Zápis z 11. jednání Zastupitelstva města Kaznějov dne 21.9.2016
Přítomni: viz prezenční listina
Program: viz příloha
Návrhová komise:
Ověřovatelé zápisu:

zastupitelstvo schvaluje program jednání: pro 12, proti 0, zdržel se 0
Mgr. Eva Šimlová, , Jaroslav Balák:
pro 10, proti 0, zdržel se 2
Valentýna Bílá, Luboš Pojer
pro 10, proti 0, zdržel se 2

1. Projednání návrhu zadání územního plánu
- s návrhem zadání územního plánu seznámil zastupitele Ing. Arch. Bareš, tvůrce územního plánu
města Kaznějov;
- zpracované podklady (průběžně konzultované v radě města) byly předány v srpnu pořizovateli,
kterým je Měú Kralovice, odbor regionálního rozvoje a územního plánu; v termínu od 19.8
do 19.9. byl návrh zadání zveřejněn a byly s ním seznámeny dotčené orgány;
- připomínky dotčených orgánů státní správy byly shromážděny a zapracovány do upraveného
návrhu zadání tak, jak je nyní předkládán ke schválení;
Mgr. Šimlová – jaké možnosti k vyjádření se k návrhu budou mít občané?
Ing. Arch. Bareš – prostor pro připomínky bude v celém průběhu projednávání v měsících říjen a
listopad 2016; komunikací s pořizovatelem a tvůrcem ÚP je pověřen starosta;
Jaroslav Balák – město má velké ekologické zátěže, je nějak uvažováno např. s likvidací haldy
v areálu bývalé chemičky?
Ing. Arch. Bareš – ve výkresové dokumentaci se řeší pouze funkční využití území, připomínku
lze zahrnout do textu;
Luboš Pojer – historickou částí města je Stará náves, kde je umístěn hospodářský dvůr, mělo by se
pro něj nalézt jiné umístění; stav, kdy se veškerý odpad shromažďuje v centru obce nepovažuje
za dobré řešení; nelze využít např. areál bývalé chemičky?
starosta – souhlasí, ale momentálně nemáme žádné vhodnější místo; areál bývalé chemičky je
soukromý;
Ing. Nový – do územního plánu by měl být zapracován alternativní průjezd obcí ze severu na jih
přes železnici
Ing. Vondráček – poslal k návrhu územního plánu podnět týkající se možnosti využít k zástavbě i
jiných ploch než jsou v návrhu uvedeny; domnívá se, že by si město nemělo do budoucna
uzavírat cestu k možnosti zástavby ploch, které dnes jsou např. vedeny jako lesní;
Ing. Arch. Bareš – tuto připomínku nelze akceptovat, stanoviska orgánů státní správy (KÚ, Měú
Kralovice) jednoznačně stanoví, že na lesních pozemcích nebudou vymezeny prostory pro
výstavbu s výjimkou zvláštního zájmu, kterým je např. stavba obchvatu; toto se týká i prostoru
50 m od hranice lesního pozemku;
zastupitelstvo schvaluje návrh zadání územního plánu města Kaznějov: pro 12, proti 0, zdržel se 0
2. Přehled o příjmech a výdajících rozpočtu k 31.8.2016
- jako podklad k jednání byl zaslán přehled o příjmech a výdajích rozpočtu k 31.8.2016;
zastupitelstvo schvaluje předložený materiál: pro 12, proti 0, zdržel se 0
3. Návrh rozpočtového opatření č. 3
- na základě skutečného stavu příjmů a výdajů rozpočtu byl vypracován návrh rozpočtového
opatření č. 3 (viz příloha);
- do předloženého návrh byly zapracovány v příjmové části položky vyplývající ze smluv, které
byly rovněž zastupitelům poskytnuty k prostudování: jedná se o smlouvu s Plzeňským krajem
o poskytnutí účelové dotace na pečovatelskou službu a darovací smlouvu firmy LB MINERALS;
dále je navrhováno doplnit příjmovou stránku o příslib finanční spoluúčasti firmy SBS-NEPRON

s.r.o. (120 000,- Kč) a firmy ZNAČKY PLZEŇ (20 000,- Kč) na financování nákladů spojených
s opravou vjezdu do areálu těchto firem;
- ve výdajové části návrhu rozpočtového opatření je zahrnuto poskytnutí příspěvku na vybudování
závlahového systému hřiště dle zaslané žádosti FK BOHEMIA Kaznějov; v případě schválení
tohoto příspěvku bude poskytnut na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy;
Ing. Brejník – navrhuje, aby město zatím neuvažovalo o rozpuštění rezervy zhruba ve výši
vykázané v rozpočtovém opatření č. 3;
zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 3 s doplněním příjmové části o částky,
které budou dle příslibu přijaty od firem SBS-NEPRON s.r.o. - 120 000,,- Kč a ZNAČKY PLZEŇ
s.r.o. - 20 000,- Kč na základě darovacích smluv: pro 12, proti 0, zdržel se 0
zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o účelové dotaci na pečovatelskou službu s Plzeňským
krajem a uzavření darovací smlouvy s firmou LB MINERALS: pro 12, proti 0, zdržel se 0
zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek na vybudování závlahového systému na hřišti pro FK
BOHEMIA Kaznějov a uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí tohoto příspěvku: pro 12,
proti 0, zdržel se 0
4. Žádost o odkup pozemku
- manželé Spěvákovi požádali o odkup pozemku p.č. st. 1402 o výměře 6 m2; na pozemku je
částečně umístěna stavba garáže v jejich vlastnictví;
zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č.st.1402 o výměře 6 m2 v k.ú. Kaznějov J. a H.
Spěvákovým, bytem ……..., za cenu 300,- Kč/m2, DPH a úhradu nákladů s prodejem spojených: pro
12, proti 0, zdržel se 0
5. Žádost o bezúplatný převod pozemků pod místními komunikacemi
- jednáním se Státním pozemkovým úřadem bylo dohodnuto podání žádosti o bezúplatný převod
pozemků p.č.1281/1 pod MK Strmá a p.č. 1290/1, 1414/19, 1000/6 967/64 a 1290/4 pod MK
Ke Staré mašině;
zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod pozemků pod místními komunikacemi p.č. 1281/1.
1290/1, 1414/19. 1000/6, 967/64 a 1290/4 v k.ú. Kaznějov dle zákona č. 92/1991 Sb., do majetku
města Kaznějov: pro 12, proti 0, zdržel se 0
6. Prodej pozemků ve výrobním areálu na sídlišti
- zastupitelstvo schválilo na 10. jednání prodej pozemků ve výrobním areálu na sídlišti firmě SBSNEPRON; firma však z organizačních důvodů koupi odmítla a požádala, aby kupní smlouva
byla uzavřena s firmou TB Property s.r.o., která spravuje nemovitý majetek firmy NEPRON;
z tohoto důvodu byl záměr prodeje znovu zveřejněn a žádost o koupi nově podaly firmy TB
Property s.r.o., ZNAČKY PLZEŇ s.r.o. a pan Libor Marek;
ke dni jednání zastupitelstva zaslala firma ZNAČKY Plzeň s.r.o. prohlášení o odstoupení
od žádosti o koupi pozemků s podmínkou, že jí bude formou věcného břemene zajištěn
přístup k jejím halám v areálu a nájem pozemků pronajatých od města bude ukončen až k datu
31.3.2017;
starosta – záměr prodeje s přihlédnutím ke všem třem žádostem projednala rada a shodla se
na návrhu prodeje pozemků firmě TB Property s.r.o. s tím, že v předstihu před podpisem kupní
smlouvy budou na dotčené pozemky zapsána věcná břemena přístupu nejen k areálu ZNAČEK
ale i k rodinnému domu č.p. 607;
p. Winklerová, SBS-NEPRON s.r.o. - firma koupí pozemků vytvoří podmínky pro parkování
svých zaměstnanců v areálu firmy, čímž dojde ke snížení parkovací zátěže sídliště, na kterou
občané dlouhodobě poukazovali; kromě toho firma pozemky potřebuje pro svůj další rozvoj,
bez nich by musela hledat rozšíření výroby v jiné lokalitě;
Libor Marek – chápe, že firma NEPRON je v kaznějovských podmínkách velký zaměstnavatel,
ale i on podniká, má své zaměstnance a zakázky a pro další rozvoj potřebuje nové prostory;
využil proto zveřejněného záměru prodeje a žádost podal; vhodné pozemky bezúspěšně hledal

i jinde;
Mgr. Šimlová – nezbytnou podmínkou nové výstavby v areálu a rozšiřování výroby je vybudování
přístupové cesty z druhé strany areálu; přístup ulicí Drahotínská je již dnes nevyhovující;
zástupce firmy NEPRON – ano, s vybudováním nové přístupové cesty počítají, je součástí jejich
záměrů;
Bc. Tischlerová – navrhuje, aby město pomohlo Liboru Markovi s hledáním pozemků vhodných
pro jeho podnikání;
zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků p.č. 382/43, 382/69, 382/53, p.č.st. 426/1, p.č. 382/52,
369/3, 369/5 a p.č.st. 1275/1, vše v k.ú. Kaznějov, firmě TB Property s.r.o., se sídlem Drahotínská
411, Kaznějov, IČ 02804671, za cenu 300,- Kč/m2 , DPH a úhradu všech nákladů s prodejem
spojených s podmínkou, že před uzavřením kupní smlouvy bude v nezbytné míře na pozemky
zapsáno věcné břemeno přístupu k areálu firmy ZNAČKY Plzeň s.r.o. a k rodinnému domu č.p. 607
na pozemku p.č. 1263 a nabyvatel uzavře s firmou ZNAČKY Plzeň s.r.o. nájemní smlouvy na část
pozemků p.č. 382/52 a 382/53, dosud firmě pronajímaných městem, na dobu určitou do 31.3.2017:
pro 12, proti 0, zdržel se 0
7. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu
- předmětem této smlouvy je sjednání podmínek pro uzavření budoucí smlouvy ke zřízení
věcného břemene, kterým je zařízení distribuční soustavy, zemní kabel NN, vzdušné vedení NN
a 2 betonové sloupy na pozemcích p.č. 10/12, p.č.15, p.č. 10/5 a p.č. 1359, vše v k.ú. Kaznějov;
zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-0002716/VB/1: pro 12, proti 0, zdržel se 0
8. Smlouva o zřízení věcného břemene
- předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 221/10 a 221/2 v k.ú. Kaznějov
za jednorázovou úplatu ve výši 19 150,- Kč bez DPH;
zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 8800076809_6/VB:
pro 12, proti 0, zdržel se 0
9. Darovací smlouva a dohoda o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 4/16-33100/Hu
- ŘSD ČR daruje touto smlouvou městu pozemkové parcely č. 1273/185 o výměře 1116m2 a
1273/198 o výměře 181 m2; tato smlouva v čl. VIII mění již uzavřenou darovací smlouvu
na uvedené pozemky, konkrétně je zde stanovena doba 10 let, během kterých nesmí město
pozemky užívat k výdělečným účelům, převést je do vlastnictví třetích osob nebo je zatížit
zřízením zástavního práva;
zastupitelstvo schvaluje uzavření darovací smlouvy a dohody o zřízení věcného břemene-služebnosti
č. 4/16-33100/Hu: pro 12, proti 0, zdržel se 0
10. Smlouvy o přeložce plynárenského zařízení a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
- předmětem smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení je potřeba vyvolaná realizací
rekonstrukce MK Ke Koupališti;
- předmětem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene je závazek provést stavbu
přeložky STL plynovodů Kaznějov, ul. Ke Koupališti na budoucím služebném pozemku, trasa
zařízení je vyznačena v kopii katastrální mapy, která je nedílnou součástí smlouvy, a uzavřít
smlouvu o právu provozovat na předmětném pozemku plynárenské zařízení a vstupovat a vjíždět
na tento pozemek v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním
předmětného zařízení;
zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě
nákladů s ní souvisejících a Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene: pro 12,
proti 0, zdržel se 0
11. Přílohy ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací

- kontrolou příloh ke zřizovacím listnám příspěvkových organizací, ve kterých byl v roce 2002
vymezen nemovitý majetek užívaný jednotlivými organizacemi, byly zjištěny rozdíly mezi
skutečně užívanými nemovitostmi a údaji v těchto přílohách; s cílem narovnat tyto rozdíly byly
vypracovány dodatky ke zřizovacím listinám, kterými se jednotlivé přílohy mění;
- u Mateřské školy sídl. je součástí dodatku i změna čl. VII zřizovací listiny, kterým se stanoví
doplňková činnost organizace; ředitelka MŠ požádala o povolení doplňkové činnosti – realitní;
důvodem je umožnit pronájem prostor MŠ k provozování různých kroužků pro děti;
zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Mateřské školy Kaznějov u továrny,
Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Mateřské školy Kaznějov sídl. a Dodatek č. 4 ke zřizovací listině
Základní školy Kaznějov: pro 12, proti 0, zdržel se 0
12. OZV o stanovení systému shromažďování, přepravy a třídění komunálních odpadů
- město je ze zákon o odpadech odpovědné za nakládání s komunálním odpadem vznikajícím
na jeho území činností fyzických osob; k plnění svých povinností v této oblasti město stanoví
systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů;
tento systému upravuje obecně závazná vyhláška, jejíž návrh je předkládán k projednání;
zastupitelstvo schvaluje předložený návrh OZV o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území města Kaznějov: pro 12, proti 0, zdržel se 0
13. Diskuse
Jaroslav Balák – podal informaci o využívání tzv. Oranžového hřiště; od 13.4.2015 hřiště využilo
2 255 občanů;
Luboš Pojer – velice pěkně byla provedena oprava ulice K Cementárně; v kontrastu s tím je nyní
nájezd k Jubilantu a ulice Úzká, ta je podle jeho názoru nejhorší z celého Kaznějova, opravu by
si také zasloužila ulice K Vodárně;
Ing. Brejník – místních komunikací k opravám je více, již dlouho upozorňuje na stav MK Na Důl;
Ing. Nový – TO by měl připravit přehled stavu místních komunikací, který bude aktuálně
upravován a bude k dispozici při rozhodování o investicích a opravách;
Valentýna Bílá – během letních dovolených se nemohla zkontaktovat s Měú; navrhuje, aby byla
využívána možnost automatické e-mailové odpovědi, že dotyčný pracovník není přítomen; žádá,
aby zájemcům o zasílání informací z města prostřednictvím e-mailu byly zasílány nejen aktuality,
ale veškeré materiály vkládané na úřední desku;
Bc. Tischlerová – úklid města by měl být rozšířen i na jeho okrajové části, konkrétně kolem cesty
u sila je velký nepořádek;
Zápis vyhotoven 27.9.2016
Zapsala: Eliška Bartásková
Ověřil:
Valentýna Bílá…………………………………..
Luboš Pojer……………………………………..

Ing. Petr Sýkora

