Zápis z 20. jednání Zastupitelstva města Kaznějov dne 25.4.2018
Přítomni: dle prezenční listiny
Program:: dle přílohy
Návrhová komise:
Mgr. Eva Šimlová, Luboš Pojer
Ověřovatelé zápisu: Lukáš Kožíšek, Ing. Martin Brejník

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

1. Zpráva o činnosti rady
Ing. Nový – jak dopadla jednání ve věci navýšení nákladů na opravu břehů a hráze retenční nádrže?
starosta – zjištěný rozdíl 300 m2 mezi výkazem výměr a skutečnou výměrou týkající se položky
„dlažba z lomového kamene“ byl několikrát podrobně projednáván za účasti zástupců investora,
projektanta, TDI a dodavatele stavby a na základě jejich shody na výsledcích přeměřování byl
vypracován nový výkaz výměr, na základě kterého po ocenění podle cenové nabídky z výběrového
řízení byl vypracován dodatek ke smlouvě o dílo; předmětem tohoto dodatku je navýšení ceny
oprav o částku 509 790,44 Kč vč. DPH (jsou sem zahrnuty i ostatní běžné vícepráce a méněpráce)
- rada dodatek ke smlouvě projednala a schválila a zároveň uložila projednat s právničkou možnost
požadovat po projektantovi snížení ceny projektu, který byl chybný; podle názoru právničky je
změna ceny projektu vymahatelná jen za cenu dalších nákladů (soudní znalec, případné soudní
výlohy), které by převýšily vymoženou částku;
zastupitelstvo schvaluje činnost rady v době od posledního jednání ZM: pro 12, proti 0, zdržel se 0
2. Čerpání příjmů a výdajů rozpočtu k 31.3.2018
- zastupitelům byl předložen podrobný přehled o příjmech a výdajích rozpočtu k 31.3.2018;
zastupitelstvo schvaluje přehled příjmů a výdajů rozpočtu sestavený k 31.3.2018: pro 12, proti 0,
zdržel se 0
3. Rozpočtové opatření č. 1
- zastupitelům byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 1 projednaný a schválený finančním
výborem; součástí návrhu je i přijetí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje určené na vypracování
projektové dokumentace na značení cyklotras napojujících Kaznějov na cyklotrasy regionu (viz
smlouva o poskytnutí této dotace);
zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 1 v rozsahu dle předloženého návrhu a uzavření
Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu PK na „Vypracování projektové dokumentace na
značení cyklotras napojujících Kaznějov na cyklotrasy regionu“: pro 12, proti 0, zdržel se 0
4. Rozpočet zájmového sdružení právnických osob Severní Plzeňsko
- Severní Plzeňsko, zájmové sdružení právnických osob předložilo přehled o příjmech a výdajících
rozpočtu v roce 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018;
Jaroslav Šašek – z přehledu výdajů vyplývá, že sdružení pořizovalo v roce 2017 movitý majetek
a plánuje jeho pořizování i na rok 2018, jakým účelů bude sloužit?
starosta – je uložen v Třemošné, kde je sídlo sdružení a podle potřeb je k dispozici všem členům
(obcím);
zastupitelstvo bere na vědomí přehled o příjmech a výdajích rozpočtu zájmového sdružení
právnických osob Severní Plzeňsko za rok 2017 a návrh rozpočtu tohoto sdružení na rok 2018;
5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
- ČEZ Distribuce , a.s. předložil návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IV-12-0012030/1/VB týkající se pozemku p.č. 1180/1;
zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IV-12-0012030/1/VB: pro 12, proti 0, zdržel se 0

6. Žádost o odkup pozemku p.č. 1147/4
- žadatel je majitelem pozemku p.č. 1602/7, na kterém stojí dřevěná garáž; vzhledem k tomu, že
má v úmyslu tuto garáž odstranit a na jejím místě postavit novou, požádal o odkup pozemku
p.č. 1147/4, aby nová garáž mohla být větší;
- rada záměr prodeje pozemku schválila s podmínkami, které žadatel již splnil;
zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 1147/4 v k.ú. Kaznějov p. R. K., bytem Kaznějov,
za cenu 300,- Kč/m2 + DPH a úhradu nákladů s prodejem spojených:
pro 12, proti 0, zdržel se 0
7. Žádost o odkup pozemků p.č. 569/11 s 569/12
- město obdrželo žádost o odkup pozemku p.č. 569/11 nebo jeho části a části pozemku p.č. 569/12
za účelem stavby rodinného domu na pozemku p.č. 569/9 a jeho napojení na místní komunikaci;;- rada schválila záměr prodat jen nezbytné části pozemku p.č. 569/11 a 569/12 tak, aby městu
zůstaly tzv. „studánky“ s tím, že budoucí kupující zajistí oddělení příslušných částí pozemků
na své náklady a provede nové oplocení zbylé části pozemku po oddělení;
zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 569/11 a 569/16, oba v k.ú. Kaznějov, za cenu
300,- Kč/m2 + DPH J. V., bytem Kaznějov, s podmínkou, že kupující uhradí náklady spojené
s prodejem a vybuduje nové oplocení pozemku p.č. 565/15:
pro 12, proti 0, zdržel se 0
8. Žádost o odkup pozemku p.č. 575/11
- manželé V. požádali o odkup pozemku p.č. 575/11 za účelem zrekultivovat ho a ylepšit tak
bezprostřední okolí jejich bydliště;
- rada po přehodnocení svého původního názoru prodat tento pozemek za 300,- Kč/m2 doporučuje
vzhledem ke kvalitě pozemku prodej za 200,- Kč/m2 a úhradu nákladů s prodejem souvisejících;
zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 575/11 v k.ú. Kaznějov K. a A. V. bytem Kaznějov,
za cenu 200,- Kč/m2 a úhradu nákladů s prodejem spojených:
pro 12, proti 0, zdržel se 0
9. Nabídka prodeje pozemků městu
- majitelky pozemků p.č. 232/113, 232/123, 232/59 a 232/81 nabídly městu tyto pozemky ke koupi;
- pozemky jsou v ÚP vedené jako zastavitelná plocha občanské vybavenosti s doporučeným
umístěním sběrného dvora a jako plocha ochranné zeleně;
- rada doporučuje koupit za cenu 300,- Kč/m2 pozemky určené k výstavbě sběrného dvora;
zastupitelstvo schvaluje koupi částí pozemků p.č. 232/113, 232/123 a 232/59 určených v územním
plánu k výstavbě sběrného dvora za částku 300,- Kč/m2, nabídku koupě ostatních pozemků
neschvaluje: pro 12, proti 0, zdržel se 0
10. Dohoda o spolupráci při instalaci a provozování systému prvků aktivního monitoringu
- v roce 2016 byly s využitím dotace z programu Plzeňského kraje pořízeny a do Systému sběru
informací o průjezdu a měření rychlosti vozidel na území Plzeňského kraje připojeny dva prvky
aktivního monitoringu; vzájemnou spolupráci při provozu těchto zařízení upravuje předložený
návrh dohody mezi městem Kaznějov a Krajským ředitelstvím policie Plzeňského kraje;
zastupitelstvo schvaluje Dohodu o spolupráci při instalaci a provozování systému prvků aktivního
monitoringu mezi městem a Krajským ředitelstvím policie Plzeňského kraje: pro 12. proti 0,
zdržel se 0
11. Zpráva o kontrolní činnosti v roce 2017
- zastupitelstvu byla předložena Zpráva o kontrolní činnosti v roce 2017 shrnující všechny kontroly
provedené na úseku hospodaření města, příspěvkových organizací a příjemců veřejné finanční
podpory poskytnuté z rozpočtu města;
zastupitelstvo schvaluje zprávu o kontrolní činnosti v roce 2017: pro 12, proti 0, zdržel se 0

12. Plán kontrolní činnosti
- v souladu se směrnicí o vnitřní kontrole byl sestaven Plán kontrolní činnosti na rok 2018;
zastupitelstvo schvaluje předložený návrh Plánu kontrolní činnosti na rok 2018: pro 12,. proti 0,
zdržel se 0
13. Návrh odpisu pohledávek města
- z celkového objemu pohledávek z titulu poplatků za psy a sankcí uložených přestupkovou komisí
byly vybrány pohledávky, jejichž vymáhání by znamenalo pro město vysoké náklady s nejistým
výsledkem; ve všech případech město spolupracovalo při jejich vymáhání s advokátní kanceláří;
- seznam pohledávek navržených k odpisu je zastupitelstvu poskytnut k nahlédnutí;
- v případě odpisu, budou všechny pohledávky dále vedeny v podrozvahové účetní evidenci,
navržený postup schválil finanční výbor;
zastupitelstvo schvaluje odpis pohledávek za psy a sankcí uložených přestupkovou komisí
dle přiloženého seznamu: pro 12, proti 0, zdržel se 0
14. Dodatek k vyhlášce č. 1/2017 o nočním klidu
- vzhledem ke svým plánovaným akcím v areálu kaznějovského „koupaliště“ požádal Spolek
pro Kaznějov o úpravu vyhlášky č. 1/2017 o nočním klidu tak, aby obsahovala další výjimečný
případ zkrácení doby nočního klidu; jedná se o jeden den v měsíci září s tím, že konkrétní datum
bude vždy předem zveřejněno;
zastupitelstvo schvaluje doplnění hudební akce pořádané v měsíci září daného roku do článku 3,
odstavec 2 vyhlášky č. 1/2017 o nočním klidu: pro 11, proti 0, zdržel se 1
15. Stanovení počtu členů zastupitelstva
- podle zákona o obcích stanoví zastupitelstvo nejpozději do 85 dnů přede dnem konání voleb
do zastupitelstev obcí počet členů zastupitelstva na další volební období;
zastupitelstvo stanovuje pro volební období 2018 – 2022 počet členů Zastupitelstva města Kaznějov
na 15: pro 12, proti 0, zdržel se 0
16. Diskuse
Luboš Pojer – město by mělo vyřešit problém koupání a volného pobíhání psů v areálu „koupaliště“
tajemnice – areál je označen tabulkami se zákazem koupání psů, které mnozí nerespektují; bude
připraven návrh, jak situaci řešit pomocí obecní vyhlášky;
Ing. Nový – v poslední době vázne vývoz odpadů z hospodářského dvora, pokud jsou kontejnery
plné, měli by být občané včas informováni, aby tam nevozili další odpad;
tajemnice –na začátku letošního roku změnila firma Odpady Bohemia (Becker) majitele a stále se
potýkáme s problémy při vývozu kontejnerů i popelnic a s dokonce i s problémy s fakturací;
pokud jsou kontejnery plné a je objednán jejich vývoz, nemůže obsluha již dopředu avizovat
zavření hospodářského dvora, protože vždy počítá s tím, že k vývozu dojde;
Bc. Tischlerová – velký nepořádek je na veřejném prostranství u Jubilantu;
starosta – není to pozemek města, ale uklidíme ho, stejně jako uklízíme jiná problematická místa
Zápis vyhotoven 30.4.2018
Zapsala: Eliška Bartásková
Ověřil: Lukáš Kožíšek……………………………
Ing. Martin Brejník……………………………….

Ing. Petr Sýkora
starosta

