěrka města Kaznějov, tzn. rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz o plnění
rozpočtu k 31.12.2014, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a zpráva o kontrolní činnosti
v roce 2014;
zastupitelstvo na základě předložených dokladů nezjistilo, že účetní závěrka města neposkytuje
věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace města a v plném rozsahu předloženou
účetní závěrku za rok 2014 schvaluje: pro 15, proti 0, zdržel se 0
5. Závěrečný účet města za rok 2014
- text závěrečného účtu je součástí podkladů k jednání zastupitelstva, podrobné podklady k jeho

sestavení jsou k dispozici ve FSO;
- závěrečný účet byl řádně zveřejněn včetně kompletní Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření města za rok 2014 a projednal jej finanční výbor dne 23. 6. 2015;
zastupitelstvo schvaluje bez výhrad celoroční hospodaření města a jeho závěrečný účet za rok 2014
včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření města Kaznějov za rok 2014 vypracované pracovníky
ekonomického odboru, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly Krajského úřadu
Plzeňského kraje, Závěrečné zprávy o inventarizaci majetku, pohledávek a závazků, Výkazu zisku a
ztráty města Kaznějov za rok 2014, Rozvahy města Kaznějov za rok 2014 a Výkazu pro hodnocení
plnění rozpočtu sestaveného k 31.12.2014: pro 15, proti 0, zdržel se 0
6. Rozpočtový výhled
- součástí materiálů k jednání je rozpočtový výhled na období 2016 – 2018; rozpočtový výhled
vychází ze skutečných příjmů a výdajů rozpočtu v letech 2013 a 2014 a ze schváleného rozpočtu
města po rozpočtovém opatření č. 1;
- všechny rozpočty až do roku 2021 budou ve svých výdajích obsahovat splátky úvěru na bytové
domy v ulici Lipová dle aktuálního Plánu anuitních splátek vypracovaného ČS,a.s.
- rozpočtový výhled v předloženém znění byl projednán a schválen finančním výborem;
Mgr. Šimlová – z jakého důvodu je v rozpočtovém výhledu v kapitole Vodní hospodářství počítáno
v jednotlivých letech s částkou 1 800,0 – 2 000,0 tis. Kč?
tajemnice – částka vychází z plánu obnovy vodovodů a kanalizací vypracovaného Vodárnou Plzeň;
zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled na období 2016 – 2018: pro 15, proti 0, zdržel se 0
7. Účetní závěrka příspěvkových organizací
- zastupitelstvu byly předloženy rozvahy a výkazy zisku a ztráty za rok 2014 za jednotlivé
příspěvkové organizace; hospodářský výsledek a jeho rozdělení bylo schváleno ZM 22.4.2015;
zastupitelstvo konstatuje, že předložené účetní závěrky poskytují věrný a poctivý obraz předmětu
účetnictví a finanční situace příspěvkových organizací a v plném rozsahu schvaluje účetní závěrku
Základní školy Kaznějov, Mateřské školy u tov. Kaznějov a Mateřské školy sídl. Kaznějov:
pro 15, proti 0, zdržel se 0
8. Účetní závěrka firmy Prodej tepla s.r.o.
- zastupitelstvu byla předložena účetní závěrka firmy Prodej tepla s.r.o., závěrka byla projednána
a doporučena ke schválení dozorčí radou a projednala ji a včetně rozdělení HV schválila valná
hromada;
Jaroslav Šašek – účetní závěrka je ve srovnání se závěrkou předloženou školou a mateřskými
školami strohá a nevypovídající; požaduje, aby firma předložila výroční zprávu;
tajemnice – Prodej tepla výroční zprávu nesestavuje, účetní závěrka je standardní; k dispozici je
inventura k jednotlivým účtům;
Ing. Valenta – firma podle zákona o účetnictví povinnost sestavovat výroční zprávu nemá; finanční
výkazy v předložené podobě splňují požadavky zákona; je rozdíl mezi výkazy předkládanými
příspěvkovými organizacemi a firmami;
zastupitelstvo schvaluje v plném rozsahu účetní závěrku firmy Prodej tepla s.r.o.: pro 15, proti 0,
zdržel se 0
9. Nákup pozemku
- TO projednal s majitelkou pozemku p.č. 552/4, který je součástí MK Pod Puchýřem, jeho výkup;
cena je stejně jako u obdobných výkupů 150,- Kč/m2;
zastupitelstvo souhlasí s koupí pozemku p.č. 552/4 v k.ú. Kaznějov o výměře 168 m2 za cenu
l50,- Kč/m2 od Bohunky Veverkové, bytem Plzeňská 391, 364 01 Toužim: pro 15, proti 0,
zdržel se 0
10. Darovací smlouva č. 7/15/-33100/Hu
- Česká republika má ve svém vlastnictví pozemkovou parcelu p.č. 1273/185 o výměře 1345 m2,

na které se nachází stavby místních komunikací a zeleň; konkrétně se jedná o pozemek po levé
straně komunikace Plzeňská od nemovitosti č.p. 257 směrem k železničnímu přejezdu; účetní
hodnota pozemku dle účetní evidence činí 65 905,- Kč;
- město požádalo o bezúplatný převod tohoto pozemku do svého vlastnictví;
- ŘSD ČR jako organizace, které přísluší hospodařit s uvedeným pozemkem, předložilo návrh
darovací smlouvy č. 7/15-33100/Hu; obsahem smlouvy je bezúplatný převod pozemku
do vlastnictví města a zřízení věcného břemene spočívajícího v závazku města strpět vypouštění
dešťových vod ze stavby přilehlé komunikace I/27, k níž má ŘSD příslušnost hospodařit,
do kanalizace města umístěné v darovaném pozemku; věcné břemeno je zřízeno bezúplatně a
na dobu neurčitou;
zastupitelstvo schvaluje uzavření darovací smlouvy č. 7/15-33100/Hu: pro 15, proti 0, zdržel se 0
11. Žádost Policie ČR o odkup pozemku
- Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje oznámilo, že byla ukončena investiční akce „OOP
Kaznějov – stavební úpravy“ a požádalo na základě smlouvy uzavřené s městem dne 5.12.2013
o odkup pozemku p.č. 426/303 o výměře 51 m2; jedná se o pozemek zatíženým provedenými
stavebními úpravami;
starosta – v roce 2013 rada projednávala žádost policie o příslib, že po dokončení stavby bude
stavbou dotčený pozemek nabídnut k odkupu a usnesením č. 707 ze dne 23.10.2013 doporučila
prodej za cenu 1,- Kč/m2;
zastupitelstvo souhlasí s prodejem pozemku p.č. 426/303 v k.ú. Kaznějov o výměře 51 m2 za cenu
1,- Kč/m2 a úhradu nákladů s prodejem spojených: pro 12, proti 0, zdržel se 3
12. Žádost o odkup části pozemků p.č. 382/58, 382/59 a 382/3
- Jiří Povišer požádal o odkup částí pozemků p.č. 382/58, 382/59 a 382/3, které sousedí s jeho
pozemkem p.č. 382/15; jedná se o zhruba 260 m2;
- obvyklá cena prodeje pozemku využívaného jako zahrada je 200,- Kč/m2, náklady spojené
s prodejem hradí kupující; na pozemku je věcné břemeno NN;
Jiří Povišer – pozemek by si chtěl oplotit, podle prvního jednání mu ale ČEZ oplocení nepovolí;
chtěl by proto požádat, aby o souhlas požádalo město;
zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje 260 m2 pozemku, který bude oddělen z pozemků p.č.
382/58, 382/59 a 382/3, vše v k.ú. Kaznějov;
13. Úprava zřizovací listiny základní školy
- ředitelka příspěvkové organizace Základní škola Kaznějov požádala o dodatek ke zřizovací
listině, ve kterém bude změněno vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti školy, konkrétně
bude článek II doplněn o činnost školního bazénu, který zabezpečuje výuku plavání pro žáky
základních i mateřských škol; přesná formulace dodatku je uvedena v žádosti;
- ředitelka ZŠ oznamuje změnu v čerpání rozpočtu, v rámci schváleného příspěvku bude provedena
výměna oken ve větším rozsahu, než se předpokládalo;
zastupitelstvo schvaluje dodatek ke zřizovací listině Základní školy Kaznějov, okres Plzeň-sever,
příspěvková organizace: pro 15, proti 0, zdržel se 0
14.Kulturní dům
- byla nařízena dvě soudní jednání: na 7.8.2015 jednání ve věci žaloby města proti FIRENZE s.r.o
o 540 580,- Kč, na 8.9.2015 jednání ve věci žaloby města proti M.J. o 234 000,- Kč;
Mgr. Šimlová – zastupitelstvo by mělo hlasováním vyjádřit svůj názor na další nakládání
s budovou KD;
starosta – je třeba řešit nejen budovu kulturního domu, ale i budovu kina; obě věci spolu souvisí,
¨rozhodnutí o jedné z nich bude mít dopad na budoucnost druhé;
Ing. Nový – zastupitelstvo na své pracovní poradě posuzovalo obě věci kino i kulturní dům a
přiklonilo se k názoru řešit přednostně budovu KD;

starosta – ano, domluvili jsme se, že budeme řešit nejprve KD, ale zastupitelstvo by mělo mít vizi,
jak bude naloženo s budovou kina;
Mgr. Šimlová – zatím bude kino sloužit jako dosud k plánovaným kulturním akcím;
zastupitelstvo souhlasí, aby budova kulturního domu v budoucnu sloužila pro účely kultury: pro 13,
proti 1, zdržel se 1
Valentýna Bílá – o využití budovy bylo sice rozhodnuto, ale jaký bude další postup? Budeme dál
čekat na průběh soudních jednání nebo začneme věci řešit?
starosta – bylo sice rozhodnuto, že budova bude sloužit kultuře, ale stále není jasné, jak konkrétně
bude využívána; každý projektant bude chtít vědět, co všechno se bude v budově konat, jaké bude
využití jednotlivých prostor, jak bude budova provozována;
Ing. Brejník – základem je prázdná budova KD; navrhuje, aby byla oslovena firma, která by
vypracovala třeba několik návrhů na možné využití celé budovy; tyto návrhy by pak byly
podkladem pro diskusi v zastupitelstvu, ze které by vzešlo konkrétní zadání pro projektanta;
nemá smysl, aby se znovu scházelo zastupitelstvo a diskutovalo bez konkrétních podkladů;
Bc. Tischlerová – mělo by být ještě odhlasováno, zda si město ponechá budovu ve svém majetku;
zastupitelstvo souhlasí s tím, že budova kulturního domu zůstane v majetku města a bude sloužit
kulturním účelům: pro 13, proti 0, zdržel se 2
starosta – asi před dvěma roky město oslovilo Ing. Jaroše, který se podílel na projektech různých
kulturních zařízení v regionu; navrhoval, aby do budovy byly přemístěny všechny kulturní
aktivity;
Ing. Brejník – po předání všech prostor v budově by se mohla zorganizovat pro zastupitele její
prohlídka, aby si přímo na místě udělali představu o různých možnostech;
15. Diskuse
Luboš Pojer – nejsou funkční ukazatele rychlosti u Motorestu, pravděpodobně je spadlé čidlo;
Mgr. Šimlová – nefungují světla u přechodu pro chodce u Horáků
Jaroslav Balák – rozhlas na křižovatce ulic K Doubravě a Strmá je špatně slyšet, občané požadují
přidání jednoho hlásiče;
- túje u památníku je přerostlá a cloní pamětní desku;
- v letošním roce byly díky základní škole dobře připraveny májové oslavy, škoda byla, že se jich
účastnilo málo občanů, příště zorganizovat tak, aby byla větší účast – např. lampionový průvod;
- túji u hrobu sovětských vojáků by bylo třeba prořezat nebo zcela nahradit;
- na tržnici u sídliště zvedají kořeny poražených topolů asfalt;
- občané by uvítali jednu nebo dvě lavičky před základní školou, kde často čekají na děti
Luboš Pojer – domnívá se, že ředitelka ZŠ nebude souhlasit; odpoledne a večer se zde schází
skupinky dětí a mládeže, příliš nedodržují zásady veřejného pořádku;
Bc. Tischlerová – v podchodu pod nádražím je v poslední době poměrně dost vody; je možné zjistit
proč a případně opravit? Výmoly v ul. Úzká byly opraveny nedostatečně, nasypaný písek se
během dešťů vyplavil.
Ing. Brejník – než se začne cokoliv kolem podchodu podnikat, je třeba zjistit vlastnické vztahy;
Bc. Tischlerová – p. Forejtovi, který provádí úklid veřejných prostranství, patří poděkování
za jeho dobře odváděnou každodenní práci;
– vysvětlila princip financování Střediska volného času Radovánek; zřizovatel, tj. Plzeňský kraj
hradí pouze přímé náklady na mzdy a provoz, další finanční prostředky jsou získávány
z nájemného, z poplatků za kroužky, ze vstupného, z darů a grantů;
akce, které jsou pořádány v Kaznějově pro veřejnost, nejsou výdělečné a jejich financování musí
být dorovnáno z vlastního rozpočtu; proto Radovánek žádá o finanční příspěvky město; příspěvky
jsou vždy účelové a jsou přesně vyúčtovány;

starosta – podporuje všechny akce, které jsou ve městě pořádány; v případě Radovánku je ale třeba
zdůraznit, že město tuto krajskou příspěvkovou organizaci dlouhodobě podporuje formou
nájemného, které činí za 760 m2 prostor užívaných v budově MŠ pouhou 1,- Kč ročně;
- za nepřijatelné považuje, že je město žádáno o finanční příspěvek, ten je automaticky
zakalkulován do rozpočtu akce a přitom toto sponzorství není na žádném propagačním materiálu
uvedené;
- za organizační nedostatek považuje také fakt, že je opakovaně žádáno o příspěvek na ozvučovací
zařízení, místo aby bylo pořízeno do majetku, což by se při frekvenci akcí vyplatilo;
Bc Tischlerová – nájemné za nebytové prostory v Kaznějově by mělo dopad na cenu kroužků;
v současné době Radovánek disponuje vlastní aparaturou, poslední žádost o finanční podporu se
již týkala nákladů na živou hudbu;
Mgr. Šimlová – SVČ Radovánek patří poděkování za zdařilé akce pro veřejnost;
Valentýna Bílá – domnívá se, že město málo využívá dotačních příležitostí; jsou vyhlašovány
různé projekty, proč se město do nich nehlásí?
starosta – není pravda, že město o dotace neusiluje, podařilo se nám získat dotaci na několik
investičně náročných akcí (MK Ke Škále, hasičská cisterna, zametací vůz), pravidelně žádáme a
získáváme dotaci na financování pečovatelské služby; v současné době máme domluvenou
schůzku s firmou, která poskytuje poradenství v oblasti získávání dotací; účelem schůzky je
zjistit akutální možnosti vhodné pro Kaznějov;
Mgr. et Mgr. Helusová – ne každá vyhlášená výzva je reálná a vhodná pro konkrétního zájemce;
často jsou výzvy spojovány s podmínkami, které nelze v daném případě splnit nebo jsou s nimi
spojené další náklady;
Ing. Brejník – prvotní je konkrétní záměr, projektová připravenost, pak je možné žádat;
Diskuse z řad občanů
František Šoul – z přístřešku u kotelny stále ještě nebyl odvezen uskladněný drcený asfalt
- chodník u domů č.p. 392-395, který se opravoval v loňském roce, se propadá, povrch je
vymačkaný ; při jeho opravě se nepočítalo se zajížděním sanitky;
- na sídlišti je velké množství bezprizorních koček, znečišťují dětské pískoviště a travnaté plochy,
vnikají do sklepů;
Bc. et.Mgr. Helusová – existují neziskové organizace, které provádějí odchyt divokých koček,
jejich kastraci a pak je vracejí zpět na místo;
starosta – ohledně drceného asfaltu v přístřešku u kotelny bylo jednáno s firmou, která provádí
opravy komunikací; přislíbila, že materiál odveze;
Stanislav Kožíšek – zlepšil se úklid ve městě, ale stále to nestačí, měl by se přijmout ještě jeden
pracovník;
- již na minulém zastupitelstvu upozorňoval na problém s parkováním zaměstnanců firmy NEPRON
na sídlišti; firma by měla zajistit parkování ve svém areálu;
- pozemky v ul. Drahotínská, které zbydou po prodeji jejich části Jiřímu Povišerovi, by město mělo
upravit jako veřejný prostor;
starosta - parkování na sídlišti nelze zaměstnancům NEPRONu zakázat; firma již v minulosti
kontaktovala město s tím, že má zájem o jeho pozemky uvnitř areálu, nic bližšího ale zatím
nesdělila;
- co se týče pozemků v ul. Drahotínská, na radě bylo jednáno o možnosti nabídnout jejich využití
kaznějovskému zahrádkářskému svazu;
Zápis vyhotoven 30.6.2015
Zapsala: Eliška Bartásková
Ověřil: Ing. Bedřich Diviš..............................................
Jaroslav Balák....................................................

Ing. Petr Sýkora, starosta

