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stskému ú adu Záb eh,

Masarykovo nám. 6

od

Pavel Trhal – zmocn nec P ípravného výboru,  V Záb eze 8. 9. 2008

Na Výsluní 38, Záb eh 789 01

Návrh p ípravného výboru

na konání místního referenda o prodeji m stských pozemk  pro firmu Wanemi CZ a.s.
ve dnech 17.10. a 18.10. 2008
dle §10 zákona . 22/2004 Sb.

a) ozna ení území:

Místní referendum se bude konat na území m sta Záb eha v etn  místních ástí: Hn vkova, Pivonína
a Václavova.

b) zn ní otázky navržené k rozhodnutí v místním referendu:

„Souhlasíte s tím, aby m sto Záb eh prodalo svoje pozemky za ú elem vybudování energetického
zdroje a papírny podle zám ru firmy WANEMI CZ a.s.?”

c) od vodn ní návrhu:

I.

Ob ané mají právo rozhodovat o podob  svého m sta sami, svým vlastním hlasováním.

12.12. 2007 p ijalo Zastupitelstvo m sta Záb eh usnesení: ZM schvaluje vyhlášení místního referenda
ve v ci investi ní akce „Využití obnovitelných zdroj  energie a druhotných surovin p i výrob  papíru
v pr myslové zón  v Záb ehu“ na území m sta Záb eh.“

12.12. 2007 p ijalo Zastupitelstvo m sta Záb eh usnesení, ve kterém se mj. praví, že zám r Wanemi
CZ  a.s.  je  projekt: „…jehož rozsah a možné pozitivní a zejména negativní dopady na m sto, jeho
obyvatele a okolí nebyly v dob  schvalování smlouvy o budoucí kupní smlouv  o prodeji pozemk
investorovi zastupitelstvem m sta (11.10.2006), kterou je v sou asné dob  m sto vázáno, ob an m ani
zastupitel m známy.“

Výše uvedená usnesení ( . 07/013/009/02/02 + . 07/013/009/02/04)  jsou platná – nebyla napln na
ani  revokována.
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Zám r firmyWanemi CZ a.s. je v p ímém rozporu:

1. s Územní energetickou koncepcí Mikroregionu Záb ežsko
2. s Integrovanou strategií rozvoje regionu Záb ežsko pro roky 2007 – 2013
3. se Strategií rozvoje Záb eha

§2 (2) zákona o obcích: Obec pe uje o všestranný rozvoj svého území a o pot eby svých ob an ; p i
pln ní svých úkol  chrání též ve ejný zájem.

vodem požadovaného vyhlášení referenda s termínem konání ve dnech 17. a 18. íjna – sou asn
s volbami do Senátu Parlamentu R a Krajského zastupitelstva, je rovn ž povinnost M sta podle §38
(1) zák. o obcích: Majetek obce musí být využíván ú eln  a hospodárn  v souladu s jejími zájmy
a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené p sobnosti. Obec je povinna pe ovat o zachování a
rozvoj svého majetku.

Správnost našeho požadavku na uspo ádání místního referenda byla mohutn  deklarována i zna nou
podporou ob an , nebo  b hem pouhých dvou týdn  bylo  nashromážd no p es 2.500 podpis
podporovatel   referenda!

ipomínáme, že právo ob an  rozhodnout v referendu pat í mezi základní  práva v demokratické
spole nosti, jak vyplývá z l. 21 odst. 1 Listiny základních práv a svobod {2/1993 Sb.), l. 3 odst. 2
Evropské charty místní samosprávy {181/1999 Sb.) a l. 25 Mezinárodního paktu o ob anských
a politických právech {12n/1976 Sb.).

II.

Otázka uvedená v bod b) je p ípustná ve smyslu zákona o místním referendu:

Otázka navržená k rozhodnutí v referendu zohled uje všechny požadavky zákona 22/2004 Sb.,
o místním referendu (dále jen zákon). P edevším pln  respektuje § 6 zákona, nebo  p i prodeji
pozemk  vystupuje m sto jako subjekt práv a povinností. Zákon o obcích stanovuje podle § 35 odst. 1
ve spojení s § 85 písm. a), že p evod nemovitostí pat í do samostatné p sobnosti obce.

Jelikož otázka nepožaduje rozhodnout ani o jedné ze záležitostí vyjmenovaných v §7 zákona
o místním referendu (záležitosti, o kterých referendum konat nelze), je v souladu i s touto zákonnou
podmínkou. Navíc je otázka položena zcela jednozna  a lze na ni odpov t slovem “ano”, nebo
slovem “ne”. Tudíž je v souladu též s §8 odst. 3 zákona o místním referendu.

III.

ípravný výbor navrhuje z d vodu ú elnosti a hospodárnosti nakládání s ve ejnými
prost edky, aby termín konání místního referenda byl spojen s termínem voleb do Senátu
Parlamentu R a Krajského zastupitelstva ve dnech 17. a 18. íjna 2008.

Zvláštní upozorn ní pro Radu M sta Záb eha:

Rada M sta se sice m že fakultativn  k tomuto návrhu vyjád it, avšak obligatorn  jej vždy musí
postoupit zastupitelstvu obce – m sta tak, aby jej mohlo zastupitelstvo obce projednat na svém
nejbližším zasedání. Lze tedy dovodit, že pokud by rada obce – m sta nem la již žádné ze svých
jednání naplánováno p ed svoláním zastupitelstva, byl by zde dán d vod ke svolání „mimo ádného“
jednání rady, nebo zákon stanoví povinnost rad  obce – m sta p edložit návrh p ípravného
výboru na nejbližší zasedání zastupitelstva obce – m sta  bez výjimky!
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d) odhad náklad :

1. náklady na technické provedení  míst. referenda:

Jelikož p ípravný výbor žádá tímto i o vypsání termínu míst. referenda  na dny 17. a 18. íjna sou asn
s volbami do Senátu Parlamentu R a volbami do Krajského zastupitelstva, budou náklady pouze na
zhotovení dalších (t etích, barevn  jinak ozna ených volebních lístk ) a na výdaje za p ípadné
navýšení pracovní doby ú edník  a len  volebních komisí jmenovaných m stem. P ípravný výbor je
ochoten zajistit své vlastní zástupce ve volebních komisích na své vlastní náklady v souladu s § 9
a § 21 zák. o míst. referendu.

Výše uvedené náklady odhadujeme na zhruba 50.000 – 70.000 K .

2. náklady  spojené s realizací  rozhodnutí p ijatého v místním referendu:

Výsledky referenda jsou závazné a m sto Záb eh bude muset postupovat podle p ání ob an , protože
tak to stanoví zákon o místním referendu. Za takové situace nem že být m sto povinné k náhrad
škody a Wanemi CZ a.s. se jí u soudu nedom že. M sto bude muset uhradit smluvní pokutu ve výši
max. 500 000,- K  ( toto je ve smlouv  o smlouv  budoucí mezi m stem Záb eh a Wanemi CZ jediná
vy íslená suma). Situace vyhlášení místního referenda z v le samotných svobodných ob an  není
ve smlouv  o smlouv  budoucí mezi M stem Záb eh a právnickou osobou Wanemi CZ a.s.  nijak
ošet ena a p ípadná žaloba o náhrad  škody je tedy bezp edm tná.

Výše uvedené náklady (celkov  zhruba 550.000 – 570.000 K ) m že M sto Záb eh uhradit nap .
z p íjmové kapitoly R01 – Navýšení dan  z p íjm  právnických osob za obce z d vod  vyššího pln ní.
Obecn  z  rozpo tu m sta na rok 2008 (p ípadn  dalších) a zapojení z statku z minulých let.

Viz analogie platného usnesení . 07/013/009/02/06, že:

ZM schvaluje za azení náklad  spojených s provedením místního referenda v ástce 755.000,- K  do
výdaj  rozpo tu m sta na rok 2008 s tím, že tato ástka bude kryta navýšením zapojení z statk
minulých let.

e) ozna ení zmocn nce:

Zmocn ncem len  P ípravného výboru je :
Pavel Trhal, narozený 16.10.1974, trvale bytem Na Výsluní 38, Záb eh

f) lenové P ípravného výboru (jméno, p íjmení, datum narození, místo trvalého pobytu
– adresa + vlastnoru ní podpisy):

MUDr. Ji í erný, nar.: 31.1.1955, adresa: Na Vyhlídce 24, Záb eh,

podpis:

RNDr. Jaroslav Hajtmar, nar.: 19.8.1964, adresa: Skali ka 48A, Záb eh,

podpis:

MUDr. Eliška Mikovcová, nar.: 12.6.1955, adresa: Post elmovská 5, Záb eh,

podpis:
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Ing. Otakar Srovnal, nar.: 31.3.1975, adresa: B. N mcové 28, Záb eh,

podpis:

MUDr. Václav Svoboda, nar.: 31.12.1951, adresa: Sušilova 10, Záb eh,

podpis:

MUDr. Anna Svobodová, nar.: 22.9.1951, adresa:  Sušilova 10, Záb eh,

podpis:

Pavel Trhal, nar.: 16.10.1974, adresa:  Na Výsluní 38, Záb eh,

podpis:

Ing. arch. Petr Wolf, nar.: 23.1.1965, adresa:  Na Nové 15, Záb eh,

podpis:

Jaroslava Wolna, nar.: 12.4.1953, adresa: Vodní 3, Záb eh,

podpis:


