Zápis z 12. jednání Zastupitelstva města Kaznějov dne 14.12.2016
Všichni přítomní uctili minutou ticha památku zesnulého člena Zastupitelstva města Kaznějov
pana Jaroslava Baláka.

Přítomni: viz prezenční listina
Program:viz příloha
Návrhová komise:
Ověřovatelé zápisu:

zastupitelstvo schvaluje program jednání: pro 13, proti 0, zdržel se 0
Mgr. Eva Šimlová, Bc. Eva Tischlerová: pro 12, proti 0, zdržel se 1
Ing. Petr Valenta, Ing. Petr Buchtelík: pro 12, proti 0, zdržel se 1

1. Zpráva o činnosti rady
- zastupitelé obdrželi kopie zápisů a usnesení rady za období od minulého jednání ZM;
Ing. Nový – v jaké fázi je vypracování projektu na přestavbu kina?
starosta – projektant předložil studii, ke které se vyjadřuje stavební komise, na 16.12. je plánovaná
schůzka, kde se projektant vyjádří k požadavkům stavební komise;
Ing. Nový – bude možné využívat upravenou budovu kina i pro účely tělovýchovy?
starosta – toto nebylo požadováno v zadání; do určité míry ano, např. aerobik
Jaroslav Šašek – stavební komise navrhuje zvětšení společenského prostoru a šaten pro účinkující,
čehož by mohlo být docíleno umístěním kotelny a rozvodů do patra; tento návrh bude předmětem
schůzky s projektantem;
zastupitelstvo souhlasí s činností rady v uplynulém období: pro 13, proti 0, zdržel se 0
2. Přehled o příjmech a výdajích rozpočtu k 30.11.2016
- před zahájením jednání byl předložen přehled o příjmech a čerpání výdajů rozpočtu k 30.11.2016;
materiál projednal finanční výbor;
zastupitelstvo schvaluje přehled o příjmech a výdajích rozpočtu k 30.11.2016: pro 13, proti 0,
zdržel se 0
3. Návrh rozpočtového opatření č. 4
- ze skutečného stavu příjmů a výdajů rozpočtu k 30.11.2016 vychází návrh rozpočtového opatření
č. 4 (viz příloha); největší úprava je u odd.par. 22.12 – doprava, kde vzhledem k nedokončené
rekonstrukci MK Ke Koupališti nebude do konce roku proplacena celá smluvní cena;
k větším úpravám dochází i v kapitole Vodní hospodářství, kde byl rozdělen původní plán obnovy
vodovodů a kanalizací na dvě části – vodovod a kanalizace; rozpočtované příjmy se navyšují
zejména v části Příjmy daňové;
zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 4: pro 13, proti 0, zdržel se 0
4. Návrh rozpočtového provizoria
- vzhledem k tomu, že k 1.1.2017 nebude schválen řádný rozpočet města, musí být stanovena
pravidla rozpočtového opatření do doby schválení rozpočtu, tzn. rozpočtové provizorium;
návrh rozpočtového provizoria:
1. v období do schválení řádného rozpočtu budou hrazeny všechny výdaje nezbytné pro provoz
města s maximálním důrazem na hospodárnost a efektivitu vynakládání rozpočtových prostředků
2. budou hrazeny všechny závazky vyplývající z platných smluv a stejně tak budou hrazeny platby
za nákupy a služby provedené v závěru roku 2016 podle platného rozpočtu na tento rok z časových
důvodů neproplacené (MK Ke Koupališti)
3. PO budou vyplaceny příspěvky na provoz ve výši odpovídající stejnému období roku 2016
4. příjmy a výdaje z období rozpočtového provizoria budou součástí rozpočtu na rok 2017;

zastupitelstvo schvaluje výše uvedený návrh rozpočtového provizoria: pro 13, proti 0, zdržel se 0
5. Žádost o odkup pozemku pod garáží
- majitel stavby garáže na pozemku p.č. 745/1 požádal o jeho odkup a zároveň nabídl městu
pozemek před garáží p.č. 426/26;
- podobným způsobem byly v minulosti vypořádávány majetkoprávní vztahy i u ostatních majitelů
garáží, je tedy navrhováno postupovat za stejných podmínek;
zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č.st. 745/1 v k.ú. Kaznějov o výměře 14 m2 za cenu 300,Kč + DPH a úhradu nákladů s prodejem spojených Josefu Hnátovi, bytem Poštovní 474, Kaznějov
a zároveň koupi pozemku p.č. 426/26 v k.ú. Kaznějov o výměře 13 m2 za cenu 150,- Kč/m2: pro 13,
proti 0, zdržel se 0
6. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva č. UZSVM/P/26228/2016 - HMSU
- město požádalo o převod pozemku p.č. 1275/2 (cesta z Kaznějova do Nebřezin); pozemek bude
převeden po oddělení zaplocených částí tohoto pozemku, které jsou v současné době prodávány
vlastníkům přilehlých zahrádek, tzn. smlouva bude realizována až po podání nvrhu na vklad
všech oddělených částí;
zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 1275/2 včetně všech zavazujících a
omezujících podmínek ve smlouvě uvedených: pro 13, proti 0, zdržel se 0
7. Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-0010508/VB/002
- město jako vlastník pozemků p.č. 354/32 a p.č. 398/3 touto smlouvou souhlasí se zřízením
věcného břemene, kterým je zařízení distribuční soustavy – zemní kabelové vedení NN; rozsah
věcného břemene je vymezen v geometrickém plánu schváleném katastrálním úřadem;
zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. IV-12-0010508/VB/002: pro 13, proti 0, zdržel se 0
8. Smlouva o zřízení věcného břemene č. IP-12-0003874/VB/001
- město jako vlastník pozemku p.č. 1278/1 v k. ú. Kaznějov touto smlouvou souhlasí se zřízením
věcného břemene, kterým je distribuční soustava podzemního vedení NN; rozsah věcného
břemene je vymezen v geometrickém plánu schváleném katastrálním úřadem, který je přílohou
smlouvy;
zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č.
IP-12-0003874/VB/001: pro 13, proti 0, zdržel se 0
9. Kupní smlouva na pozemek p.č. 1148/21
- SVJ č.p. 347, 348 v ulici Dolní rozhodlo, že odprodá ze svého majetku pozemky užívané jako
zahrádky jednotlivým vlastníkům bytů; k bytové jednotce 347/3, která je v majetku města, náleží
pozemek p.č. 1148/21; převod tohoto pozemku do majetku města je předmětem předložené kupní
smlouvy;
zastupitelstvo souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na pozemek p.č. 1148/21 v k.ú. Kaznějov:
pro 13, proti 0, zdržel se 0
10. Smlouva o bezúplatném převodu majetku č. HSAA 15654/2016
- Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy vyřazuje ze svého majetku osobní automobil
Volkswagen Caravelle a nabízí ho bezúplatným převedem městu Kaznějov pro účely zásahové
činnosti JSDH Kaznějov; podmínky převodu a technický stav vozidla je předmětem předložené
smlouvy o bezúplatném převodu;
Mgr. Šimlová – nabízené vozidlo je v podstatě vrak, není důvod, aby město takovýto majetek
přijímalo s tím, že ho bude muset zařadit do integrovaného záchranného systému a k tomuto
účelu ho zprovoznit
Ing.Nový – za vhodnější považuje pořízené nového automobilu s využitím příslušných dotací;

zastupitelstvo schvaluje uzavření předložené Smlouvy o bezúplatném převodu majetku č.
HSAA 15654/2016: pro 3, proti 9, zdržel se 1
11. Žádost o souhlas s rekonstrukcí hasičské zbrojnice
- starosta SDH Kaznějov a velitel JSDH Kaznějov požádali o souhlas s přípravou podání žádosti
o dotaci na rekonstrukci hasičské zbrojnice, která by měla zajistit parkování všech výjezdových
vozidel v temperovaných prostorách, uložení výjezdové výstroje a prostory pro ošetřování
techniky; zároveň by se získalo i zázemí pro činnost mladých hasičů;
- na financování rekonstrukce by bylo možné využít dotační program vyhlášený vládou a
podporovaný Plzeňským krajem; žádost o dotaci by bylo třeba podat do konce března 2017;
předpokládané financování je 50 % stát, 25% Plzeňský kraj, 25 % město;
Bc. Tischlerová – stávající hasičská zbrojnice je na místě, které je nevyhovující, jakákoliv přístavba
je z jejího pohledu nevhodná; město by mělo zvážit jiné možnosti jejího umístění;
Ing. Nový – z předložené žádosti nevyplývá ani odhad ceny vlastní rekonstrukce ani ceny projektu;
pro rozhodnutí nejsou tedy odpovídající podklady;
starosta – podání každé žádosti o dotaci musí předcházet vypracování projektu;
Luboš Pojer – SDH je organizací, která je pro město svou činností přínosná; chápe, že pro svoji
činnost potřebuje určité zázemí a stávající hasičská zbrojnice je nedostačující; její současné
umístění je ale nevhodné, již v minulosti navrhoval výstavbu nové budovy na místě dnešní
požární nádrže; za stejně nevhodné považuje i umístění hospodářského dvora uprostřed návsi;
Ing. Brejník – práci hasičů uznává a podporuje; v předložené žádosti ale chybí konkrétní údaje,
na základě kterých by bylo možné o záměru rozhodnout;
Bc. Tischlerová – navrhuje, aby byly zjištěny údaje o nákladech na rekonstrukci a zároveň, aby
byly zjištěny náklady na výstavbu nové zbrojnice a byly vytipovány možnosti její výstavby
na jiném místě;
starosta – budeme požadovat od projektanta předložení ceny na vypracování studie nebo projektu
rekonstrukce hasičské zbrojnice a rada tyto údaje posoudí;;
Mgr. Šimlová – upozorňuje, že se bude jednat o velké finanční sousto a město má před sebou
finančně náročné projekty (kino, kulturní dům);
zastupitelstvo ukládá veliteli JSDH zjistit cenu zpracování projektu na rekonstrukci hasičské
zbrojnice a pověřuje radu k rozhodnutí o zadání jeho vyhotovení: pro 13, proti 0, zdržel se 0
12. Žádost o souhlas se zřízením družstva civilní ochrany
- starosta SDH a velitel JSDH předložili zastupitelstvu žádost o souhlas se zřízení družstva
pro civilní ochranu obyvatelstva, které by mělo za úkol poskytovat pomoc v případě ohrožení
obyvatel při povodních, požárech, vichřicích, přívalových deštích apod.; v současné době již
SDH Kaznějov podobnou činnost vykonává a má pro ni určité vybavení (polní kuchyně, lehátka a
další technické prostředky) a jeden z členů SDH je absolventem školení HZS se zaměřením na tuto
problematiku; zřízení družstva by tedy znamenalo institualizaci stávajícího stavu, což by umožnilo
i čerpání finančních prostředků ze zdrojů HZS určených na podobnou činnost;
Bc. Tischlerová – u této žádosti vidí stejný problém jako u žádosti o přístavbu hasičské zbrojnice,
nejsou zde potřebné podklady k posouzení potřebnosti družstva z územního hlediska, chybí
vyčíslení nákladů spojených s jeho vytvořením, měla by být vypracovaná určitá metodika pro jeho
řízení;
velitel JSDH Martin Lesch – činnost, pro kterou by družstvo bylo zřízeno, již jednotka vykonává,
viz předložené zdůvodnění žádosti; smyslem je vytvořit právní rámec, který by umožňoval žádat
o finanční příspěvky;
Ing.Brejník – navrhuje stejný postup jako při projednávání žádosti o rekonstrukci hasičské
zbrojnice, tzn. pověřit radu k vyhodnocení podrobných podkladů, které JSDH připraví;
zastupitelstvo pověřuje radu k vyhodnocení potřebnosti zřízení družstva pro civilní ochranu
obyvatelstva a k vyhodnocení finančních dopadů případného rozhodnutí o jeho zřízení: pro 13,
proti 0, zdržel se 0

13. Návrh OZV č. 2/2016
- zatupitelstvu byl předložen návrh OZV č. 2/2016 o nočním klidu; předmětem vyhlášky je
stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo
žádnou než stanoví zákon; v návrhu je nevymezená doba nočního klidu pro noc z 31.12. na 1.1
daného roku a zkrácená doba nočního klidu pro dvě předpokládané akce – firemní společenskou
akci NEPRONPÁRTY a Letní taneční zábavu;
zastupitelstvo schvaluje předložený návrh OZV č. 2/2016 o nočním klidu: pro 12, proti 1,
zdržel se 0
Ing. Brejník s omluvou odešel z jednání;
14. Návrh rozpočtu DSO I/27 na rok 2017
- DSO I/27 předložil návrh rozpočtu na rok 2017; materiál byl zveřejněn;
Ing. Nový – požaduje podrobnější rozbor rozpočtovaných výdajů;
starosta – informoval o postupu při přípravě výstavby obchvatu Kaznějova;
zastupitelstvo bere na vědomí návrh rozpočtu DSO I/27 na rok 2017;
15. Rozpočtové opatření Základní školy Kaznějov
- ředitelka ZŠ předložila dva návrhy rozpočtových opatření školy; jedná se o převod finančních
prostředků určených na provoz do investičního fondu školy (300 000,- Kč – přístavek výdejového
okénka ŠJ, přístupová cesta k němu) a o převod částky 350 000,- Kč do investičního fondu školy
pro realizaci investic, které budou v rozpočtu školy v roce 2017 (dlažba v šatnách, II. etapa
výměny oken, bezbariérové WC);
zastupitelstvo schvaluje předložené návrhy rozpočtových opatření: pro 12, proti 0, zdržel se 0
16. Diskuse
Luboš Pojer – upozorňuje na vyhozené věci u kontejnerů u kotelny;
Zdeněk Uhlíř – již víme, kdo věci vyhodil, byl vyzván k jejich úklidu;
Ing. Nový – v ulici Vřesová není veřejné osvětlení, navrhuje zařadit jeho vybudování do rozpočtu;
je již známá cena opravy nádrže koupaliště?
starosta – bylo zadáno vypracování projektové dokumentace na opravu nádrže, cena zatím není
známá;
Valentýna Bílá – jako pokračuje zpracování územního plánu a kdy bude dokončena rekonstrukce
MK Ke Koupališti;
starosta – architekt posunul termín projednání územního plánu vzhledem k vyjádření se příslušných
orgánů k záborům zemědělské půdy; na 20.12. je plánovaná schůzka, na které bude informovat
o stavu prací;
19.12. bude dokončeno přepojení plynu, firma dokončí položení předposlední vrstvy asfaltu a
komunikace v prostoru u hasičské zbrojnice bude zakonzervována do dubna příštího roku, kdy
bude dokončeno asfaltování a komunikace zkolaudována; důvodem, proč nelze vše dokončit ještě
nyní, je provoz obalovny, který je v prosinci ukončen a opožděné přepojení plynu;
Bc. Tischlerová- v poslední době je opět cítit bývalá chemička;
Jaroslav Šašek – firma již nevyrábí; neznáme zdroj, nelze proto dělat závěry a označovat viníka;
starosta – je třeba, aby občané na tento stav upozornili, ať už město nebo příslušné orgány ochrany
životního prostředí;
Diskuse z řad občanů
Stanislav Kožíšek – úklid veřejných prostranství považuje za nedostatečný;
na koupališti byly vysazeny na břehu nové listnaté stromy, což povede znečišťování vody v nádrži

spadlým listím;
prodejna Jednoty na sídlišti významně omezila prodejní dobu, město by mělo vyzvat vedení
Jednoty k přehodnocení situace;
na autobusové zastávce při výjezdu z Kaznějova směrem na Plasy je utržená krycí lišta;
starosta – lišta na autobusové zastávce je problém, který by bylo možné vyřešit ihned, stačí zavolat
příslušným zaměstnancům města;
- k výsadbě stromů na koupališti – jedná se o náhradní výsadbu, kterou je třeba provést za poražené
stromy;
- úklid veřejných prostranství probíhá standardně jako v jiných letech v rámci personálních
možností města; pokud na sídlišti občané sami uklidí nějaký prostor, měli by nahlásit, že je třeba
shrabané listí nebo trávu odvézt, naši zaměstnanci to běžné zajišťují;
Zápis vyhotoven 20.12.2016
Zapsala:Eliška Bartásková

Ověřil:
Ing. Petr Valenta…………………………………….
Ing. Petr Buchtelík………………………………….

Ing. Petr Sýkora, starosta

