ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEMOŠNÁ

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města
č. 9/2020
Datum konání:

24. 6. 2020

Hodina:

18:00

Místo konání:

Přísálí KD Záluží

Zahájení
Ověření zápisu z minulého zasedání
Kontrola usnesení
Projednání návrhu na ukončení vyhlášeného záměru na odprodej pozemků v majetku města
4.
Třemošná, parc. č. KN 1198/4 o výměře 23 m2 a KN 1198/2 o výměře 42 m2 v k.ú. Třemošná
Projednání návrhu na ukončení vyhlášeného záměru na odprodej částí pozemků parc. č. KN 385/1
5.
a 328 v k.ú. Záluží u Třemošné
Projednání návrhu na ukončení vyhlášeného záměru na odprodej části pozemku parc. č. KN 698/3
6.
v k.ú. Třemošná
Projednání návrhu smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č.
7. UZSVM/P/8144/2020-HMSU, pozemky parc. č. KN 2576/167 o výměře 1991 m2 a KN 2576/181
o výměře 1638 m2 vše v k.ú. Třemošná od ÚZSVM
Projednání návrhu na změnu rozpočtu města k 24. červnu 2020 a informace o Radou města
8.
schváleném rozpočtovém opatření č. 5 a 6
Schválení odměn uvolněným zastupitelům obce, starostovi a místostarostovi ve výši dvou
9.
měsíčních platů
10. Projednání návrhu dohody o provedení práce zastupitele města
11. Rozprava
12. Závěr
1.
2.
3.

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ
Bod č. 1
Zahájení
Jednání Zastupitelstva města zahájil a řídil starosta. Konstatoval, že ZM je
usnášeníschopné, je přítomno 13 zastupitelů.
Usnesení:

108/1/ZM9-2020
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Zastupitelstvo města schvaluje:
a) program zveřejněný na úřední desce na pozvánce ze dne 15. 6. 2020
b) návrhovou komisi ve složení:
předseda:
Mgr. Petr Žižka
členové:

Jan Bělohradský
Václav Toman

c) ověřitele zápisu:
Martin Varcholek
Ing. Milan Toman
d) po projednání každého bodu programu bude přijato příslušné usnesení
Bod č. 2
Ověření zápisu z minulého zasedání
Usnesení:
109/2/ZM9-2020
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
že zápis ze zasedání Zastupitelstva města ze dne 15. dubna 2020 byl ověřen bez
připomínek.
Bod č. 3
Kontrola usnesení
Usnesení:
110/3/ZM9-2020
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
Úkoly z předcházejícího zasedání ZM dané usnesením byly splněny následovně:
- body č. 4, 5, 6 a 7 - kupní smlouvy připravené u notářky k podpisům,
- body 8, 11, 13, 15 až 22 - splněny
- body 9, 10, 12 a 14 - v jednání před dokončením
Bod č. 4
Projednání návrhu na ukončení vyhlášeného záměru na odprodej pozemků v majetku
města Třemošná, parc. č. KN 1198/4 o výměře 23 m2 a KN 1198/2 o výměře 42 m2 v k.ú.
Třemošná
Usnesení:
111/4/ZM9-2020
Zastupitelstvo města na doporučení Rady města ze dne 15. 1. 2020
a) schvaluje:
I. ukončit vyhlášený záměr a odprodat pozemek KN 1198/4 o výměře 23 m2 v k.ú.
Třemošná p. Zdeňku Leškoviatovi, 1. máje 231, 330 11 Třemošná, za cenu
dohodou ve výši 2 300 Kč s tím, že výše uvedený uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnictví tohoto pozemku. Kupní cena bude uhrazena na
účet města Třemošná před podpisem kupní smlouvy
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II. ukončit vyhlášený záměr a odprodat pozemek KN 1198/2 o výměře 42 m 2
v k.ú. Třemošná pí p. Janě Steidlové, Lidická 1104, 330 11 Třemošná, za
cenu dohodou ve výši 4 200 Kč s tím, že výše uvedená uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnictví tohoto pozemku. Kupní cena bude uhrazena na
účet města Třemošná před podpisem kupní smlouvy
b) ukládá HSO:
informovat p. Leškoviata a pí Steidlovou o rozhodnutí ZM a spolupracovat na
přípravě podkladů pro sepsání kupní smlouvy – kupní smlouvy si zajistí kupující
c) pověřuje starostu města:
podpisem kupních smluv
Bod č. 5
Projednání návrhu na ukončení vyhlášeného záměru na odprodej částí pozemků parc. č.
KN 385/1 a 328 v k.ú. Záluží u Třemošné
Usnesení:
112/5/ZM9-2020
Zastupitelstvo města na doporučení Rady města ze dne 19. 5. 2020
a) schvaluje:
ukončit vyhlášený záměr a odprodat pozemek ve vlastnictví města parc. č. KN 328
o celkové výměře 221 m2 v k.ú. Záluží u Třemošné, který vznikl dle nově
vypracovaného GP č. 697-91/2020 ze dne 22. 4. 2020 p. Ladislavu Koškovi, Lomená
143, 330 11 Třemošná Záluží za cenu 300 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem pozemku včetně vypracování GP na jeho oddělení.
Předmětný pozemek bude sloužit pro možnost přístupu k části parcely KN 326/1
v k.ú. Záluží u Třemošné, na které uvažuje výstavbu RD. Pozemek je v KN veden
jako ostatní plocha – ostatní komunikace. Kupní cena bude uhrazena na účet města
Třemošná před podpisem kupní smlouvy
b) ukládá HSO:
informovat p. Koška o rozhodnutí ZM a spolupracovat na přípravě podkladů pro
sepsání kupní smlouvy
c) pověřuje starostu města:
podpisem kupní smlouvy
Bod č. 6
Projednání návrhu na ukončení vyhlášeného záměru na odprodej části pozemku parc. č.
KN 698/3 v k.ú. Třemošná
Usnesení:
113/6/ZM9-2020
Zastupitelstvo města na doporučení Rady města ze dne 19. 5. 2020
a) schvaluje:
ukončit vyhlášený záměr a odprodat část pozemku ve vlastnictví města parc. č. KN
698/3 v k.ú. Třemošná dle nového GP č. 3305-92/2020 ze dne 22. 4. 2020 nově
označenou jako pozemek parc. č. KN 698/6 o celkové výměře 134 m2 manželům
Janu a Evě Horákovým, bytem Šeříková 986, 330 11 Třemošná za cenu 300 Kč/m2
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s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku včetně
vypracování GP na oddělení pozemku. Kupní cena bude uhrazena na účet města
Třemošná před podpisem kupní smlouvy
b) ukládá HSO:
informovat manžele Horákovi o rozhodnutí ZM a spolupracovat na přípravě
podkladů pro sepsání kupní smlouvy
c) pověřuje starostu města:
podpisem kupní smlouvy
Bod č. 7
Projednání návrhu smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým
věcem č. UZSVM/P/8144/2020-HMSU, pozemky parc. č. KN 2576/167 o výměře 1991 m2
a KN 2576/181 o výměře 1638 m2 vše v k.ú. Třemošná od ÚZSVM
Usnesení:
114/7/ZM9-2020
Zastupitelstvo města na doporučení Rady města ze dne 3. 6. 2020
a) schvaluje:
Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem
č. UZSVM/P/8144/2020-HMSU, pozemky parc. č. KN 2576/167 o výměře 1 991
m2 a KN 2576/181 o výměře 1 638 m2 vše v k.ú. Třemošná od ÚZSVM do majetku
města.
Pozemky zasahují do MK při sjezdu k areálu Diana a do křižovatky s komunikací
I/27. Jedná se o dořešení vlastnictví pozemků po realizaci obchvatu města Třemošná.
b) pověřuje starostu města:
podpisem smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem
Bod č. 8
Projednání návrhu na změnu rozpočtu města k 24. červnu 2020 a informace o Radou
města schváleném rozpočtovém opatření č. 5 a 6
Usnesení:
115/8/ZM9-2020
Zastupitelstvo města na doporučení Rady města ze dne 3. 6. 2020 a 17. 6. 2020
a) schvaluje:
I. Rozpočtové opatření č. 7 k 24. 6. 2020 takto:
-příjmy sníženy o
9 722 000,00 Kč
-výdaje navýšeny o
200 000,00 Kč
Rozpočet po změně č. 7.:
-příjmy
76 697 615,00 Kč
-výdaje
109 002 221,00 Kč
-rozdíl
-32 504 606,00 Kč
Rozdíl bude kryt z výsledků hospodaření z předcházejících let.
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II. předloženou smlouvu o poskytnutí účelového příspěvku z rozpočtu města na
vybudování, osazení a napojení domovní čistírny odpadních vod č. 1/2020 ve výši
80 000 Kč p. Otu Krejčímu, Zálužská 859, 330 11 Třemošná.
b) bere na vědomí:
Rozpočtové opatření č. 5, ve kterém je v příjmové části zahrnuta v rámci
dotačního programu na zmírnění dopadu kůrovcové kalamity částka ve výši 28 050
Kč.
Příjmy celkem
Výdaje celkem
Rozdíl celkem

86 419 615 Kč
109 002 221 Kč
-22 582 606 Kč

Rozpočtové opatření č. 6, ve kterém ve výdajové části dochází přesunu mezi
paragrafy zájmová činnost v kultuře, činnost místní správy a zachování a obnova
kulturních památek.
Příjmy celkem
Výdaje celkem
Rozdíl celkem

86 419 615 Kč
109 002 221 Kč
-22 582 606 Kč

Bod č. 9
Schválení odměn uvolněným zastupitelům obce, starostovi a místostarostovi ve výši dvou
měsíčních platů
Usnesení:
116/9/ZM9-2020
Zastupitelstvo města na doporučení Rady města ze dne 3. 6. 2020
a) schvaluje:
v souladu s § 76 a 84, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení):
I. poskytnutí mimořádné odměny panu starostovi Jaromíru Zeithamlovi za práci ve
vedení sdružení Severní Plzeňsko, z.s.p.o. a dále v Dobrovolném svazku obcí 1/27
a prosazování zájmů města v těchto a dalších organizacích ve výši dvojnásobku jeho
měsíčního platu.
II. místostarostovi města za práci při zajišťování přípravy administrativní agendy při
zpracování dokumentace k projektům, čerpajících dotace z fondů a zajištění
dezinfekce, osobních ochranných pomůcek a veškerých opatření proti šíření nákazy
COVID-19 ve výši dvojnásobku jeho měsíčního platu.
Mimořádné odměny budou vyplaceny ve výplatě za měsíc červen 2020
b) ukládá:
tajemníkovi MěÚ zajistit poskytnutí mimořádných odměn v souladu s usnesením
Zastupitelstva města
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Bod č. 10
Projednání návrhu dohody o provedení práce zastupitele města
Usnesení:
117/10/ZM9-2020
Zastupitelstvo města na doporučení Rady města ze dne 3. 6. 2020
a) schvaluje:
uzavřít dohodu o provedení práce se zastupitelkou města p. Jitkou Krochmalovou na
pracovní úkol „Zpracování archiválií, aktualizace a evidence archivu Města
Třemošná“ od 1. července 2020 do 31. prosince 2020. Rozsah práce nepřesáhne 300
hodin.
b) ukládá:
tajemníkovi MěÚ zajistit sepsání a uzavření této dohody
Bod č. 11
Rozprava
Zastupitelstvo města bere na vědomí dotazy, informace a připomínky členů ZM a občanů města
k bodu č. 11 zápisu z dnešního jednání ZM.
Bod č. 12
Závěr
Starosta ukončil jednání a poděkoval přítomným zastupitelům za účast na zasedání a popřál jim
hezkou dovolenou.
Zapsal Milan Pánek, 24. 6. 2020

návrhová komise:

.............................................
Jaromír Zeithaml
starosta

.............................................
Mgr. Petr Žižka
místostarosta

.............................................
Mgr. Petr Žižka
předseda

.............................................
Jan Bělohradský
člen

.............................................
Václav Toman
člen

