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Zápis z 8. zasedání "Zastupitelstva města
Horní Blatná" ze dne 30.05.2016
Přítomni :

Petro R., Ing.Michaluk V., Vopalecký M., Kubeš J., Dáňová M., Ing.Titl L.,
Lehnertová R.

Hosté :

Dáňová V., Mgr.Chvapilová

Omluveni :
Neomluveni :
Ověřovatelé zápisu :

Dáňová M., Lehnertová R.

Začátek zasedání :

17.00 hodin

Konec zasedání :

18.00 hodin

Program jednání byl zveřejněn dle bodů č. 1 až č. 8 od 23.05.2016
1) Kontrola plnění usnesení
2) Územní plán Horní Blatná
3) Operační program Životní prostředí - 30 výzva
4) Ministerstvo pro místní rozvoj - Podpora obnovy a rozvoje venkova
5) Karlovarský kraj - Program obnovy venkova
6) Základní škola a Mateřská škola Horní Blatná - návrh provozního rozpočtu na rok
2016
7) Spolek Vavřinec
8) Ing. Michaluk - přehled výběru rekreačních poplatků a seznam dlužníků města
Hlasování :

Pro : 7

Proti : 0

Zdržel se : 0

Určení ověřovatelů zápisu
Rozprava :

- návrh -

Dáňová M., Lehnertová R.

Ověřovateli zápisu jsou určeni : Dáňová M., Lehnertová R.
Hlasování :

Pro : 7

Proti : 0

Zdržel se : 0

1) Kontrola plnění usnesení
2) Územní plán Horní Blatná
Rozprava :

Dne 23.05.2016 odeslán dopis s vyrozuměním o tvorbě ÚP Horní Blatná
zhotoviteli, kterým je dle uzavřené SOD Ing.arch.Jaroslav Aust. ZM dne
10.03.2014, č.j.3. Termín vypracování návrhu ÚP Horní Blatná je 6 měsíců.

Dne 19.05.2016 se na náš úřad se žádostí o změnu využití z RS (rekreace
smíšená) na BV (bydlení venkovské) obrátil majitel p.p.č. 698/3, 699/1 a
1146/2 pan Richard Sivák. Jedná se o pozemky bývalého objektu Imperiál v
ulici Havířská.
Usnesení :

ZM se změnou z RS na BV u p.p.č. 698/3, 699/1 a 1146/2 souhlasí, ukládá
tuto navrhovanou změnu oznámit zpracovateli ÚP
Hlasování :

Pro : 7

Proti : 0

Zdržel se : 0

3) Operační program Životní prostředí - 30 výzva
Rozprava ze 16.05.2016 :
Prioritní osa 4 : Ochrana a péče o přírodu a krajinu.
Specifický cíl : 4.4 - Zlepšení kvality prostředí v sídlech
Typy podporovaných projektů a aktivit - revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně
Podporované opatření : Obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků veřejné zeleně
(revitalizační zásahy, ošetření stromů, doplnění stávající výsadby)
Minimální výše podpory je 250.000,- Kč
Míra podpory v intravelánu je 60 %
Příjem žádostí je do 31.05.2016
Z předloženého rozpočtu Prostrom z roku 2015 by město potřebovalo částku 558.000,- Kč
(223.200,- Kč vlastní podíl, 334.800,- Kč případná podpora)
Usnesení ze 16.05.2016 :
ZM souhlasí s podáním žádosti v rámci 30 výzvy ŽP v celkové hodnotě 558.000,- Kč
Rozprava z 30.05.2016 :

Při konzultaci s poskytovatelem DT zjištěna skutečnost, že program je
vyhlášen pro obce a města nad 500 obyvatel.
Bude se vyhledávat jiné řešení spojené s dotacemi.
ZM Bere na vědomí
4) Ministerstvo pro místní rozvoj - Podpora obnovy a rozvoje venkova
Rozprava z 11.01.2016 :
Dne 03.11.2015 obdržel náš úřad výzvu MMR pro rok 2016 z podprogramu Podpora obnovy a
rozvoje venkova. termín podání žádosti je do 15.01.2016. V každém DT lze podat jednu
žádost. DT č.1 - pro obce oceněné v soutěži Vesnice roku 2015 až do 80 %
DT č.2 - Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci až do 70 %
(podporovány projekty sloužící dětem a mládeži, musí být prokazatelný podíl dětí na
realizaci projektu - obnova a zřizování veřejné zeleně - např. školní zahrada)
DT č.3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova až do 70 %
DT č.4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci - mimo kulturní památky až do
70 %
DT č.5 - Podpora obnovy místních komunikací - mimo údržbu a výstavbu chodníků - až do 50
%, Karlovarský kraj v POV poskytuje rovněž příspěvek až do 50 %, výzva (???) počátkem

roku 2016, žádosti do 15.02.
S přípravou a podáním žádosti oslovena manažerka SO Bystřice paní Michálková, která
žádost zpracuje v rámci své činnosti bezplatně, případná následná administrace projektu by
již byla zpoplatněna.
Usnesení z 11.01.2016 :
ZM souhlasí s podáním žádosti v "Podpora obnovy a rozvoje venkova", DT č.5 - Podpora
obnovy místních komunikací, na opravu komunikace Bezručova v celkové hodnotě
2,384.408,- Kč, kdy DT činí až 50 % uznatelných nákladů, ukládá starostovi žádost, dle
pravidel, doručit do 15.01.2016 na podatelnu MMR ČR.
Rozprava z 25.04.2016 :
Dne 08.04.2016 byla na webových stránkách MMR zpřístupněna informace o udělených
příspěvcích v rámci POV MMR. Horní Blatná, dle této informace obdrží částku 1,000.000,- Kč
na akci "Rekonstrukce (oprava) ulice Bezručova". V současné době, byť se jedná o zakázku
malého rozsahu, je rozeslána výzva na "výkon inženýrské činnosti, technického dozoru
investora stavby, včetně organizačního zajištění výběru zhotovitele". Termín doručení
nabídek byl stanoven na 27.04.2016. Dne 21.04.2016 obdržel náš úřad "Registrační list" na
tuto akci.
ZM bere na vědomí
Usnesení z 25.04.2016 :
ZM schvaluje do komise na vyhodnocení výzev pro inženýrskou činnost dne 28.04.2016 od
10:00 :
1. Ing.Michaluk Vladimír
2. Lehnertová Radka
3. Vopalecký Miroslav
Rozprava ze 16.05.2016 :
Hodnotitelská komise vybírala ze tří zájemců :
1) Staving Invest s.r.o., Sokolov
83.490,- Kč
2) Dozorstav s.r.o., Karlovy Vary
123.420,- Kč
3) Projektstav s.r.o., Sokolov
107.690,- Kč
Hodnotitelská komise ve složení Ing.Michaluk, pan Vopalecký a paní Lehnertová doporučuje
ZM ke schválení na výkon inženýrské činnosti, technického dozoru investora stavby, včetně
organizačního zajištění výběru zhotovitele společnost Staving Invest s.r.o., Sokolov
Dne 12.05.2016 obdržel náš úřad podklady k vyhlášení "Výzvy k podání nabídek Rekonstrukce (oprava) komunikace Bezručova - Horní Blatná". Výzva zveřejněna na
Internetových stránkách města, dále pak výzvy rozeslány dne 13.05.2016 poštou, osloveny
firmy :
- Eurovia CS a.s. Karlovy Vary
- Strabag a.s. Plzeň
- Algon a.s. Praha
- Swietelsky a.s. Plzeň
- Videst s.r.o. Karlovy Vary
- Colas CZ a.s. Karlovy Vary
- KSÚS KK PO Sokolov
- KV Realinvest Karlovy Vary
Termín doručení nabídek je stanoven do 26.05.2016 do 13:00 hodin, ve 13:30 hodin bude
zoorganizováno otevírání nabídek. Komise pro otevírání obálek s nabídkami :
1.
Ing.Chyška Jan
2.
Ing.Michaluk Vladimír
3.
Vopalecký Miroslav
Náhradník - Lehnertová Radka

Usnesení č.1 ze 16.04.2016 :
ZM schvaluje na výkon inženýrské činnosti, technického dozoru investora stavby společnost
Staving Invest s.r.o., Sokolov v celkové ceně 59.290,- Kč (s DPH), ZM schvaluje znění
Příkazní smlouvy.
Usnesení č.2 ze 16.04.2016 :
ZM schvaluje Staving Invest s.r.o. na zajištění výběrového řízení a jeho administraci v
celkové částce 24.200,- Kč s DPH, schvaluje znění Příkazní smlouvy.
Usnesení č.3 ze 16.04.2016 :
ZM schvaluje složení komise pro otevírání obálek ve složení :
1.
Ing.Chyška Jan
2.
Ing.Michaluk Vladimír
3.
Vopalecký Miroslav
Náhradník - Lehnertová Radka
Usnesení č.4 ze 16.04.2016 :
ZM ukládá zoorganizovat "vyhodnocení nabídek" na výběr akce "Rekonstrukce (oprava)
komunikace Bezručova - Horní Blatná" na den 30.05.2016 od 16:00 hodin, ZM schvaluje
komisi ve složení
1.
Ing.Chyška Jan
2.
Ing.Michaluk Vladimír
3.
Vopalecký Miroslav
Náhradník - Lehnertová Radka
Rozprava z 30.05.2016 :

Do výběrového řízení se zapojilo všech 8 oslovených firem. Otevírání obálek
s nabídkami se uskutečnilo dne 26.05.2016.
Vyhodnocení nabídek proběhlo dne 30.05.2016, komise vyhodnotila všech 8
doručených nabídek.
Pořadí firem :
1. Colas CZ a.s., K.Vary
2. Strabag a.s., Plzeň
3. ÚSKK a.s., K.Vary
4. Eurovia CS a.s., K.Vary
5. Algon a.s., Praha
6. Swietelsky s.r.o., Plzeň
7. Videst s.r.o., K.Vary
8. KV Realinvest, K.Vary

1,769.174,- Kč
1,914.942,- Kč
1,920.465,- Kč
1,945.085,- Kč
2,002.153,- Kč
2,057.310,27 Kč
2,182.007,- Kč
2,343.149,- Kč

Komise pro vyhodnocení nabídek doporučuje ZM schválit uvedené pořadí
účastníků výběrového řízení, a jako dodavatele akce "Rekonstrukce
(oprava) ulice Bezručova" doporučuje schválit Colas CZ a.s., K.Vary
Usnesení č.1 z 30.05.2016 :

ZM, na základě doporučení komise výběrového řízení ve složení Ing.Chyška,
Ing. Michaluk a pan Vopalecký, schvaluje pořadí účastníků výběrového řízení
uvedené v rozpravě.

Hlasování :

Pro : 7

Proti : 0

Zdržel se : 0

Usnesení č.2 z 30.05.2016 :

ZM, na základě doporučení komise výběrového řízení ve složení Ing.Chyška,
Ing.Michaluk a pan Vopalecký, schvaluje jako dodavatele akce "Rekonstrukce
(oprava) ulice Bezručova" společnost Colas CZ a.s., K.Vary, kdy cena díla je
ve výši 1,769.174,- Kč s DPH
Hlasování :

Pro : 7

Proti : 0

Zdržel se : 0

Usnesení č.3 z 30.05.2016 :

ZM ukládá doplnit do návrhu SOD ustanovení "práce provede zhotovitel podle
komplexního seznámení s celým dílem včetně případného průzkumu a
doměření, které si provedl tak, aby mohl dílo kvalitně a v termínu provést".
Hlasování :

Pro : 7

Proti : 0

Zdržel se : 0

Usnesení č.4 z 30.05.2016 :

ZM ukládá, po doplnění bodu v SOD (usnesení č.3) starostovi SOD podepsat.
Hlasování :

Pro : 7

Proti : 0

Zdržel se : 0

5) Karlovarský kraj - Program obnovy venkova
Rozprava z 01.02.2016 :
Při opravách pláště budovy ZŠ zjištěno poškození střechy na budově. POV Karlovarského
kraje v DT číslo 1 umožňuje získat finanční příspěvek do 50-ti % nákladů.
Po provedeném místním šetření je evidentní, že do krytiny místy zatéká, krov na několika
místech již vykazuje degradaci. Společnost 3 x N nabízí případné slevy za přesun hmot,
nebylo by účtováno lešení, nebyla by účtována doprava a režijní náklady. Střešní krytina je
místy silně prorezlá, lokální opravy jsou pouhým prodloužením životnosti střechy. Rozpočet
bez sjednaných slev je ve výši 2,409.362,- Kč
Pan Kubeš navrhuje opravit nejnutnější část z lešení, a lokální opravy
Ing.Michaluk se k návrhu přiklání
Usnesení z 01.02.2016 :
ZM souhlasí s podáním žádosti na DT v rámci POV na opravu střechy ZŠ a MŠ Horní Blatná
v maximální výši 600.000,- Kč, kde dotace je maximálně 50 %
Rozprava z 16.05.2016 :
Náš úřad obdržel k podpisu smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 170.000,- Kč na opravu
střechy ZŠ a MŠ Horní Blatná. Za tímto účelem přizván na jednání ZM Ing. Chyška, který
objasnil členům ZM současný stav střechy, členům ZM předložena fotodokumentace.
Ing.Chyška zajišťuje "poptávkové řízení" na výběr dodavatele.
Usnesení z 16.05.2016 :
ZM ukládá zoorganizovat "vyhodnocení nabídek" na výběr akce "Oprava střechy ZŠ a MŠ
Horní Blatná" na den 26.05.2016, ZM schvaluje komisi ve složení :
1.
Ing.Chyška Jan
2.
Ing.Michaluk Vladimír
3.
Vopalecký Miroslav
Náhradník - Lehnertová Radka
Rozprava z 30.05.2016 :

Dne 26.05.2016 proběhlo vyhodnocení nabídek na akci "Oprava střechy ZŠ a
MŠ Horní Blatná".
Ing.Chyška, na základě plné moci, oslovil 3 firmy :
1.
Marneo s.r.o.
2.
Karel Saliger
3.
3 x N spol. s.r.o.
Nabídka doručena všemi oslovenými firmami :
1.
2.
3.

3 x N spol. s.r.o.
Karel Saliger
Marneo s.r.o.

1,289.788,- Kč
1,483.563,- Kč
1,606.198,- Kč

Komise pro vyhodnocení nabídek doporučuje ZM schválit uvedené pořadí
účastníků výběrového řízení, a jako dodavatele akce "Oprava střechy ZŠ a
MŠ Horní Blatná" doporučuje schválit společnost 3 x N spol. s.r.o.
Usnesení č.1 z 30.05.2016 :

ZM, na základě doporučení komise výběrového řízení ve složení Ing.Chyška,
Ing.Michaluk a pan Vopalecký, schvaluje pořadí účastníků výběrového řízení
uvedené v rozpravě.
Hlasování :

Pro : 7

Proti : 0

Zdržel se : 0

Usnesení č.2 z 30.05.2016 :

ZM, na základě doporučení komise výběrového řízení ve složení Ing.Chyška,
Ing.Michaluk a pan Vopalecký, schvaluje jako dodavatele akce "Oprava
střechy ZŠ a MŠ Horní Blatná" společnost 3 x N spol. s.r.o., kdy cena díla je
ve výši 1,289.788,- Kč
Hlasování :

Pro : 7

Proti : 0

Zdržel se : 0

Usnesení č.3 z 30.05.2016 :

ZM ukládá předložit k projednání SOD
Hlasování :

Pro : 7

Proti : 0

Zdržel se : 0

6) Základní škola a Mateřská škola Horní Blatná - návrh provozního
rozpočtu na rok 2016
Rozprava z 25.04.2016 :
Členům ZM zaslán "návrh provozního rozpočtu ZŠ a MŠ Horní Blatná na rok 2016", který je
ve výši 1,051.000,- Kč. V rozpočtu pro rok 2016 je schválená částka ve výši 500.000,- Kč
V bodě č.2 předložen členům ZM výsledek "hospodářského výsledku za rok 2015", který je
záporný, a to ve výši 28.690,81 Kč. Tento bude vyrovnán z rezervního fondu ZŠ
Usnesení č. 25.04.2016 :
ZM schvaluje hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Horní Blatná a souhlasí s vyrovnáním záporné
částky ve výši 28.690,81 Kč z rezervního fondu ZŠ
Usnesení č.2 25.04.2016 :

ZM ukládá na další jednání přizvat ředitelku ZŠ a MŠ Horní Blatná k vysvětlení "návrhu
provozního rozpočtu na rok 2016"
Rozprava ze 16.05.2016
ZM projedná na dalším ZM
Rozprava z 30.05.2016 :

Na jednání ZM se dostavila ředitelka ZŠ a MŠ k vysvětlení návrhu
"provozního rozpočtu na rok 2016"
Usnesení z 30.05.2016 :

ZM schvaluje provozní rozpočet pro ZŠ a MŠ Horní Blatná na rok 2016 ve
výši 1,100.000,- Kč, ukládá starostovi tuto částku zařadit do rozpočtového
opatření č.2
Hlasování :

Pro : 7

Proti : 0

Zdržel se : 0

7) Spolek Vavřinec
Rozprava z 01.02.2016, č.j.5 :
Spolek Vavřinec Horní Blatná z.s. podal samostatnou žádost k získání DT za účelem
vybudování vyhlídky štoly Vavřinec ve výši 45.000,- Kč
ZM vzalo na vědomí
Rozprava ze 16.05.2016 :
Spolek Vavřince získal od Karlovarského kraje na rozvoj cestovního ruchu finanční příspěvek
ve výši 30.000,- Kč na projekt "Vlčí jámy Horní Blatná - vyhlídka Vavřinec". Cílem bylo
vybudování (obnovení) vyhlídky Sv.Vavřinec. LČR s.p., LS Horní Blatná s výstavbou
nesouhlasí, důvodem je hospodaření v přilehlém lesním porostu a vznik škody zejména na
zdraví návštěvníků. Probíhá sice další jednání s majitelem pozemku, ale jednou z dalších
možností (Ing.Kupilík) by byla směna pozemků za p.p.č. 962/4 v k.ú. Potůčky o výměře
14325 m2. Podotýkám, že Karlovarský kraj finančně zabezpečuje opravy zábradlí podél
"stezky" na Blatenskou rozhlednu. Nelze říci, jestli by tuto aktivitu vyvíjel i v případě, že by
majitelem uvedené pozemkové parcely číslo 962/4 bylo město Horní Blatná. Tato skutečnost
se zjišťuje na Odboru ŽP Karlovarského kraje, dále rovněž probíhá vyjednávání na změnu
stanoviska LS Horní Blatná na vyšší úrovni.
Ing.Michaluk - žádost o zařazení bodu do jednání ZM (09.05.2016)
"Vlčí a Ledová jáma. - Spolek Vavřinec prostřednictvím obce požádal o dotaci na vybudování
vyhlídkové plošiny u Vlčí jámy. Dotace byla přidělena. Lesy ČR však instalaci nepovolily.
Uvedené důvody jsou zástupné, hlavní je strach "co když někdo spadne" a právní
odpovědnost. Aby bylo možné v této oblasti nějakou investiční činnost vyvíjet, bude zřejmě
nutné přikročit k změně vlastnických práv. Usnesení bude přijato na základě rozpravy.
Usnesení ze 16.05.2016 :
ZM ukládá podávat průběžně informaci o stavu projednávání.

ZM bere na vědomí
8) Ing. Michaluk - přehled výběru rekreačních poplatků a seznam
dlužníků města
Rozprava ze 16.05.2016 :

Na základě vypracovaného přehledu zastupitelstvo posoudí úspěšnost výběru poplatku a
přijme stanovisko k případným dlužníkům. Zastupitelstvo přijme stanovisko jak efektivně
postupovat při vymáhání dluhů městu. Usnesení bude přijato na základě rozpravy.
ZM bere na vědomí
Rozprava z 30.05.2016 :

Členům ZM zaslán soupis všech zaevidovaných poskytovatelů ubytování v
Horní Blatné (18 poskytovatelů), ze seznamu je patrné, že pouze jeden dluží
poplatky za rok 2015.
ZM bere na vědomí

