Zápis z 6. zasedání "Zastupitelstva města
Horní Blatná" ze dne 27.05.2019
Přítomni :

Petro R., Vopalecký M., Wöllnerová Z., Macháčková R., Kubeš J., Schildbach
M.

Hosté :
Omluveni :
Neomluveni :
Ověřovatelé zápisu :

Kubeš Jan a Vopalecký Miroslav

Začátek zasedání :

16.00 hodin

Konec zasedání :

17.20 hodin

Program jednání byl zveřejněn dle bodů č.1 až 17 od 20.05.2019
1) Kontrola usnesení – provádí předsedkyně kontrolního výboru
2) Přemysl Němec – žádost o prodej části p.p.č. 560/1
3) Ing. Daniel Mašek – žádost o prodej části p.p.č. 560/1 cca 400 m2
4) Karlovarský kraj – program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje
na podporu oprav a stavebních úprav místních komunikací
5) Sanace krovu věže kostela
6) Karlovarský kraj – cestovní ruch
7) Převod vlastnického práva na stavby a st.p.č. 108/1 a 108/3
8) Převod vlastnického práva na stavbu a stavební parcelu číslo 186
9) Program péče o krajinu
10) ČEZ distribuce – Rekonstrukce vzdušného vedení NN v ul. Lesní v roce 2020
11) Základní škola – Žádost o udělení výjimky z počtu žáků na školní rok 2019 / 2020
12) Základní škola – Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2018
13) Město Horní Blatná – Návrh závěrečného účtu za rok 2018
14) Město Horní Blatná – Závěrečný účet za rok 2018 a zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření města za rok 2018
15) ZŠ a MŠ Horní Blatná
16) Rozpočtové opatření číslo 3
17) Výroční zpráva o činnosti jednotky SDH za rok 2018

Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

Doplnění programu :
18) Město Abertamy – žádost o zapůjčení stanu v termínu 06. až 07. července 2019
19) Obec Merklín – žádost o zapůjčení stanu v termínu 01. červen 2019
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

Určení ověřovatelů zápisu :
Rozprava :

- návrh -

Kubeš Jan a Vopalecký Miroslav

Ověřovateli zápisu jsou určeni : Kubeš Jan a Vopalecký Miroslav
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

1) Kontrola usnesení – provádí předsedkyně kontrolního výboru
- 28.05.2018

Projektová dokumentace - Dopravní značení

- splněno

- 12.11.2018

Zajistit ocenění p.p.č. 99/13 a p.p.č. 99/14

- trvá

- 27.11.2017

Pokácení stromů v majetku města

- již zahájeno

- 04.02.2019

Nebytové prostory – oprava dveří

- trvá

- 29.04.2019

Oprava fasády věže kostela Sv. Vavřince v Horní Blatné

- splněno

- 29.04.2019

Státní fond životního prostředí – kotlíková dotace – dne 20.května 2019
obdržel náš úřad „akceptační dopis“, který potvrdil úplnost, formální
správnost a přijatelnost podané žádosti. Dalším krokem bude
projednání žádosti v „radě fondu“ a následně předložení ministrovi ŽP
k rozhodnutí.
splněno

- 29.04.2019

Žádost o finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč na májku 2019, zajištění
stanu od HZS a zapůjčení lavic a stolů
- splněno

- 29.04.2019

Karlovarský kraj - Program obnovy venkova – dotace na rekonstrukci
veřejného osvětlení
Městu bude účtován položka – protlaky pod komunikacemi dle
skutečnosti
- splněno

- 29.04.2019

Žádost o změnu využití p.p.č. 692/9 v návrhu Územního plánu města
Horní Blatná
- splněno

- 29.04.2019

Výzva k předložení žádosti o podporu č. 03_18_92 OP Zaměstnanost,
prioritní osa 4 Efektivní veřejná správa
- splněno

2) Přemysl Němec – žádost o prodej části p.p.č. 560/1
Rozprava z 29.04.2019 :
Jedná se o cca 2070 m2, z východní části bude ponechána část této pozemkové parcely
v majetku města jako příjezdová komunikace i k p.p.č. 540/3
Usnesení z 29.04.2019 :
ZM ukládá zveřejnit záměr s prodejem na dobu 15 dní.

Rozprava z 27.05.2019 :

Dne 09.05.2019 odbržel náš úřad žádost o prodej části, cca 400 m2 dotčené
p.p.č. 560/1. Původní žadatel, pan Němec, byl požádán o stanovisko. Po
konzultaci s oběma žadateli p. Němec s oddělením 400 m2 souhlasí. Dne
22.05.2019 obdržel náš úřad žádost na odkoupení p.p.č. 560/1 novou žádost
od p. Janouška Petra.
Usnesení z 27.05.2019 :

ZM ukládá seznámit všechny tři žadatele s platnými usnesením týkající se
Pravidel prodeje nemovitého majetku města Horní Blatná ze dne 26.02.2018,
č.j. 9, s důrazem na ustanovení čl. 2, odst. 2.1. ZM o prodeji rozhodne na
svém jednání dne 24.06.2019
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

3) Ing. Daniel Mašek – žádost o prodej části p.p.č. 560/1 cca 400 m2
Rozprava z 27.05.2019 :

Pan Mašek je majitelem p.p.č. 560/2 o výměře 938 m2 a žádá město Horní
Blatná o prodej cca 400 m2 p.p.č. 560/1o výměře 2454 m2.
Usnesení z 27.05.2019 :

Viz usnesení ZM č.2
4) Karlovarský kraj – program pro poskytování dotací z rozpočtu
Karlovarského kraje na podporu oprav a stavebních úprav místních
komunikací
Rozprava ze 07.01.2019 :
Termín pro podávání žádostí je od 01.02.2019 do 08.02.2019.
Spoluúčast je minimálně 50 %, maximální výše dotace je 250.000,- Kč
Usnesení ze 07.01.2019 :
ZM souhlasí s podáním žádosti v DT na podporu oprav a stavebních úprav místních
komunikací na ulici Úzká
Rozprava z 27.05.2019 :

Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo dotaci ve výši 228.744,- Kč na
opravu místní komunikace Úzká. Celkové náklady, dle rozpočtu jsou ve výši
746.519,- Kč
Termín plnění je od 06/2019 do 30.09.2019.
Dne 13.05.2019 odeslána výzva k podání nabídky :

- KV Realinvest s.r.o. (v Horní Blatné realizoval v roce 2015 – ul.
Havířskou a část Bezručova)
- Videst s.r.o.( v Horní Blatná realizoval cyklostezku v roce 2018 a
zasíťování p.p.č. 821/2 v roce 2016)
- Colas CZ a.s. (v Horní Blatné v roce 2016 realizoval opravu ul.
Bezručova)
- Eurovia CS a.s. (v H.Blatné v roce 2014 realizovala opravu náměstí
Sv. Vavřince)
Výběr dodavatele je určen na středu 29.05.2019 ve 13.30 v kanceláři
starosty.
Dne 16.05.2019, na základě oznámení o našem záměru, reagoval VaK, který
má záměr vyměnit některé přípojky vody v ulici Úzká. K výměně dojde cca
v červnu 2019.
O realizaci již projevil zájem Videst s.r.o. – nabídka dodána dne 21.05.2019,
dále obhlídkou Colas CZ a.s. a KV Realinvest s.r.o.
Usnesení č.1 z 27.05.2019 :

ZM schvaluje komisy pro otevírání obálek ve složení :
1. Schildbach Manfred
2. Kubeš Jan
3. Ing. Chyška Jan
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

Usnesení č.2 z 27.05.2019 :

ZM schvaluje hodnotící komisi ve složení :
1. Schildbach Manfred
2. Kubeš Jan
3. Ing. Chyška Jan
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

Usnesení č.3 z 27.05.2019 :

ZM

se

sejde

na

mimořádném

jednání

v pondělí

k odsouhlasení dodavatele na opravu komunikace Úzká
Hlasování:

Pro : 69

Proti :

5) Sanace krovu věže kostela

0

Zdržel se : 0

dne

03.06.2019

Rozprava z 28.05.2018 :
Z havarijního programu byla na tuto akci městu poskytnuta dotace ve výši 220.000,- Kč. Další
žádost je podána do programu rezervy havarijního programu, doposud bez odezvy a
Karlovarskému kraji, také doposud bez rozhodnutí. O dotaci jednalo zastupitelstvo
Karlovarského kraje dne 21.06.2018.
Usnesení z 28.05.2018 :
ZM ukládá požádat Ing. Chyšku o vypsání výběrového řízení
Rozprava z 25.06.2018 :
Podklady spolu s výzvou odeslány dne 13.06.2018, vyhodnocení výzev dne 25.06.2018.
Komise pro vyhodnocení výzev byla připravená ve složení :
-

Ing. Chyška Jan

-

Ing. Michaluk Vladimír

-

Kubeš Jan

-

Malimánková Věra

Jelikož k dnešnímu dni nebyla doručena „dodejka“ od dvou firem, byl výběr zrušen. Po dohodě
s Ing. Chyškou bude opět odeslána výzva prostřednictvím „datové schránky“ s termínem
dodání a otevírání obálek dne 09.07.2018.
Usnesení z 25.06.2018 :
ZM ukládá vypsat opětovné výběrové řízení s termínem 09.07.2018
Rozprava z 16.07.2018 :
Opakovaná výzva odeslána dne 26.06.2018 prostřednictvím datové schránky. S ohledem na
personální změny na MK ČR bude Rozhodnutí o přidělení dotace dodáno se zpožděním.
Telefonicky ověřena skutečnost, že město obdrží :
Z Havarijního programu částku 220.000,- Kč
- žádáno na fasádu a krov věže kostela
Z Rezervy havarijního programu částku ve výši 250.000,- Kč
Navíc pak :
Z programu na památky od Karlovarského kraje 250.000,- Kč
Výzva byla zaslána třem firmám prostřednictvím „datové schránky“, dne 26.06.2018, a opět
zveřejněna na internetové stránce města. Termín pro dodání nabídek byl 09.07.2018.
V daném termínu obdržel náš úřad jednu nabídku, z tohoto důvodu bylo upuštěno od svolání
výběrové komise. Nabídka (obálka) je otevírána při jednání ZM.
Předloženou nabídku otevíral pan Kubeš
Rozpočet dle projektové dokumentace je ve výši :

1,454.460,80 Kč

Nabídka společnosti BOLID M s.r.o. ve výši :

1,968.732,47 Kč

Zajištěné dotace ve výši :

720.000,- Kč

Lešení představuje částku cca 300.000,- Kč
Usnesení z 16.07.2018 :
ZM schvaluje předloženou nabídku firmy BOLID M s.r.o. na opravu krovu věže kostela ve výši
1,968.732,47 Kč, ukládá projednat a sepsat SOD
ZM ukládá :
1. Zajistit stavební dozor – Ing. Chyška na základě SOD
2. Provede se stavebním dozorem kontrolu SOD

3. Podmínka uzavření SOD je spolupráce firem na opravu krovu a fasády věže
kostela
4. Zajistí „koordinátora výstavby“ – zajistí pan Kubeš
5. Termín ukončení realizace akce a předání díla bude do 31.10.2018
6. Upravit SOD v oddíle V. majetkové sankce a smluvní pokuty
7. Doložit pojištění na způsobené škody za min. 4,000.000,- Kč
Zastupitelstvo Karlovarského kraje na svém zasedání dne 21.06.2018 bude projednávat
rovněž DT na „obnova a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a
movitých věcí“. V tomto DT je na pořadu jednání DT ve výši 250.000,- Kč na krov věže kostela
(bod č.j.5) a také DT ve výši 300.000,- Kč na opravu fasády věže kostela. Tato dotace je
nejvyšší z poskytnutých DT v tomto programu. Rozpočet na opravu fasády je ve výši
915.307,- Kč s DPH. Z toho je částka ve výši 358.644,- Kč s DPH za lešení. Požádán pan
Kubeš o porovnání rozpočtů na opravu krovu a opravu fasády – ve vztahu na lešení.
Usnesení z 25.06.2018 :
ZM ukládá připravit výběrové řízení s termínem 09.07.2018
Rozprava z 27.08.2018 :
Probíhá korespondence s dodavatelem, upřesňují se podrobnosti pro stavbu lešení.
ZM bere na vědomí
Rozprava z 10.12.2018 :
Zápis z KD dne 06.12.2018
Ing. Egert, Ing. Chyška, pí. Toušová, Petro, p. Stránský
„Na základě prohlídky stavby po zpřístupnění nosných částí krovové konstrukce musíme
konstatovat, že stupeň poškození a míra degradace tesařských konstrukcí je v takovém
rozsahu, že hrozí havárie celé konstrukce. Na základě tohoto zjištění byli práce na dalším
rozkrývání věže dočasně zastaveny a je nutné navrhnout a provést bezodkladné konstrukční
zajištění havarijního stavu. Po dohodě s projektantem byl navržen základní princip havarijního
zajištění vložením ocelové konstrukce (montážní) složené z prvků „HEB“ ve tvaru rámu „H“.
Tento návrh řešení bude ověřen výpočtem a předán realizační firmě do výroby. Na ocelovou
montážní stolici bude vytvořena podpěrná dřevěná rámová konstrukce, jejímž prostřednictvím
bude podepřena hvězdice.
Na základě výše popsaných skutečností je zřejmé, že rozsah a způsob opravy věže bude
nutné výrazně upravit. Z toho vyplývá prodloužení časové náročnosti jak změny projektu tak i
výrazné navýšení rozsahu výměn tesařských konstrukcí. Vzhledem k současným klimatickým
podmínkám je nezbytné provést havarijní zajištění a k vlastní realizaci opravy krovu věže
kostela bude možné přistoupit až v jarních měsících.“
Po projednání se zástupcem Bolid M je navrhováno vypracovat dodatek k SOD č.1
s termínem dokončení akce do 31.07.2019, po zpracování projektové dokumentace dodatkem
číslo k SOD č.2 upravit částku za opravy.
Pan Čech (ČRo) vznesl žádost o možnosti pořízení záznamu z jednání o tomto bodu.
Pan Kubeš podotýká, zda prováděcí firma nebude účtovat náklady za lešení a výtah v době
nečinnosti.
Ing. Chyška vysvětlil vzniklý problém a členům ZM vše ukázal na fotodokumentaci.
Paní Macháčková vznesla dotaz týkající se povětrnostních podmínek a případných
následných škod.
Usnesení č.1 z 10.12.2018 :
ZM s pořízením zvukového záznamu souhlasí
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

Usnesení č.2 z 10.12.2018 :
ZM Horní Blatná schvaluje termín ukončení akce do 30.07.2019, ukládá starostovi dodatek č.1
k SOD upravující termín realizace podepsat.
Rozprava z 01.04.2019 :

Členům ZM zaslán zápis z kontrolního dne který se konal 7. března 2019. Další kontrolní den
je plánován na čtvrtek 4. dubna 2019
ZM bere na vědomí
Rozprava z 27.05.2019 :

Na akci „Sanace krovu věže kostela“ má město zajištěné částky :
- DT Karlovarského kraje

200.000,- Kč

- MK ČR – Havarijní program

445.000,- Kč

Dle dodatku č.2 k SOD bude cena oprav ve výši 3 405 485,05 Kč
Probíhá jednání o uznání slevy za lešení atd.
V roce 2018 byla uhrazena částka ve výši 503.114,65 Kč, z toho 250.000,- Kč
DT od Karlovarského kraje. Dotace od Ministerstva kultury v roce 2018 ve
výši 470.000,- Kč byla, jako nevyužitá, vrácena.
Pro rok 2019 tedy zůstává částka 2 902 370,40 Kč, z toho náš podíl ve výši
2 257 370,40 Kč
Dodatek č.2 byl členům ZM rozeslán e-mailem dne 13.05.2019 a byl členy ZM
odsouhlasen.
Usnesení z 27.05.2019 :

ZM schvaluje znění dodatku č. 2 k SOD číslo 99/2018 na částku ve výši
3 405 485,05 Kč, ukládá tuto podepsat a zveřejnit na profilu zadavatele.
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

6) Karlovarský kraj – cestovní ruch
Rozprava ze 07.01.2019 :
Termín pro podávání žádostí je od 05.02.2019 do 12.02.2019.
Dotační titul je zaměřen na podporu turistiky.
Usnesení ze 07.01.2019 :
ZM se k tomuto bodu vrátí na dalším jednání
Rozprava z 04.02.2019 :
Záměr projednán v reklamní agentuře REMA Karlovy Vary, záměrem je nechat vyrobit plánek
města s názvy ulic, barevně zvýraznit ubytovací a stravovací zařízení, turistické cíle a naučné
stezky. Výstup by měl být trhací mapy A4, popř. skládané mapy A3.
Nabídky :

A3 skládané 3000 ks
A4 trhací 50 ks/500

v ceně 8.603,- Kč
v ceně 16.716,- Kč

Spoluúčast při získání dotace je 25 % celkových nákladů
Usnesení č.1 z 04.02.2019 :
ZM schvaluje podání žádosti do programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského
kraje na podporu aktivit v cestovním ruchu v Karlovarském kraji na skládané mapy 3000 ks
v ceně 8.603,- Kč a 500 ks trhací mapy po 50 ks v ceně 33.432,- Kč, celkem 42.035,- Kč. ZM
ukládá starostovi dodržet termín podání žádosti.
Usnesení č.2 z 04.02.2019 :

ZM ukládá místostarostovi a paní Macháčkové zjistit případný příspěvek od podnikatelů
v turistickém ruchu s možností propagace jejich zařízení v připravovaném materiálu
Rozprava z 27.05.2019 :

Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo dotaci ve výši 30.000,- Kč na
pořízení 3000 ks v ceně 8.603,- Kč a 500 ks trhací mapy po 50 ks v ceně
33.432,- Kč, celkem 42.035,- Kč.
DT Karlovarského kraje je podpora de minimis (podpora malého rozsahu),
tudíž usnesení č.2 ze dne 04.02.2019 nelze provést.
Usnesení z 27.05.2019 :

ZM ruší usnesení ZM č.2 ze dne 04.02.2019
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

7) Převod vlastnického práva na stavby a st.p.č. 108/1 a 108/3
Rozprava z 27.05.2019 :

Jedná se o garáže a stavební parcely v bývalé autodílně. Předmětné stavební
parcela a stavby byly uhrazeny poslední splátkou ke dni 31.12.2015.
Historie prodeje :
Usnesení z 20. zasedání "Zastupitelstva města Horní Blatná"
ze dne 12.11.2007
Přítomni :

Petro, Suchan, Vítek, Fuchs, Dáňa, Hendl

Hosté :

Krausová, Keilhauer, Krahulíková, Říhová, MUDr.Maslanka, Respekt a.s.
paní Reháková, Raven s.r.o sl. Charvátová

Omluveni :

Susková

Ověřovatelé zápisu :

Fuchs, Suchan

Začátek zasedání :

17.00 hodin

Konec zasedání :

19.00 hodin

8) Pan Dibelka - ústní žádost o odkoupení jedné garáže na stavební parcele 108/1, za
účelem garážování bagru a uložení lešení, pan Häuser - ústní žádost o garáže na
stavební parcele číslo 108/1 za účelem parkování
techniky, pan Rožec - ústní žádost
o garáže na stavební parcele číslo 108/1 za účelem parkování techniky
Usnesení : ZM schvaluje prodej stavby na stavební parcele číslo 108/1 panu Rožcovi,
Häuserovi a Dibelkovi M, ukládá zveřejnit Záměr obce na 15 dní a ukládá zajistit Geometrický
plán
Usnesení z 22. zasedání "Zastupitelstva města Horní Blatná"
ze dne 17.12.2007
Přítomni :

Petro, Suchan, Fuchs, Hendl, Dáňa, Vítek, Susková v 17.20

Hosté :

p. Krahulíková, MUDr. Maslanka,

Omluveni :
Ověřovatelé zápisu :

Fuchs, Hendl

Začátek zasedání :

17.00 hodin

Konec zasedání :

18.40 hodin

1) Prodej garáží na stavební parcele číslo 108/1 o výměře 140 m2 a garáže na stavební
parcele číslo 108/3 o výměře 104 m2 panu Häuserovi a panu Rožcovi
Usnesení : Do zastupitelstva se dostavil na pozvání pan Häuser ohledně žádosti ke koupi
garáží na stavební parcele číslo 108/1 a 108/3 (03/12/07/5). Pan Rožec na písemné pozvání
nereagoval. ZM prodává garáže na st.p.č. 108/1 o výměře 140 m2 a garáže na st.p.č. 108/3 o
výměře 104 m2 panu Häuserovi za celkovou částku 355.127,40 Kč. Splatnost částky : 1/2 při
podpisu smlouvy, druhá polovina v ročních splátkách do 3 let
Usnesení z 2. zasedání "Zastupitelstva města Horní Blatná"
ze dne 28.01.2008
Přítomni :

Petro, Suchan, Fuchs, Vítek, Susková, Dáňa

Hosté :

p.Dáňová, Krahulíková

Omluveni :

Hendl

Ověřovatelé zápisu :

Fuchs, Suchan

Začátek zasedání :

17.00 hodin

Konec zasedání :

18.00 hodin

4) Návrh Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a Smlouvy kupní na stavbu garáží bez č.p.a
dvě části stavební parcely číslo 108/1 oddělené GP číslo 386-174/2007 jako st.p.č. 108/1
o výměře 140 m2 a 108/3 o výměře 104 m2 s panem Robertem Häuserem
Usnesení : ZM schvaluje znění návrhu Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a Smlouvy kupní
na stavbu garáží bez č.p.a dvě části stavební parcely číslo 108/1 oddělené GP číslo 386174/2007 jako st.p.č. 108/1 o výměře 140 m2 a 108/3 o výměře 104 m2 s panem Robertem
Höuserem
Usnesení z 9. zasedání "Zastupitelstva města
Horní Blatná" ze dne 02.06.2010
Přítomni :

Petro, Suchan, Fuchs, Vítek

Hosté :

p.Chlumská, Zigler, Ziegerová, Tyrmerová, Dáňová, Matušová, Keilhauer,
Chlumský, Krahulíková, Mgr.Chvapilová, Maslanka, Trenčanská, Häuser,
Zachová 17:55, všichni návštěvníci do 19:40

Omluveni :
Neomluveni :

Hendl, Hendlová

Ověřovatelé zápisu :

Suchan, Fuchs,

Začátek zasedání :

17.00 hodin

Konec zasedání :

20.20 hodin

7) Dlužné částky a dluhy občanů.
Rozprava : Do zastupitelstva byl rovněž přizván pan Höuser ohledně dlužné částky za prodej garáží na
st.p.č. 108/1, paní Dáňová vysvětlila znění Smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Pan Fuchs navrhuje
zrušení této Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a uzavření Smlouvy nájemní. Pan Hauser žádá o
odložení splátky do konce měsíce srpna 2010
Usnesení : ZM souhlasí s odložením splátky za rok 2009 do 31.08.2010. ZM ukládá starostovi
projednat s právním zástupcem

Usnesení z 5. zasedání "Zastupitelstva města Horní Blatná" ze dne 11.05.2011

Přítomni :

Petro, Dáňa T., Tyrmerová, Hajňuk , Dáňa M., Dáňová , Vopalecký

Hosté :

Tlustý V.,

Omluveni :
Neomluveni :
Ověřovatelé zápisu :

Dáňa M., Vopalecký M.

Začátek zasedání :

18.00 hodin

Konec zasedání :

21.00 hodin

12) Žádost o prodloužení termínu splátek - pan Häuser
Rozprava : Na základě kontroly pohledávek ZM dne 22.03.2011 zaslal pan R.Häuser žádost
o prodloužení termínu splátek za stavby garáží na stavebních parcelách číslo 108/1 a 108/3
do 31.12.2011
30.000,- Kč
do 31.12.2012
29.187,90 Kč
do 31.12.2013
30.000,- Kč
do 31.12.2014
29.187,90 Kč
Pan Vopalecký vysvětlil členům ZM současnou politiku LČR
Usnesení : ZM souhlasí s nově předloženým splátkovým kalendářem, při jeho neplnění
bude ZM jednat o odstoupení od samotné smlouvy
Usnesení z 27.05.2019 :

ZM konstatuje, že podmínky plynoucí z předchozích usnesení ZM jsou
splněny. ZM souhlasí s převodem vlastnických práva na pana Häusera
Roberta, ukládá starostovi zajistit kupní smlouvu.
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

8) Převod vlastnického práva na stavbu a stavební parcelu číslo 186
Rozprava z 27.05.2019 :

Členům ZM zaslána veškerá dokumentace k prodeji stavby a stavební
parcele číslo 186 od roku 1992 spolu se stanoviskem právníka.
Usnesení z 27.05.2019 :

ZM ukládá zveřejnit záměr města s prodejem v souladu se zákonem
120/2000 Sb. na 15 dní.
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

9) Program péče o krajinu
Rozprava z 27.05.2019 :

Jedná se o dotaci vyhlášenou „Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR –
podprogram pro zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí“, na

výsadbu stromové aleje. Rozpočet projektu je ve výši 243.000,- Kč, dotace je
100 %, v minulosti realizovány 3 aleje – p.p.č. 1133/2, p.p.č. 1133/3
(cyklostezka) a p.p.č. 1161 (za hřištěm). V roce 2019 je navrhována stromová
alej podél cesty na p.p.č. 1163/1 na p.p.č. 764/1 a 764/5 pod názvem
„výsadba aleje Ke kapli“, celkem 60 ks jeřábu o výšce 180 cm rovněž za
hřištěm. Stejně jako předchozí aleje, tak i plánovaná alej v roce 2019
kompletně zajišťuje Ing. Picura.
Usnesení z 27.05.2019 :

ZM s výsadbou stromové aleje ve výši 243.000,- Kč souhlasí, realizací
pověřuje Ing. Karla Picuru.
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

10) ČEZ distribuce – Rekonstrukce vzdušného vedení NN v ul. Lesní
v roce 2020
Rozprava z 27.05.2019 :

V roce 2020 připravuje ČEZ distribuce rekonstrukci vzdušného vedení v ulici
Lesní na kabelovou, tedy pod povrchem. Rekonstrukcí bude zrušeno
nadzemní

vedení,

tedy i vedení

k veřejnému osvětlení. Město

má

„pravděpodobně“ dvě možnosti, a to požádat ČEZ o zachování betonových
sloupů jako stožárů VO (bez záruky úspěšnosti) nebo nechat vypracovat
projektovou dokumentaci a v roce 2020 vybudovat nové VO v ulici Lesní. Po
konzultaci s pracovníkem ČEZ distribuce, pokud bude záměr získat současně
instalované sloupy pro veřejné osvětlení, bude si tyto město muset odkoupit
(80.000,- Kč / ks ???).
Usnesení z 27.05.2019 :

ZM schvaluje objednat PD na VO v ulici Lesní
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

11) Základní škola – Žádost o udělení výjimky z počtu žáků na školní rok
2019 / 2020
Usnesení z 27.05.2019 :

ZM schvaluje udělení výjimky z počtu žáků na školní rok 2019 / 2020

Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

12) Základní škola – Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok
2018
Rozprava z 27.05.2019 :

Rozdělením výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Horní Blatná za rok 2018 se
zaobíral Finanční výbor na svém jednání dne 27.05.2019 a doporučuje :
Usnesení č.1 z 27.05.2019 :

ZM schvaluje účetní závěrku za rok 2018 s výsledkem hospodaření ZŠ a MŠ
Horní Blatná za rok 2018 ve výši 105.786,39 Kč
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

Usnesení č.2 z 27.05.2019 :

ZM schvaluje pokrytí ztrát z minulých let ve výši 27.162,49 Kč ze zlepšeného
výsledku hospodaření roku 2018
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

Usnesení č.3 z 27.05.2019 :

ZM schvaluje přerozdělení HV dle návrhu ZŠ – v příloze usnesení ZM
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

13) Město Horní Blatná – Návrh závěrečného účtu za rok 2018
Rozprava z 27.05.2019 :

Návrh závěrečného účtu města za rok 2018 byl zveřejněn od 07.05.2019.
Závěrečný účet za rok 2018 nebyl prozatím nikým připomínkován.
ZM bere na vědomí

14) Město Horní Blatná – Závěrečný účet za rok 2018 a zpráva o
výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2018
Rozprava z 27.05.2019 :

Závěrečný účet za rok 2018 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
města za rok 2018 projednal Finanční výbor na svém jednání dne 27.05.2019
a doporučuje tento schválit.
Usnesení č.1 z 27.05.2019 :

SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
„Zastupitelstvo města Horní Blatná schvaluje účetní závěrku města Horní
Blatná za účetní období roku 2018, sestavenou k 31.12.2018.“
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

Usnesení č.2 z 27.05.2019 :

SCHVALOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
„Zastupitelstvo města Horní Blatná projednalo závěrečný účet města Horní
Blatná za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
města Horní Blatná za rok 2018, a vyjádřilo souhlas :
Zastupitelstvo města Horní Blatná na svém zasedání dne 27.05.2019
projednalo závěrečný účet města Horní Blatná spolu se zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření města za rok 2018 a vyjádřilo souhlas s celoročním
hospodařením s výhradami, na základě nichž přijalo v souladu s ustanovením
§ 13 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění
pozdějších předpisů, tato nápravná opatření:
1) Zastupitelstvo bude podle § 72 odst.2 zákona 128/2000 Sb. O obcích,
zabezpečovat

usnesení

ZM

týkající

se

ustanovení

termínu

odměn

neuvolněným členům zastupitelstva
2) Dle vyhlášky 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů
předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních
fondů, rozpočtů ÚSC, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů
Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, budou
ve Fin 2 – 12 M uváděny veškeré údaje rozpočtu schváleného ZM
3) Dle zákona č. 134/2016 Sb., § 219, odst. o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů, budou na profilu zadavatele zveřejňovány SOD
včetně dodatků a to do 15-ti dnů od jejich uzavření.
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

Usnesení č.3 z 27.05.2019 :

Písemná zpráva o plnění přijatých opatření bude podána Krajskému úřadu
Karlovarského kraje ve lhůtě do 15 dnů od projednání v ZM
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

15) ZŠ a MŠ Horní Blatná
Rozprava z 27.05.2019 :

ZŠ a MŠ Horní Blatná bud uzavřena v době letních prázdnin od 11.07.2019
do 21.08.2019.
ZM bere na vědomí.

16) Rozpočtové opatření číslo 3
Rozprava z 27.05.2019 :

RO č. 3 projednal Finanční výbor na svém jednání dne 27.05.2019 a
doporučuje tento schválit.
Příjmy 231 20
Ř. č. 17 – KK – dotace volby EU – navýšení o 29.000,-Kč – snižuje záporné
saldo rozpočtu
Ř. č. 20 – dotace na mzdy VPP 3/2019 – navýšení o 30.000,-Kč – nemění
záporné saldo rozpočtu
Ř. č. 23 – MK ČR památky- UZ 34054 – snížení o 203.000,-Kč – zvyšuje
záporné saldo rozpočtu
Ř. č. 26 – KK POV – navýšení o 222.590,-Kč - snižuje záporné saldo
rozpočtu
Ř. č. 27 – KK - SDH – navýšení o 46.008,-Kč – snižuje záporné saldo
rozpočtu
Ř. č. 28 – KK - komunikace – navýšení o 228.774,-Kč – snižuje záporné saldo
rozpočtu
Ř. č. 30 – MK ČR – krov věže kostela – navýšení o 445.000,-Kč – snižuje
záporné saldo rozpočtu
Ř. č. 33 – KK – cestovní ruch – navýšení o 30.000,-Kč – snižuje záporné
saldo rozpočtu
Ř. č. 34 – KK – krov věže – navýšení o 200.000,-Kč – snižuje záporné saldo
rozpočtu
Ř. č. 35 – KK – fasáda věže kostela – navýšení o 200.000,-Kč – snižuje
záporné saldo rozpočtu

Ř. č. 95 – pozemky - nájmy – navýšení o 60.000,-Kč – snižuje záporné saldo
rozpočtu
Celkem 1.288.372,-Kč
Výdaje 231 30
Ř. č. 70 – oprava krovu kostela – navýšení o 1.400.000,-Kč – zvyšuje
záporné saldo rozpočtu
Ř. č. 103 – mzdy VPP 3/2019 – navýšení o 30.000,-Kč – nemění záporné
saldo rozpočtu
Celkem 2.935.000,-Kč
Příjmy:

9.043.810,- Kč

Výdaje:

15.995.052,- Kč

Záporné saldo

6.951.242,- Kč

Usnesení z 27.05.2019 :

ZM schvaluje RO č. 3 ve výši :
Příjmy:

9.043.810,- Kč

Výdaje:

15.995.052,- Kč

Záporné saldo
Hlasování:

Pro : 6

6.951.242,- Kč
Proti :

0

Zdržel se : 0

17) Výroční zpráva o činnosti jednotky SDH za rok 2018
Rozprava z 27.058.2019 :

Členům ZM zaslána zpráva o činnosti J-SDH Horní Blatná za rok 2018 tak jak
je zveřejněna na www.stánkách města https://www.horni-blatna.cz/hasicihorni-blatne/cinnost-sdh-horni-blatna/, spolu s přehledem o nakládání se
svěřenými finančními prostředky od zřizovatele.
ZM bere na vědomí.

Doplnění programu :
18) Město Abertamy – žádost o zapůjčení stanu v termínu 06. až 07.
července 2019
Usnesení z 27.05.2019 :

ZM schvaluje zapůjčení stanu městu Abertamy na „Abertamskou pouť“ – 06.
až 07.07.2019 za částku 5.000,- Kč. Ukládá zapůjčení podložit smlouvou.
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

19) Obec Merklín – žádost o zapůjčení stanu v termínu 01. červen 2019
Usnesení z 27.05.2019 :

ZM schvaluje zapůjčení stanu obci Merklín 01.06.2019 za částku 5.000,- Kč.
Ukládá zapůjčení podložit smlouvou.
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Ověřovatelé zápisu dne : 27.05.2019
Starosta dne :

27.05.2019

Zdržel se : 0

