Usnesení ze 7. zasedání "Zastupitelstva města Horní Blatná"
ze dne 06.04.2009
Přítomni :

Petro, Vítek, Fuchs, Suchan

Hosté :

p.Keilhauer, Krahulíková, MUDr.Maslanka, Mgr.Chvapilová, Dáňová

Omluveni :

Hendlová, Hendl

Ověřovatelé zápisu :

Suchan, Fuchs,

Začátek zasedání :

17.00 hodin

Konec zasedání :

19.00 hodin

Program jednání :
Ostatní :

Dle bodů č. 1
Dle bodů č. 8

až č. 7
až č. 9

1) Program regenerace městské památkové zóny a městské památkové
rezervace - usnesení ze dne 09.03.2009, číslo jednací 2 a 23.03.2009 číslo
jednací 3 - nabídky na opravu a nátěr střechy domu č.p.127 :
KAREA spol. s.r.o.
Weber František
Mrnuštík Karel
Rödig Tomáš

150.334,84 Kč
48.600,- Kč - pouze nátěr
120.000,- Kč
347.526,- Kč

Usnesení : ZM schvaluje pana Mrnuštíka Karla pro nátěr střechy a
opravu střechy domu č.p.127
2) Přídělová listiny U III-49/49 (přídělový majetek města Horní Blatná),
uskutečněno jednání v sídle Pozemkového fondu České republiky,
Pozemkový fond ČR zaujímá stejné stanovisko jako Lesy České republiky,
tedy prokázat vlastnictví dohledáním přídělové listiny U III-49/49, nebo zahájit
soudní spor o dotčené pozemkové parcely a části pozemkových parcel. Stav
a situace projednávána telefonicky s JUDr. Wenigovou, domluvena schůzka
na 08.04.2009 v sídle JUDr. Wenigové v Karlových Varech, za účelem
předání podkladů a k samotnému prostudování příslušných materiálů.
Samotné prostudování a stanovisko advokátní kanceláře bude stát cca
10.000,- Kč
Usnesení : ZM nemá námitek k zahájení jednání s JUDr Wenigovou
týkající se prokázání vlastnictví pozemků a částí pozemků
dle listiny U III-49/49
3) Sdružení obcí Krušnohorské oblasti - projekt Odpadové hospodářství,
možno podat žádost o získání dotačního titulu, s cílem zajistit pro členské
obce mimo jiné i :
- řešení bioodpadu kontejner 5 ks

- nádoby na bílé a barevné sklo 5 x 3 ks + 2 ks Tetra
- popelnice 300 ks popelnic 110 l pozink
Usnesení : ZM souhlasí s těmito požadavky
4) Lenková Linda - žádost o pronájem a pozdější odkoupení části pozemkové
parcely číslo 821/2, cca 1500 m2 za účelem výstavby rodinného domku,
projednáváno dne 09.03.2009 pod číslem jednacím 3. Záměr města zveřejněn
od 10.03.2009 do 27.03.2009, nikým nepřipomínkován. Žadatelka seznámena
s pronájmem na 5 let a odkoupení pozemku teprve při kolaudaci objektu.
Žadatelka rovněž seznámena se stavem zasíťování této pozemkové parcely,
a s úmyslem města - nebudování přístupové komunikace. Žadatelka rovněž
seznámena s cenou pronájmu 1,- Kč / m2 / ročně, a s cenou pozemkové
parcely 50,- Kč / 1 m2
Usnesení : ZM souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí
kupní a s uzavřením Smlouvy nájemní dle stanovených
podmínek
5) Základní a mateřská škola Horní Blatná - Žádost o navýšení rozpočtu na
platy zaměstnanců Základní a mateřské školy Horní Blatná o 100.000,- Kč
Usnesení : ZM schvaluje navýšit rozpočet školy o 100.000,- Kč na
mzdové prostředky
6) Infocentrum a knihovna - změna pracovní doby od 01.04.2009
Usnesení : ZM nemá námitek
7) Program obnovy venkova - rekonstrukce kotelny v Základní a mateřské
škole Horní Blatná
Usnesení : ZM ukládá projednat s Odborem regionálního rozvoje
podmínky přidělení dotací na rekonstrukci kotelny v ZŠ,
dále ZM ukládá zahájit jednání s firmou Sova Karel za
účelem realizace rekonstrukce kotelny v Základní a
mateřské škole Horní Blatná
8) Zpráva o pověsti :
Robert Hones

- Okresní soud v K.Varech

Usnesení : ZM bere na vědomí
9) Do jednání se dostavila paní Dáňová se žádostí o změnu otevírání
vývěsních skříní - záměna z vyklápěcích na dvoukřídlé
Usnesení : ZM souhlasí, ukládá panu Vítkovi připravit rozpočet

