Usnesení z 12. zasedání "Zastupitelstva města
Horní Blatná" ze dne 26.08.2009
Přítomni :

Petro, Suchan, Fuchs, Vítek 17:15

Hosté :

Ing.Kupilík, MUDr.Maslanka, p.Čičmanec, p.Wendler, p.Krausová, p.Dáňová,
p.Chlumská, p.Krahulíková, p.Pöhlmann,

Omluveni :
Ověřovatelé zápisu :

Suchan, Fuchs,

Začátek zasedání :

17.00 hodin

Konec zasedání :

18.05 hodin

Program jednání :
Ostatní :

Dle bodů č. 1
Dle bodů č. 14

až č. 13
až č. 17

1) Úplatný převod pozemků z majetku Pozemkového fondu České republiky
podle Územního plánu na základě usnesení číslo 15 ze dne 31.05.2004.
Jedná se především o lokality na Rekreaci smíšenou a na Rekreaci
rozptýlenou. Pozemkovým fondem České republiky byl náš úřad požádán o
aktualizaci své žádosti. Při privatizaci těchto pozemkových parcel budou v
první řadě nabídnuty pozemky restituentům, teprve pak městu na základě
platného územního plánu a usnesení zastupitelstva o úplatném převodu. V
případě prodeje bude cena určena Znaleckým posudkem.
Ulice Hamerská :

cca 32500 m2, z toho 5500 m2 hist.majetek ?

Ulice Komenského :

cca 28200 m2, z toho 134 m2 hist.majetek ?

Ulice Havířská :

cca 29300 m2, z toho 6010 m2 hist.majetek ?

Usnesení : ZM trvá na usnesení ze dne 31.05.2004, č.j.15

2) Dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2009 - bez závad a připomínek ze
strany kontrolního orgánu
Usnesení : ZM bere na vědomí

3) Malířský plenér - získán darem obraz autora Františka Palušky, v hodnotě
15.000,- Kč na základě Darovací smlouvy. Malířský Plenér v roce 2009
financován z prostředků Sdružení obcí Bystřice a z dotací Karlovarského kraje

Usnesení : ZM ukládá vzít tento obraz do majetku města Horní Blatná

4) Vypořádání Malířského Plenéru v roce 2008. Malířský Plenér 2008 byl
financován z prostředků Sdružení obcí Bystřice částkou 25.000,- Kč, Sdružení
obcí Bystřice dále zaštítilo dotační titul ve výši 40.000,- Kč získaného od
Karlovarského kraje. Horní Blatná se v roce 2008 podílela na této akci
částkou 10.000,- Kč, Město získalo 8 obrazů a 1 plastiku. Návrh zní, převést
obrazy které nezoobrazují Horní Blatnou do majetku obcí sdružených ve
Sdružení obcí Bystřice
Usnesení : ZM souhlasí s převodem pěti obrazů z majetku města Horní
Blatné do majetku měst a obcí Potůčky, Pernink, Abertamy,
Merklín a Hroznětín, vše na základě Smlouvy darovací, ZM
schvaluje předat obrazy dle předložené přílohy k jednání a
tyto vyjmout z majetku města Horní Blatná

5) Informace o uplatnění námitky proti návrhu Zásad územního rozvoje
Karlovarského kraje. Usnesením ze dne 22.01.2007, číslo jednací 8,
uloženo "vyrozumět Karlovarský kraj o záměru obce, tzn. s nesouhlasem
budování Jihovýchodního obchvatu obce". Jihovýchodní obchvat obce byl
převzat z územního plánu ze 70-tých let, tvorba územního plánu byla
projednávána v zastupitelstvu obce Horní Blatné vzniklého v komunálních
volbách v období 1998 až 2002, zastupitelstvo obce vzniklého ve volbách
2002 až 2006 územní plán schválilo, zastupitelstvo vzniklé ve volbách 2006 až
2010 obchvat uložilo vypustit z územního plánu. Za účelem budování
obchvatu bylo vyhlášeno Referendum, které se uskutečnilo 03.11.2007,
výsledek referenda, kde byla položena otázka: "Souhlasíte s tím, aby
zastupitelstvo Horní Blatné podpořilo výstavbu silničního obchvatu
Horní Blatné ?" bylo pro malou účast neplatné. Účastnilo se 136 voličů z 305
oprávněných voličů, což bylo 45 %. Pro vybudování obchvatu v Referendu
hlasovalo celkem 98 zúčastněných občanů, což bylo 73 %.
K tomuto bodu ze strany návštěv zasedání diskuse, zdůrazněno sčítání
průjezdu vozidel Horní Blatnou, nehodovost
Usnesení : ZM ukládá projednat na příštím zasedání

6) Ing Kupilík - oznámení o konání akce "Vinobraní", plánované na den
26.09.2009 v prostorách restaurace Koliba
Usnesení : ZM bere na vědomí

7) Oprava komínového tělesa kotelny pro domy č.p.1 a č.p.199, poptávkové
řízení zveřejněno od 21.07.2009 do 17.08.2009.
Nabídka od pana Wendlera na opravu : 17.000,- Kč s materiálem - zednické
práce
Usnesení : ZM souhlasí s nabídkou

8) Oprava střechy domu č.p.261 - budova Základní školy
Nabídka na opravu pan Tlustý Václav : 15.000,- Kč
Usnesení : ZM souhlasí s nabídkou

9) Částečná oprava fasády domu č.p. 261 - budova Základní školy
(jihovýchodní strana), poptávkové řízení zveřejněno od 21.07.2009 do
17.08.2009.
Nabídka od pana Wendlera na opravu : 17.000,- Kč - zednické práce
Usnesení : ZM souhlasí s nabídkou

10) Oprava vnitřních omítek rozhledny na Blatenském vrchu (20.07.2009,
číslo jednací 11), poptávkové řízení zveřejněno od 21.07.2009 do 17.08.2009
Nabídka od pana Wendlera na opravu : 75.000,- Kč na celkovou opravu
vnitřních omítek
Usnesení : ZM souhlasí s nabídkou

11) Základní a mateřská škola Horní Blatná, okres Karlovy Vary, hospodaření
za období od 01.01.2009 do 30.06.2009. Výsledek hospodaření běžného
účetního období - rozvaha - leden až červen 2009, činí +294.200,64 Kč
Usnesení : ZM bere na vědomí

V 18:05 přerušeno zasedání zastupitelstva z důvodu vyhlášení požárního
poplachu a odchodu dvou zastupitelů - členů SDH, likvidovat ohlášený lesní
požár. Zastupitelstvo bude svoláno v dodatečném termínu, v pátek 28.08.2009
v 16:00 hodin.

