Zápis z 22. jednání Zastupitelstva města Kaznějov dne 19.9.2018
Přítomni: dle prezenční listiny
Program: dle přílohy
Návrhová komise:
Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Eva Šimlová, Mgra Hana Šteflová
Petra Wolfová, Valentýna Bílá

pro 11, proti 0, zdržel se 2
pro 11, proti 0, zdržel se 2

1. Zpráva o činnosti rady
- byly předloženy zápisy a usnesení z jednání rady v období od posledního ZM;
starosta – na posledním jednání rady byly připomínky k přípravě akce „zpevnění ploch v HD“;
akce byla připravována dle projektu Ing. Fröhlicha (smlouva s ním schválena v IV/2018, zatím
fakturováno 30,0 tis. Kč); vzhledem k vyjádření majitelů sousedních nemovitostí a rady bylo
s Ing. Fröhlichem dohodnuto přerušení přípravy realizace akce a dále nebude fakturováno;
bude rozhodnutí nového ZM, zda bude v akci pokračováno;
- cílem připravované opravy bylo zpevnit plochy v hospodářském dvoře a zlepšit tak podmínky
pohybu v celém areálu, což by mělo význam i pro případ, že bude vybudován nový sběrný dvůr
a stávající areál bude sloužit jen jako technické zázemí města;
zastupitelstvo schvaluje činnost rady v době od posledního jednání ZM: pro 13, proti 0, zdržel se 0
2. Čerpání příjmů a výdajů rozpočtu k 31.8.2018
- zastupitelům byl předložen podrobný přehled o příjmech a výdajích rozpočtu k 31.8.2018;
zastupitelstvo schvaluje přehled příjmů a výdajů rozpočtu sestavený k 31.8.2018: pro 13, proti 0,
zdržel se 0
3. Rozpočtové opatření č. 3
- zastupitelům byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 3, který projednal a odsouhlasil
finanční výbor se změnou v příjmové části rozpočtu, která se týká navýšení o 7,5 tis. Kč na §39.69
(příjem z pokuty uložené ČIŽP);
- součástí materiálů k jednání ZM je i žádost FK Bohemia Kaznějov o finanční dotaci na po řízení
sekačky pro údržbu fotbalového hřiště; předmětem žádosti je částka 411 400,- Kč; tato žádost
do návrhu rozpočtového opatření zatím nebyla zapracována, k jeho úpravě dojde po případném
schválení;
zastupitelstvo schvaluje poskytnutí částky 411 400,- Kč na pořízení vřetenové sekačky Jacobsen
TRIKING 1900 FK Bohemia Kaznějov, IČ 67106234, a uzavření veřejnoprávní smlouvy upravující
podmínky poskytnutí této částky: pro 13, proti 0, zdržel se 0
zastupitelstvo schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 3 navýšené v příjmové části o o částku
7,5 tis. Kč (§ 36 69) a ve výdajové části o finanční příspěvek ve výši 411 400,- Kč pro FK Bohemia
Kaznějov: pro 13, proti 0, zdržel se 0
4. Darovací smlouvy
- v materiálech byly zastupitelům předloženy návrhy 3 darovacích smluv:
darovací smlouvy město Kaznějov x LB MINERALS, s.r.o. - předmětem je bezúplatné poskytnutí
vody pro napuštění retenční nádrže v hodnotě 130 000,- Kč;
zastupitelstvo schvaluje uzavření výše uvedené darovací smlouvy: pro 13, proti 0, zdržel se 0
darovací smlouva město Kaznějov x Severní Plzeňsko z.s. - předmětem je finanční dar ve výši
20 000,- Kč určený na pořízení informačních tabulí;
zastupitelstvo schvaluje uzavření výše uvedené darovací smlouvy: pro 13, proti 0, zdržel se 0
darovací smlouva město Kaznějov x OMGD s.r.o. - předmětem je věcný dar spočívající
bezúplatném poskytnutí elektrické energie na odběrném místě, kterou je trafostanice vedená pod č.

EAN 859182400800019856 (areál koupaliště);
starosta – s uzavřením této smlouvy nesouhlasí, nejsou zde jasné majetkoprávní vztahy k přípojce,
je otázka, zda firma OMGD může distribuovat elektřinu; nebyl předložen projekt na vybudování
odběrného místa; smlouvu nebude podepisovat;
Mgr. Šimlová – díky vstřícnosti OMGD bylo možné uspořádat již několik akcí na koupališti, tato
smlouva by měla naopak narovnat vzájemné vztahy města a firmy při odběru elektřiny; nejedná se
o obchod, pouze o bezplatný odběr;
Jaroslav Šašek – pokud má odběrné místo revizi, kterou dělala oprávněná osoba, musí být vše
v pořádku; pokud jsou pochybnosti o tom, kdo má přípojku v majetku, je třeba vstoupit v jednání
s firmou a dořešit; na odběr elektřiny to však nemá vliv;
Ing. Brejník – nevidí důvod, proč by smlouva neměla být podepsána, zastupitelstvo může pověřit
podpisem místostarostku;
zastupitelstvo schvaluje uzavření darovací smlouvy s firmou OMGD na bezúplatný odběr elektřiny
v areálu koupaliště a pověřuje podpisem smlouvy Mgr. Evu Šimlovou: pro 11, proti 1, zdržel se 1
5. Rozšíření matričního obvodu
- k 1.1.2019 ruší obec Dolní Bělá svůj matriční obvod; obce, které patřily do jeho působnosti, byly
vyzvány Krajským úřadem Plzeňského kraje, aby se rozhodly, pod který stávající matriční úřad by
pro ně bylo nejvýhodnější spadat; obec Mrtník má zájem o začlenění do působnosti matričního
úřadu Měú Kaznějov; starosta doporučuje této žádosti vyhovět;
zastupitelstvo schvaluje rozšíření působnosti matričního úřadu Kaznějov o obec Mrtník s platností
od 1.1.2019: pro 13, proti 0, zdržel se 0
6. Týden knihoven
- Městská knihovna Kaznějov připravila na Týden knihoven (1.-7.10.) akci spočívající v bezplatné
registraci nových čtenářů v tomto období a v prominutí pokut za nevrácené knihy; kromě toho
je na 1.10. připraveno setkání pamětníků týkající se lokální historie;
zastupitelstvo schvaluje předložený program Týdne knihoven: pro 13, proti 0, zdržel se 0
7. Diskuse
Valentýna Bílá – jak byly řešeny připomínky k provedení opravy hráze a břehů retenční nádrže?
starosta – firma provedla opravy, celkově ale byla akce provedena dle projektu a nevyplývá
z toho tedy možnost žádné reklamace; způsob, jakým byla rekonstrukce provedena je běžně
užívaná technologie (viz projekt);
Lukáš Kožíšek – v nádrži ubývá voda, hráz a břehy jsou propustné, pod kameny je jen textilie;
proč se oprava neprovede hned?
starosta –opakuje, že realizace byla provedena dle projektu, zdánlivý úbytek vody je způsoben
vlivem klimatických podmínek a částečným odběrem vody na zalévání veřejné zeleně; nádrž není
a nebyla vodotěsná (např. dno); sám má jiné obavy – v budoucnu mohou být problémy se
získáváním vody, nemáme vlastní zdroj;
Jaroslav Šašek – navrhuje jednat s OMGD, za jakých podmínek bychom mohli vodu získat od nich;
Valentýna Bílá – žádá, aby zastupitelstvo hlasovalo o žádosti Spolku pro Kaznějov o poskytnutí
příspěvku na akci Buřtování se sousedy; rada poskytnutí příspěvku zamítla, ale akce se přesto
s úspěchem konala; požadovaná částka je 2 100,- Kč
Mgr. Šimlová – žádost podporuje, jedná se o zdařilou akci zejména pro rodiče s dětmi,
Luboš Pojer – činnost Spolku pro Kaznějov je pestrá a zaslouží si podporu;
starosta – tato žádost byla projednána radou a zastupitelstvo činnost rady schválilo;
zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 2 100,- Kč Spolku pro Kaznějov na akci
Buřtování se sousedu a uzavření veřejnoprávní smlouvy s podmínkami poskytnutí tohoto příspěvku:
pro 10, proti 0, zdržel se 3

starosta – toto jednání zastupitelstva je asi 100 za dobu jeho působení ve vedení města Kaznějov a
zároveň poslední; chtěl by při této příležitosti poděkovat všem občanům za důvěru, kterou mu
opakovaně ve volbách dávali a za vzájemnou spolupráci; poděkování vyslovuje také všem
zaměstnancům Měú, kteří s ním během celých 20 let spolupracovali a s jejichž pomocí se společně
podařilo splnit mnoho náročných úkolů ve prospěch Kaznějova; děkuje také všem stávajícím i
bývalým členům zastupitelstva a přeje budoucímu novému starostovi, aby u svých zastupitelů
nalezl vždy podporu;

Zápis vyhotoven 20.9.2018
Zapsala: Eliška Bartásková

Ing. Petr Sýkora, starosta

Ověřil: Petra Wolfová………………………………………
Valentýna Bílá……………………………………..

