Zápis z 19. jednání Zastupitelstva města Kaznějov dne 19.2.2018
Přítomni: dle prezenční listiny
Program: dle přílohy
Návrhová komise:
Ověřovatelé zápisu:

pro 14, proti 0, zdržel se 0
Mgr Eva Šimlová, Ing. Petr Valenta
Mgr. Hana Šteflová, Valentýna Bílá

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

1. Zpráva o činnosti rady
- zastupitelům byly zaslány jako podklad k jednání zápisy a usnesení rady za uplynulé období;
zastupitelstvo schvaluje činnost rady v době od posledního jednání ZM: pro 14, proti 0, zdržel se 0
2. Čerpání příjmů a výdajů rozpočtu k 31.12.2017
- zastupitelům byl předložen podrobný přehled o příjmech a výdajích rozpočtu k 31.12.2017,
který byl i podkladem k sestavení návrh rozpočtu na rok 2018; souhrn těchto podrobných údajů
bude zapracován do Závěrečného účtu města Kaznějov za rok 2017;
zastupitelstvo schvaluje přehled příjmů a výdajů rozpočtu sestavený k 31.12.2017: pro 14, proti 0,
zdržel se 0
3. Návrh rozpočtu na rok 2018
- návrh rozpočtu na rok 2018 byl zveřejněn a zaslán jako podklad k jednání; byl projednán a
doporučen ke schválení radou města i finančním výborem s následující úpravou:
- předloženou verzi je třeba doplnit v příjmové části v části IV Přijaté dotace (položka 4116)
o částku 170 000,- Kč jedná se o účelovou dotaci na poskytování základních činností Pečovatelské
služby; smlouva o poskytnutí této dotace byla poskytovatelem – Plzeňským krajem- doručena
v den konání ZM; celkové příjmy po doplnění o dotaci budou činit 55 650,22 tis. Kč; schválením
rozpočtu dle návrh souhlasí ZM s přijetím dotace dle předložené smlouvy;
- rada doporučuje změnit výběr MK pro zadání projektové přípravy jejich rekonstrukce (kapitola
II. Doprava, odd.par. 22,12) tak, že v návrhu uvedená částka 600,0 tis. Kč bude určena na projekt
rekonstrukce MK Mrtnická;
- součástí návrh rozpočtu je i příděl sociálnímu fondu ve výši 90,0 tis., rozpočet sociálního fondu
byl rovněž součástí podkladů k jednání;
- ve výdajích (kap. II: Doprava, odd.par. 22.92 je zahrnuta účelová dotace na zajištění dopravní
obslužností dle výpočtu Plzeňského kraje vycházejícího z počtu obyvatel města a počtu zastavení
vlaků a autobusů v zastávkách města; schválením rozpočtu je schvalováno i uzavření smlouvy
o poskytnutí účelové dotace na dopravní obslužnost mezi městem a Plzeňským krajem;
- součástí rozpočtu jsou i finanční příspěvky na provoz a investice příspěvkových organizací MŠ a
ZŠ dle jejich předložených návrhů;
zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtu města Kaznějov na rok 2018 s předloženými výše
uvedenými úpravami (v tis. Kč):
Celkové příjmy rozpočtu
55 650,22
Celkové výdaje rozpočtu

89 609,08

Splátky úvěru

618,7

Financování schodku ze zůstatku na účtech
34 577,56
k 31.12.2017
a jako závazné schvaluje členění příjmů a výdajů podle paragrafů nebo případně podle paragrafů a
položek tak, jak je uvedeno v předloženém návrhu rozpočtu: pro 14, proti 0, zdržel se 0
zastupitelstvo schvaluje předložený návrh rozpočtu sociálního fondu: pro 14, proti 0, zdržel se 0

zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace na poskytování základních
činností Pečovatelské služby: pro 14, proti 0, zdržel se 0
zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní
obslužnosti v roce 2018: pro 14, proti 0, zdržel se 0
zastupitelstvo schvaluje rozpočet příspěvkových organizací Základní škola Kaznějov a Mateřská
škola Kaznějov sídliště po úpravě rozpočtovým opatřením č.1: pro 14, proti 0, zdržel se 0
4. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
- jako podklad k jednání ZM byl zaslán návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města na období
2019 – 2021 včetně komentáře vysvětlujícího obsah příjmové a výdajové stránky výhledu
v jednotlivých letech; návrh výhledu byl zveřejněn;
zastupitelstvo schvaluje předložený návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Kaznějov
na období 2019 – 2021: pro 14, proti 0, zdržel se 0
5. Projednání územního plánu
- zastupitelstvu byly předloženy dokumenty Vyhodnocení připomínek k návrhu ÚP a Rozhodnutí
o námitkách k návrhu ÚP zpracované odborem regionálního rozvoje a územního plánu Měú
Kralovice, který je pořizovatelem územního plánu; sestavování a projednávání návrhu územního
plánu prošlo předepsaným procesem;
zastupitelstvo bere na vědomí Rozhodnutí o námitkách k návrhu územního plánu Kaznějov
po veřejném projednání;
zastupitelstvo schvaluje Vyhodnocení připomínek k návrhu územního plánu Kaznějov po veřejném
projednání: pro 14, proti 0, zdržel se 0
zastupitelstvo vydává Územní plán Kaznějov: pro 14, proti 0, zdržel se 0
6. Žádost o odkup částí pozemků p.č. 1407 a 575/1
- rada města odsouhlasila na základě žádosti manželů Vondráčkových záměr prodeje částí pozemků
p.č. 1407 575/1, vše v k.ú. Kaznějov; požadované části pozemků byly geometricky odděleny a
záměr prodeje nově vzniklého pozemku p.č. 575/10 byl zveřejněn;
zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 575/10 v k.ú. Kaznějov o výměře 540 m2 za cenu 300,Kč/m2 bez DPH manželům Aleně a Ing. Karlu Vondráčkovým, oba bytem K Doubravě 151,
Kaznějov: pro 14, proti 0, zdržel se 0
7. Pronájem pozemku ve správě Státního pozemkového úřadu
- pro realizaci rekonstrukce plochy před kapličkou, která se částečně dotkne pozemku v majetku
státu, je nezbytnou podmínkou souhlasu s umístěním a realizací stavby uzavření nájemní smlouvy
se Státním pozemkovým fondem; jedná se o 119,18 m2, které budou stavbou dotčeny; uzavření
smlouvy projednala a zastupitelstvu doporučuje rada;
zastupitelstvo schvaluje uzavření speciální nájemní smlouvy mezi městem a SPF na pozemek p.č.
1290/1v k.ú. Kaznějov dotčený stavbou „Prostranství u kapličky v k.ú. Kaznějov“: pro 14,
proti 0, zdržel se 0
8. Darovací smlouva mezi měste a LB MINERALS, s.r.o.
- firma LB MINERALS, s.r.o. se formou darovací smlouvy zavazuje poskytnout městu písek a
kamenivo jako zimní posypový materiál nebo pro sportovní a školské účely (hřiště); hodnota daru
představuje částku 18 000,- Kč bez DPH;
zastupitelstvo souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s LB MINERALS, s.r.o. na poskytnutí věcného
daru na sportovní a školské účely: pro 14, proti 0, zdržel se 0

9. Delegace zástupce města na valnou hromadu VAK a.s.
- 14.6.2018 se bude konat valná hromada společnosti VAK a.s.; město na toto jednání deleguje
jednoho zástupce; starosta navrhuje jmenovat tři osoby, aby byla zajištěna zastupitelnost;
zastupitelstvo schvaluje jako zástupce města na jednání valné hromady VAK a.s. 14.6.2018
Zděnka Pokorného, Renatu Dobrou, Ing. Helenu Fryčovou: p ro 14, proti 0, zdržel se 0
10. Žádosti o finanční příspěvky na činnost v roce 2018
spolek
účel
částka v Kč

hlasování

TK Kaznějov

Provoz tenisové školy
mládeže

20 000,-

Pro 13, proti 0, zdržel se 1

Pohyb Kaznějov

Nájemné za tělocvičnu 20 000,pro dětské složky

Pro 13, proti 0, zdržel se 1

TJ Sokol Kaznějov

Činnost oddílu
volejbalu v roce 2018

20 000,-

Pro 14, proti 0, zdržel se 0

20 000,-

Pro 14, proti 0, zdržel se 0

Divadelní soubor Štace Projektor, režie,
scénografie, návrhy,
údržba a pořízení
kostýmů a rekvizit,
výroba kulis

FK Bohemia Kaznějov Činnost v roce 2018 – 310 000,Pro 14, proti 0, zdržel se 0
energie, údržba hřiště,
materiální vybavení
zastupitelstvo schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv s výše uvedenými žadateli na poskytnutí
příspěvků na schválený účel ve schválené výši, viz hlasování;
11. Rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací
- příspěvkové organizace MŠ a ZŠ požádaly o schválení navrhovaného rozdělení hospodářského
výsledku za rok 2017, tj. 80 % do rezervního fondu, 20 % do fondu odměn; účetní závěrky obou
příspěvkových organizací schválila rada;
zastupitelstvo schvaluje rozdělení HV příspěvkových organizací (v Kč):
Hospodářský
Příděl rezervnímu
Příděl fondu odměn
výsledek
fondu (80 %)
(20 %)
Základní škola Kaznějov

17 272,16

13 818,16

3 454,-

Mateřská škola sídliště
pro 14, proti 0, zdržel se 0

125 673,60

100 538,88

25 134,72

12. Jmenování zástupců města do školské rady při ZŠ Kaznějov
- k 26.4.2018 končí funkční období členů školské rady, ředitelka ZŠ z tohoto důvodu žádá
v souladu s platným školským zákonem o jmenování členů školské rady na období 2018 -2021;
zastupitelstvo jmenuje do školské rady Základní školy Kaznějov jako zástupce zřizovatele
Mgr. Hantovou Helusovou a Ing. Petra Buchtelíka: pro 12, proti 0, zdržel se 2
13. Diskuse
Ing. Diviš – upozorňuje na vrak osobního automobilu u Jubilantu;
tajemnice – jedná se o soukromý pozemek, majitele auta jsme zjistili, zatím nepřebral doporučenou
výzvu; budeme dál řešit;
Ing. Nový – občané na sídlišti se na něj obrátili se žádostí o řešení nedostatku parkovacích míst;
navrhuje připravit projekt na vybudování parkovací plochy;

Valentýna Bílá – kdy bude dokončena oprava koupaliště? Jak postupuje příprava stavby
obchodního domu?
starosta – dle uzavřené smlouvy má být oprava dokončena v květnu t.r., podle postupu stavby je
předpoklad, že termín bude dodržen; podle jednání se zástupci stavební firmy by měla stavba
obchodního domu být zahájena počátkem března, smluvní termín dokončení by měl být dodržen;
Diskuse z řad občanů
Stanislav Kožíšek – chtěl by navrhnout možné řešení problematického parkování v sídlišti – jako
nejsnazší se mu jeví změna podélných parkovacích stání v ulici Drahotínská na příčná, což by
přineslo několik míst navíc;
- jak je postupováno při přestavbě kulturního domu?
starosta – proběhlo výběrové řízení, rada schválila výběr dodavatele stavby – firmu BIS , a.s.,
v současné době je připravován podpis smlouvy o dílo; stavba by měla být dokončena do konce
prvního pololetí 2019;
Josef Široký – žádá pro SVJ Kaznějov 396-397 o souhlas s vydlážděním prostoru pod sušáky
na prádlo (jedná se o pozemek města); práce by členové SVJ provedli na jaře svépomocí;
- v bytovém domě, který spravuje SVJ Kaznějov 396-397 opakovaně došlo k havárii výměníku
tepla;
starosta – stížnost na havárie výměníku tepla bude projednána s jednatelem firmy Prodej tepla,
p. Lipperem;
- co se týče žádosti o souhlas s vydlážděním prostoru před bytovým domem, nevidí důvod, proč by
město této iniciativě bránilo, je ale třeba poslat oficiální žádost, která bude projednána;

Zápis vyhotoven 22.2.2018
Zapsala: Eliška Bartásková

Ověřil:
Mgr. Hana Šteflová……………………………….
Valentýna Bílá…………………………………….

Ing. Petr Sýkora
starosta

