Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Kaznějov dne 23.9.2015
Přítomni: dle prezenční listiny
Program:
1. kontrola usnesení
2. zpráva o činnosti rady
3. čerpání rozpočtu k 31.8.2015
4. rozpočtové opatření č. 3
5. žádosti o odkup pozemků
6. smlouvy o zřízení věcného břemene
7. majetkoprávní vypořádání s ŘSD
8. ostatní
9. diskuse
Návrhová komise:
Ověřovatelé zápisu:

pro 14, proti 0, zdržel se 0

Petra Wolfová, Ing. Petr Buchtelík
Mgr. Hana Šteflová, Mgr. Eva Šimlová

pro 13, proti 0, zdržel se 1
pro 12, proti 0, zdržel se 2

1. Kontrola usnesení
us. č. 100, 101 – splněno
us. č. 102 - bude řešeno v rámci celkové údržby zeleně, která bude provedena do vegetačního
období
us. č. 103 – splněno
us. č. 104 – bylo projednáno s ředitelkou ZŠ, nesouhlasí s umístěním laviček do bezprostřední
blízkosti školy;
starosta – radu již informoval, že vyvolá schůzku s velitelem kaznějovského obvodního oddělení
policie, na které bude domluvena spolupráce při udržování pořádku ve městě;
us. č. 105 – podchod pod tratí budoval MNV s vědomím ČSD; podle vyjádření TO je oprava
problematická, podchod dnes nesplňuje žádné parametry;
us. č. 106 – byla provedena kontrola komunikace, podle vyjádření jednoho z vlastníků nemovitostí
je stav ulice brán jako dostačující vzhledem ke stavu jiných podstatně více frekventovaných MK;
2. 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 14, proti 0, zdržel se 0
3. Přehled o čerpání rozpočtu k 31.8.2015
- součástí materiálů zaslaných jako podklad k jednání ZM byl i přehled o příjmech a výdajích
rozpočtu k 31.8.2015;
zastupitelstvo schvaluje přehled příjmů a výdajů rozpočtu k 31.8.2015: pro 14, proti 0, zdržel se 0
4. Rozpočtové opatření č. 3
- předložený návrh rozpočtového opatření č. 3 vychází z přehledu příjmů a výdajů k 31.8.2015 a
reaguje na skutečnosti známé k tomuto datu;
- součástí rozpočtového opatření je zařazení dotací na pečovatelskou službu dle Smlouvy
o poskytnutí účelové dotace č. 31952015, Dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 03932015 a
zařazení dotace z programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí PK v roce 2015“;
- po rozeslání návrhu rozpočtového opatření zastupitelům došlo ještě k několika změnám, které by
bylo vhodné do úpravy rozpočtu zahrnout:
-navýšení dotací na pečovatelskou službu o 6,14 tis. Kč (viz výše uvedený dodatek ke smlouvě)

-ponechání částky 415,0 tis. Kč na výkup pozemku pod MK K Cementárně v rozpočtu (podle
nejaktuálnějších informací bude pozemek zbaven zástavy a bude ho tedy možné vykoupit)
- navýšení rozpočtu na činnost JSDH o 8,0 tis. Kč na dar pro členy JSDH zasahující při lesním
požáru v Horním Hradišti);
starosta – obdržel od HZS Plzeňského kraje a od Kralovické zemědělské, a.s. poděkování za účast
JSDH Kaznějov při likvidaci rozsáhlého požáru pole a lesa v katastru obce Horní Hradiště
ve dnech 10. -13.8.2015; domnívá se, že by bylo vhodné zasahujícím členům jednotky poděkovat
a vyjádřit jim uznání ji drobným darem;
- do rozpočtového opatření není zahrnuto navýšení financí na výstavbu garáže dle výsledku
výběrového řízení (celkem činí nejnižší nabídka na realizaci stavby 1 194 611,54 Kč);
starosta – v průběhu projektování stavby došlo k jejímu posunu směrem k terénnímu svahu
z důvodu STL plynovodního zařízení s ochranným pásmem a součástí stavby se tak stal drenážní
trativod, opěrné zídky, nová dešťová přípojka s revizní šachtou, přípojka nn, chodníky a zpevněná
plocha před garáží takového rozsahu, že umožní odstavení automobilu; realizace stavby záleží
na rozhodnutí zastupitelstva;
Ing. Brejník – nesouhlasí, již při minulém jednání rady upozorňoval, že rozdíl je velký a není
zdůvodněný; proces projektové přípravy považuje za chybný;
požaduje hlasovat zvlášť o rozpočtu a zvlášť o stavbě garáže; navrhuje stavbu z rozpočtu vyjmout
a celý záměr přehodnotit;
zastupitelstvo souhlasí s odložením stavby garáže a s vyjmutím částky určené na stavbu, tj.
505 000,- Kč, z návrhu rozpočtového opatření č 3: pro 13, proti 0, zdržel se 1
zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 3 po provedených úpravách:
příjmy: + 6,14 tis. (peč. sl. dotace)
výdaje: + 8,0 tis. Kč( činnost JSDH)
- 505,0 tis. Kč( stavba garáže)
+ 415,0 tis. Kč (výkup pozemků)
pro 14, proti 0, zdržel se 0
zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. 31952015, Dodatek ke smlouvě
o poskytnutí dotace č. 03932015, přijetí dotace z dotačního programu „Podpora JSDH obcí
Plzeňského kraje v roce 2015“ a podání žádosti o dotaci na opravu kapličky: pro 14, proti 0,
zdržel se 0
5. Smlouva o právu provést stavbu
- připravovaná rekonstrukce komunikace Ke Koupališti se dotkne části pozemku p.č. 1158/2, jehož
majitelem není město, je proto třeba uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu; b uvedené smlouvě
je stanoveno, že stavebník (město) požádá do 1 roku od kolaudace stavby o odkup geometrickým
plánem odděleného zastavěného pozemku; kupní cena je v podobných případech 150,- Kč/m2;
zastupitelstvo schvaluje návrh Smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 1158/2 : pro 14,
proti 0,zdržel se 0
6. Žádost o odkup části pozemku p.č. 567/17
- firma „PEŠEK & spol.“ spol. s r.o. požádala o odkup části pozemku 567/17, který oklopuje její
nemovitost č.p. 378;
- jedná se o záměr v případě kladného rozhodnutí zastupitelstva bude požadovaná část pozemku
geometricky oddělena a záměr bude zveřejněn;
zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 567/17 v k.ú. Kaznějov: pro 13, proti 0,
zdržel se 1

7. Žádost o odkup části pozemku p.č. 344/7
- Ing Karel Vondráček požádal o odkup části lesního pozemku p.č. 344/7 o výměře 2 000 m2;
žádost je odůvodněna tím, že pozemek je zarostlý náletovými dřevinami a křovinami, je
zanedbaný a neudržovaný; žadatel chce pozemek vyčistit, provést probírku a v budoucnu jej využít
jako stavební parcelu
starosta - město v letošním roce v dražbě koupilo nové lesní pozemky se záměrem jejich rozšíření
v majetku města; město by nemělo mít zájem prodávat lesní pozemky; v budoucnu mohou být
potřebné pro případné směny v trase obchvatu;
Mgr. Šimlová – nesouhlasí s prodejem, město na jaře v dražbě lesní pozemky nakupovalo, proč nyní
prodávat?
Ing Valenta – lesy se dražily se záměrem získat pozemky pro případnou potřebu směny v trase
obchvatu; v Kaznějově jsou omezené možnosti stavět, navrhuje žádosti vyhovět;
Jaroslav Balák – ve volebních programech jsme slibovali podpořit výstavbu, navrhuje prodat;
starosta – v Kaznějově je dost míst, kde lze stavět a které jsou k tomu určené územním plánem,
nevidí důvod proč k výstavbě užívat lesní pozemky, které zlepšují životní prostředí;
Jaroslav Šašek – záměr prodeje považuje za neslučitelný s lesní politikou města; prostor pro další
výstavbu by se měl řešit komplexně; část pozemku navrhuje neprodávat, protože v budoucnu
může být výhodnější využití celého; vše by se mělo řešit v územní m plánu;
co se týče nepořádku na pozemku, o kterém se žadatel v žádosti zmiňuje, je na městu, aby vše
uklidilo a o pozemek se řádně staralo, není to ale důvod k prodeji;
starosta – rozvoj Kaznějova by měl být systematicky řízení a neměl by se opírat o prodej lesa;
nesouhlasí s prodejem;
zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 344/7 v k.ú-Kaznějov o výměře 2000 m2
pro 9, proti 4, zdržel se 1
8. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú.Kaznějov
- zastupitelstvo obdrželo návrh ŘSD na majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí I.třídy,
které jsou ve vlastnictví státu a pozemků, na kterých se nachází chodníky ve vlastnictví města;
- stavební úřad schválil určení nových hranic pozemků geometrickými plány č. 1170-173/2012 a
č. 1020-348/2009;
zastupitelstvo souhlasí s návrhem majetkoprávního vypořádání pozemků v k.ú. Kaznějov: pro 14,
proti 0, zdržel se 0
9. Smlouva o věcném břemeni
- město jako majitel pozemku p.č. 1277/1 smlouvou zřizuje ve prospěch oprávněného, kterým je
RWE GasNet, s.r.o. věcné břemeno spočívající v právu zřídit a provozovat na pozemku
plynárenské zařízení a právu vstupovat a vjíždět na pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami, provozování ma odstraněním plynárenského zařízení;
zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o věcném břemeni na pozemku p.č. 1277/1: pro 14, proti 0,
zdržel se 0
10. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-0003874/VB/002
- město smlouvou souhlasí s umístěním podzemního kabelového vedení NN; budoucí oprávněný
(ČEZ Distribuce, a.s.) se smlouvou zavazuje po dokončení stavby provést zaměření její polohy a
vyhotovit vlastní smlouvu;
zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
- služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-0003874/VB/002: pro 14, proti 0,
zdržel se 0
11. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věc. břemene služebnosti č. 5584/27-047/33200/2015
- tato smlouva se týká stavby „Kaznějov-obnova veřejného osvětlení“, město jako strana
oprávněná je podle této smlouvy budoucím investorem, vlastníkem a provozovatelem inženýrské

sítě, která bude umístěna na pozemcích České republiky p.č. 1273/1, a 1273/125 v k.ú. Kaznějov;
zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemen služebnosti číslo
5584/27-1047/33200/2015: pro 14, proti 0, zdržel se 0
12. Informace o soudních jednáních ve věci KD
- proběhlo odvolací soudní řízení o zaplacení částky 221 420,- Kč s příslušenstvím, ve kterém byla
městu v plná výši přiznána žalovaná částka dlužného nájemného;
- další soudní jednání budou 2.10.2015 (žalobce Firenze, žalovaný město) a 6.11.2015 (žalobce
město, žalovaný FIRENZE);
Ing. Nový – jak je to s kasační stížností?
starosta – stížnost dosud nebyla vyřízena, je stále u správního soudu;
zastupitelstvo bere na vědomí
13. Informace o optimalizaci trasy obchvatu Kaznějova
- bylo pozměňeno vedení obchvatu kolem Kaznějova, tak, že místo původně plánovaného umístění
mezi tzv. „betonku“ a hájovnu U Staňka je trasa vedena před hájovnou směrem ke Kaznějovu;
důvodem je optimalizace trasy;
starosta – město by mělo do souhlasu se změnou trasy přidat podmínku, že bude řešen přístup
z hájovny do Kaznějova;
v rámci zahájení příprav bude v současné době probíhat na dotčených pozemcích geologický
průzkum, město již dalo souhlas ke vstupu na své pozemky;
Ing. Nový – nová varianta je pozemkově srovnatelná?
starosta – ano, je srovnatelná, většinou se jedná o lesy ČR (zhruba z 90 %), část pozemků je i
v soukromém vlastnictví, z toho důvodu je třeba, aby město bylo připraveno k případným
směnám pozemků, což by usnadnilo řešění majetkoprávních vztahů a přípravu urychlilo;
zastupitelstvo souhlasí s optimalizací trasy obchvatu Kaznějova vyznačené na předložené mapce
červenou barvou s podmínkou, že bude řešen přístup zč.p. 29 do Kaznějova: pro 13, proti 0,
zdržel se 1
14. Změna čerpání rozpočtu ZŠ
- ředitelka ZŠ informovala, že v rámci schváleného rozpočtu školy bude provedena rekonstrukce
vybavení a podlahy ve školní jídelně; provedení prací bylo doporučeno při kontrole BOZP;
zastupitelstvo bere na vědomí
15. Diskuse
Valentýna Bílá – jak pokračuje záměr vybudovat obchodní centrum?
starosta – byla podepsána smlouva o smlouvě budoucí kupní na pozemky potřebné k výstavbě,
v současné době firma vypracovává projekt;
Jaroslav Balák – obyvatelé bytových domů v blízkosti samoobsluhy na sídlišti si stěžují na štěkot
psů, které jejich majitelé přivazují na dobu nákupu u obchodu; dalším problémem je znečišťování
chodníků;
Ing. Brejník – kdo je vlastníkem pozemků u obchodu?
Zdeněk Uhlíř – chodník patří Jednotě
Ing. Brejník – musíme tedy vyžadovat po Jednotě, aby chodník udržovala v čistotě;
Jaroslav Balák – upozorňuje na stav úřední desky na sídlišti, která je neustále přelepována různými
inzeráty;
- u č.p. 402 (1. vchod) jsou přerostlé jehličnany, které brání výhledu do silnice, je to nebezpečné
zejména pro děti, smrky by se měly prořezat do výšky 2-3 m;
Ing. Nový – chtěl by požádat pro Tenisový klub o zapůjčení kontejneru na úklid;

zve jménem Tenisového klubu na kolaudaci šaten v areálu tenisových kurtů;
starosta – zabývali jsme se žádostí p. Bělohradského o vyřešení bezpečného přecházení I/27
kolem Kovomatu; na jednání s dopravním inspektorátem bylo konstatováno, že částečným řešením
by bylo vybudování chodníku kolem Kovomatu do parčíku (byla by zúžena I/27) po dohodě a
schválení ŘSD; vyžaduje to další jednání, věc je dlouhodobá;
- je třeba uvažovat o některých investičně náročných akcích jako je řešení stavu koupaliště a
v souvislosti se zahájením přípravných prací na vybudování obchvatu je třeba, aby bylo město
finančně připraveno podílet se na případných výkupech nemovitostí;
Diskuse z řad občanů
p. Povišer – jak pokračují jednání s ČEZem o možnosti oplotit pozemek, o jehož koupi požádal?
starosta – zatím stanovisko ČEZu nemáme, ještě bude prověřeno;
p.Kožíšek – na sídlišti začínají být problémem bezprizorní kočky, je jich stále víc; někteří občané
je krmí ale víc se o ně nestarají;

Zápis vyhotoven: 30.9.2015
Zapsala: Eliška Bartásková

Ing. Petr Sýkora, starosta

Ověřil: Mgr. Hana Šteflová……………………………………..
Mgr. Eva Šimlová……………………………………...

