Zápis ze 16. jednání Zastupitelstva města Kaznějov dne 20.9.2017
Jednání zastupitelstva předcházelo veřejné projednání návrhu územního plánu za přítomnosti
zpracovatele ÚP Ing. Arch. Bareše a Ing. Šapovalové z Měú Kralovice;
Ing. Arch. Bareš shrnul průběh pořizování územního plánu, seznámil podrobně s jeho obsahem a
odpověděl na dotazy zastupitelů a občanů;
Ing. Šapovalová informovala o dalším postupu – ode dne veřejného projednání návrhu ÚP běží
7denní lhůta, ve které je možné zaslat připomínky nebo v případě vlastníků pozemků a staveb
dotčených předloženým návrhem podat námitky na adresu Měú Kralovice; k těmto námitkám bude
vydáno rozhodnutí s odůvodněním jinak může zastupitelstvo územní plán vydat;
Jednání zastupitelstva
Přítomni: dle prezenční listiny
Program: dle přílohy
Návrhová komise:
Bc. Eva Tischlerová, Mgr. Eva Šimlová
Ověřovatelé zápisu: Ing. Martin Brejník, Ing. Bedřich Diviš

pro 12, proti 0, zdržel se 0
pro 10, proti 0, zdržel se 2
pro 10, proti 0, zdržel se 2

1. Zpráva o činnosti rady
- zastupitelům byly zaslány jako podklad ke jednání zápisu a usnesení rady za uplynulé období;
zastupitelstvo schvaluje činnost rady v době od posledního jednání ZM: pro 12, proti 0, zdržel se 0
2. Přehled o příjmech a výdajích rozpočtu k 31.8.2017
- zastupitelstvo obdrželo jako podklad k jednání přehled příjmů a výdajů rozpočtu k 31.8.2017;
zastupitelstvo schvaluje příjmy a čerpání výdajů vykázané k 31.8.2017: pro 12, proti 0, zdržel se 0
3. Návrh rozpočtového opatření č. 3
- zastupitelstvo obdrželo návrh rozpočtového opatření č. 3, který projednal a doporučil ke schválení
finanční výbor; návrh rozpočtového opatření je příloho k zápisu;
zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 3: pro 12, proti 0, zdržel se 0
4. Žádost o úpravu rozpočtu MŠ Kaznějov sídliště
- ředitelka MŠ Kaznějov sídliště požádala o souhlas s přesunem finančních prostředků ve výši
20 000,- Kč z položky opravy na položku mzdové náklady nepedagogických pracovníků v rámci
schváleného finančního příspěvku pro MŠ Kaznějov sídliště n rok 2017;
zastupitelstvo schvaluje přesun částky 20 000,- Kč z položky opravy na položku mzdy
nepedagogických pracovníků v rámci schváleného rozpočtu MŠ sídl.: pro 12, proti 0, zdržel se 0
5. Sloučení příspěvkových organizací MŠ Kaznějov sídliště a MŠ Kaznějov u továrny
- pro provedení právního aktu sloučení musí zastupitelstvo projednat a schválit:
1. sloučení příspěvkové organizace Mateřská škola Kaznějov u továrny, okres Plzeň-sever,
příspěvková organizace se sídlem Pod Továrnou č.p. 333, Kaznějov s Mateřskou školou Kaznějov
sídliště, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace se sídlem Poštovní 412, Kaznějov k datu
1.10.2017; název příspěvkové organizace po sloučení bude Mateřská škola Kaznějov sídliště, okres
Plzeň-sever, příspěvková organizace, sídlo Poštovní 412, Kaznějov;
2. zrušení zřizovací listiny včetně všech dodatků ke zřizovací listině Mateřské školy Kaznějov
u továrny, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace č.j. 1137/2002 vydané na základě usnesení
Zastupitelstva města Kaznějov ze dne 23.9.2002, č.j. 408/2002 ke dni 30.9.2017;

3. Dodatek č. 4 ke zřizovací listině Mateřské školy Kaznějov sídliště, okres Plzeň-sever,
příspěvková organizace č.j. 1136/2002 vydané na základě usnesení Zastupitelstva města Kaznějov
ze dne 23.9.2002, č.j. 407/2002, kterým se
- doplňuje ustanovení článku IX. takto: Příspěvková organizace Mateřská škola Kaznějov sídliště,
okres Plzeň-sever, příspěvková organizace přebírá veškerá práva a povinnosti vztahující se
k Mateřské škole Kaznějov u továrny, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
- doplňuje vymezení nemovitého majetku města Kaznějov zapsaného do KN, který je příspěvkové
organizaci předán do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití, v příloze ke zřizovací
listině:
Parcelní číslo, číslo popisné

Výměra v m2

Druh

Katastrální území

1123/1

2 832

zahrada

Kaznějov

1124/5

290

sportoviště a rekreační plocha

Kaznějov

1124/1

405

zahrada

Kaznějov

st. 368

637

zastavěná plocha a nádvoři

Kaznějov

st. 726

135

zastavěná plocha a nádvoří

Kaznějov

budova MŠ

Kazn ějov

č. popisné 333

- doplňuje ustanovení o hodnotě movitého i nemovitého majetku takto: Účetní hodnota movitého i
nemovitého majetku se změní o hodnotu majetku Mateřské školy Kaznějov u továrny, okres Plzeňsever, příspěvková organizace dle mimořádné inventarizace provedené ke dni 30.9.2017
4. přechod následujících práv, závazků a majetku na Mateřskou školu Kaznějov sídliště, okres
Plzeň-sever, příspěvková organizace s platností od 1.10.2017:
- veškerá práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů všech pracovníků Mateřské školy
Kaznějov u továrny, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
- movitý majetek Mateřské školy Kaznějov u továrny, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
vymezený v Dodatku č. 2 ke zřizovací listině ze dne 23.9.2002 dle inventarizace provedené ke dni
30.9.2017
- nemovitý majetek vymezený v Dodatku č. 3 ke zřizovací listině Mateřské školy u továrny, okres
Plzeň-sever, příspěvková organizace, který byl předán tímto dodatkem do správy Mateřské školy
u továrny,okres Plzeň-sever, příspěvková organizace k jejímu vlastnímu hospodářskému využití
- pohledávky, závazky, zásoby, finanční majetek, finanční a peněžní fondy a ostatní aktiva Mateřské
školy u továrny, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace dle inventarizace provedené ke dni
30.9.2017
zastupitelstvo schvaluje sloučení příspěvkových organizací MŠ Kaznějov sídliště a u továrny,
zrušení zřizovací listiny MŠ Kaznějov u továrny, Dodatek č. 4 ke zřizovací listině MŠ Kaznějov
sídliště a přechod výše uvedených práv, závazků a majetku na MŠ Kaznějov sídliště: pro 12, proti 0,
zdržel se 0
6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV-12-0012328/SOBS VB/1
- předmětem smlouvy je budoucí zřízení věcného břemene, konkrétně umístění stavby distribuční
soustavy „ podzemní kabelové vedení NN a 1 x rozpojovací skříň v pilíři“ týkající se přípojky
k budově KD;
zastupitelstvo schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu
provést stavbu č. IV-12-0012328/SOBS VB/1: púro 12, proti 0, zdržel se 0
7. Smlouva o zřízení věcného břemene
- předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat
na pozemku p.č. 150/12 plynárenské zařízení; věcné břemeno je zřizováno na dobu neurčitou,
úplata za zřízení věcného břemene činí 1 000,- Kč;

zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 150/12 mezi
GasNET, s.r.o. zastoupenou společností GridServices,s.r.o., IČ 27935311 a městem Kaznějov: pro
12, proti 0, zdržel se 0
8. Žádost firmy Značky Praha s.r.o.
- firma Značky Praha s.r.o., která vlastní pozemky p.č. 369/6 a 382/68 požádala vzhledem k záměru
města prodat jeho pozemky ve výrobním areálu společnosti TB Property město o zřízení věcného
břemene přístupu k těmto pozemkům (viz přiložená mapka);
zastupitelstvo schvaluje zřízení věcného břemene přístupu k pozemkům firmy Značky Praha s.r.o.
na pozemcích p.č. v majetku města p.č. 382/69 a p.č. 382/43: pro 12, proti 0, zdržel se 0
9. Smlouva o postoupení smlouvy o budoucí smlouvě kupní
- město Kaznějov uzavřelo 11.4.2016 smlouvu o smlouvě budoucí kupní týkající se odkoupení
staveb „prodloužená komunikace, chodníky a kanalizace“, které budou realizovány v rámci
výstavby prodejny potravin NORMA za cenu 2 000,- Kč;
- společnost NORMA nyní požádala o bezúplatné postoupení této smlouvy v celém jejím rozsahu
společnosti Traxial-kappa s.r.o.;
zastupitelstvo souhlasí s uzavřením Smlouvy o postoupení smlouvy o budoucí smlouvě kupní mezi
účastníky NORMA k.s. (původní budoucí prodávající), Traxial-kappa s.r.o (nový budoucí
prodávající) a městem Kaznějov (postoupená strana): pro 12, proti 0, zdržel se 0
¨
10. Prohlášení budoucího vlastníka č. 27-1079/33200/2017
- součástí stavby prodejny potravin NORMA bude i výstavba ochranného ostrůvku na I/27 určeného
pro přechod chodců; společnost NORMA k.s. požádala, aby před zahájením kolaudačního řízení
výše uvedené stavby města Kaznějov tuto stavbu převzalo do svého vlastnictví;
výše uvedená žádost byla projednána radou a záměr převzetí ochranného ostrůvku pro přechod
chodců na I/27 byl odsouhlasen;
zastupitelstvo schvaluje uzavření Prohlášení budoucího vlastníka č. 27-1079/33200/2017: pro 12,
proti 0, zdržel se 0
11. Informace
- byly zahájeny investiční akce „oprava retenční nádrže“ a „přestavba kina na víceúčelové kulturní
zařízení“; obě akce by měly být podle uzavřených smluv dokončeny v květnu příštího roku;
- na přestavbu budovy kulturního domu na bytový dům se momentálně zpracovává realizační
projekt, měl by být předán do konce října t.r.;
- byly zahájeny práce na zateplování bytového domu č,p. 312, tato akce bude financována
s podporou IROP;
12. Diskuse
Ing. Diviš – bude po opravě retenční nádrže zachováno hřiště na plážový volejbal? Má možnost
zajistit říční písek pouze za úhradu dovozu, musel by se ale objednat ještě nyní na podzim;
starosta – ano, hřiště bude určitě zachováno, nabídky bychom rádi využili, po dobu prací na opravě
nádrže by písek mohl být v areálu „koupaliště“ uskladněn, dovoz město uhradí;
Valentýna Bílá – skokanský můstek u retenční nádrže byl v letních měsících odstaven mimo provoz
nevhodným způsobem; sice byl označen zákazem vstupu, ale ani odstranění schůdků neodradilo
některé návštěvníky od jeho používání a vznikly tak nebezpečnější situace než když byl v provozu;
Luboš Pojer – stále nesouhlasí s odstraněním můstku,který ke kaznějovskému koupališti vždy
patřil, domnívá se, že by stačila jeho oprava;
Ing. Brejník – tzv. koupaliště byla vždy jen retenční nádrž, její vybavení bylo neoficiální, tento stav
nelze dál tolerovat; na radě bylo o tomto problému také jednáno s tím, že budou zjištěny
podmínky provozování oficiálního koupaliště a na základě toho bude rozhodnuto o dalším
postupu;

starosta – stále upozorňuje na jednu zásadní věc – nemáme žádný vlastní zdroj vody, což je
nezbytnou podmínkou všech úvah o provozování koupaliště;
Ing. Nový – nebyla by možnost např koupit nějaký stávající vrt?
starosta – stále je zde problém s kvalitou podzemních vod, nemůžeme vědět, zda i v dnes
vyhovujícím vrtu se kvalita vody při větším odběru nezmění; musela by se vybudovat úpravna
vody;
Bc. Tischlerová – někteří občané v lokalitě ulic K Mistráku a K Vodárně odvážejí odpad ze svých
zahrad do lesa; některé z nich již sama upozornila;
tajemnice – pokud zjistíme původce černých skládek, situaci řešíme; v současné době máme např.
velký problém s odkládáním odpadu kolem nádob na tříděný odpad; během letních měsíců bylo
rozesláno několik dopisů konkrétním osobám;
Valentýna Bílá – vrací se k problému bezpečnosti v ulici Pod továrnou, konkrétně před Mš u tov.;
zabývalo se jím i minulé zastupitelstvo a byl uložen úkol;
tajemnice – byla zaslána žádost dopravnímu inspektorátu o vyjádření k návrhu umístit dopravní
značky snížení rychlosti na 30 km/hod a zákaz stání v ulici Pod Továrnou;
- odpovědí na tuto žádost je nesouhlas s osazením navrhovaných dopravních značek s tím, že
praxe ukazuje, že samotné dopravní značení jako jediné opatření je nefunkční a řidiči není
respektováno a že již dnes lze řidiče postihovat za parkování v rozporu s ustanoveními zákona
č. 361/2000 Sb o provozu na pozemních komunikacích;
- návrhem dopravního inspektorátu je umístění dlouhých zpomalovacích prahů, řádné nasvětlení
prostoru přechodu a případná instalace zábradlí jpřed objektem MŠ s cílem zamezit
nekontrolované přebíhání komunikace;
- městský úřad po zhodnocení názoru dopravního inspektorátu navrhuje instalaci zábradlí a
v příštím roce plánuje nasvětlení prostoru přechodu;
Bc. Tischlerová – s návrhem nesouhlasí, zábradlí by znemožňovalo vjezd do areálu školy a je zde
nebezpečí, že ho budou děti využívat ke svým hrám;
navrhuje prověřit možnost nového vchodu do areálu školy mimo ulici Pod Továrnou;
Valentýna Bílá – při uskladňování pivních setů po akci na koupališti do tzv. šaten zjistila, že zde
není zapojené světlo i když je přívod k šatnám připraven; kromě toho nesvítí další světlo u bufetu;
- další dotaz má na způsob svícení v kapličce – bude závislé na veřejném osvětlení nebo bude
samostatné?
starosta – kaplička byla rekonstruována, nyní bylo dokončeno předání zrestaurovaného mobiliáře a
následovat bude vypracování nájemní smlouvy, ve které budou stanovena pravidla jejího
využívaní včetně toho, jak bude fungovat připojení na elektřinu;
Zápis vyhotoven 26.9.2017
Zapsala: Eliška Bartásková

Ověřil: Ing. Martin Brejník……………………
Ing. Bedřich Diviš……………………..

Ing. Petr Sýkora, starosta

