Zápis z 12. zasedání "Zastupitelstva města
Horní Blatná" ze dne 14.10.2019
Přítomni :

Petro R., Vopalecký M., Wöllnerová Z., Kubeš J., Macháčková R., Schildbach
M. (pan Kubeš – odchod v 16:40, příchod v 16:54)

Hosté :

2 návštěvníci

Omluveni :
Neomluveni :
Ověřovatelé zápisu :

Vopalecký Miroslav, Macháčková Romana

Začátek zasedání :

16.00 hodin

Konec zasedání :

17:45 hodin

Program jednání byl zveřejněn dle bodů č.1 až 16 od 07.10.2019
1) Kontrola usnesení – provádí předsedkyně kontrolního výboru
2) Zimní údržba 2019 - 2020
3) Ministerstvo kultury ČR – Program regenerace pro rok 2020
4) Provoz Muzea v zimním období
5) Přehodnocení záměru s pronájmem pozemku
6) Přijetí pracovníka na uvolněné pracovní místo – úklid města
7) Žádost o rekonstrukci koupelny v č.p. 271
8) Žádost o prodej části p.p.č. 570/9
9) Biologický odpad
10) Vánoční koncert
11) SPÚ – směna pozemků
12) Směna pozemků
13) Muzeum – Darovací smlouvy
14) Žádost o prodej části p.p.č. 692/15 a směnu části p.p.č. 692/15
15) Žádost o prodej části p.p.č. 1169
16) Rozpočtové opatření číslo 10/2019
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

Doplnění programu :
17) Rozpočtové opatření číslo 11/2019

0

Zdržel se : 0

18) Cyklotrasa Horní Blatná - Pernink
19) Pověření starosty k zastupování
20) Vánoční výzdoba
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

Určení ověřovatelů zápisu :
Rozprava :

- návrh -

Vopalecký Miroslav, Macháčková Romana

Ověřovateli zápisu jsou určeni : Vopalecký Miroslav, Macháčková Romana
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

1) Kontrola usnesení – provádí předsedkyně kontrolního výboru
- 12.11.2018

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

splněno

- 24.06.2019

Žádost o souhlas s přístupem na p.p.č. 205 – projednáno se stavebním
úřadem v Perninku, bude zapotřebí doložit geometrický plán pro zřízení
věcného břemene.

- 19.08.2019

- trvá

Žádost o rekonstrukci koupelny v č.p. 271
Náš záměr (sprchový kout) oznámen osobně, požadavek nájemníků –
vana

- trvá

- 19.08.2019

Biologický odpad – kompostéry

- trvá

- 16.09.2019

Projektová dokumentace na parkoviště a komunikace

- trvá

- 16.09.2019

Rekonstrukce části distribuční soustavy sítě NN v ul. Havířská a U
Kapličky v roce 2021 – projekt na VO (mimo ul. U Kapličky) projednán
telefonicky

- splněno

- 16.09.2019

Žádost o prodej části p.p.č. 692/15 a směnu části p.p.č. 692/15 - splněno

- 16.09.2019

Žádost o prodej části p.p.č. 1169

- splněno

2) Zimní údržba 2019 - 2020
Rozprava ze 14.10.2019 :

Na schůzce s vedením AVE CZ Nejdek dne 18.09.2019, bylo oznámeno, že
z důvodu prodělku (???) v zimním období 2017 – 2018 a 2018 – 2019
nebude společnost AVE CZ Nejdek v Horní Blatné v nadcházejícím období
zimní údržbu vykonávat. Krajská správa údržby silnic KK přislíbila, v případě
požadavku, svoji techniku na základě platného ceníku poskytnout, firma

DREDGER je rovněž ochotna s úklidem sněhu vypomoci. Rovněž pan … je
na zimní údržbu připraven. Dále byl zajištěn posypový materiál, posypová sůl,
průběžně je zajišťováno doplnění výbavy techniky získané bezúplatným
převodem (Multicar M 25 a traktor Zetor) a přestavba této techniky pro zimní
údržbu.
Usnesení ze 14.10.2019 :

ZM ukládá starostovi zajistit přípravu techniku v majetku města pro zimní
údržbu tak, aby tato byla co nejvíce využívána na úklid sněhu v zimním
období 2019 - 2020
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

3) Ministerstvo kultury ČR – Program regenerace pro rok 2020
Rozprava ze 14.10.2019 :

Členům ZM zaslán průvodní dopis Ministerstva kultury, Anketní dotazník a
úplné znění zásad MK ČR.
Anketní dotazník musí být doručen Ministerstvu kultury do 15.11.2019. Dotaci
z Programu regenerace lze použít pouze na náklady spojené se zachováním
a obnovou autentických prvků a konstrukcí kulturních památek dle zásad MK
ČR, tedy záchrana, zachování a zhodnocení památkových hodnot a oprava
objektů. Příspěvek je přísně účelový, nelze jej použít na modernizaci a práce
investiční povahy. I nadále platí, spoluúčast ve výši 50 % pro kulturní
památky v majetku města, od roku 2014 platí finanční podíly pro majetek
církve, kdy se vlastník (církev) podílí vlastními zdroji ve výši 40 %, z
rozpočtu města je příspěvek ve výši 10 %, tedy 40 % majitel, 10 % město, 50
% z programu regenerace. Finanční příspěvky z programu regenerace lze
použít na obnovu kulturních památek ve vlastnictví města, církve nebo v
majetku fyzických osob.
Kulturní památky v majetku města :
- Kaple Sv.Kříže + ohradní zeď hřbitova
- Kaple zrestaurovány vnitřní omítky, ohradní zeď opravena z cca 70-ti %
- Kaplička Sv.Kříže (křižovatka ulic U Kovárny - Perninská)
- Socha Piety - zrestaurována, nyní v Muzeu
- Socha Jana Nepomuckého
- Socha Sv. Vojtěcha
- Socha Sv. Josefa

- Věž kostela Sv.Vavřince
- Budova č.p.127 (Muzeum) - ul.Bezručova - průběžně opravována střecha.
Kulturní památky v majetku církve :
- Kostel Sv.Vavřince + sochy
- Budova č.p.2 - Fara
Kulturní památky v majetku fyzických osob :
- Budova č.e.1 - na nám.Sv.Vavřince (užíváno i č.p.4)
- Budova č.p.6 - na nám.Sv.Vavřince
- Budova č.e.26 (užíváno také č.p.113) - ul. Úzká
Navrhuji do anketního dotazníku zařadit :
-

oprava (očištění a nátěr) střechy Kaple Sv. Kříže 123.000,- Kč

-

oprava střechy č.p. 127 – Muzeum

451.000,- Kč

-

oprava ohradní hřbitovní zdi

600.000,- Kč

Usnesení ze 14.10.2019 :

ZM schvaluje do AD pro rok 2020 zařadit :
-

oprava (očištění a nátěr) střechy Kaple Sv. Kříže 123.000,- Kč

-

oprava střechy č.p. 127 – Muzeum

451.000,- Kč

-

oprava ohradní hřbitovní zdi

600.000,- Kč

Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

4) Provoz Muzea v zimním období – přednostně v 16:10 hodin
Rozprava ze 14.10.2019 :

Doposud platná smlouva s paní ………. končí k 31.10.2019. Navrhuji uzavřít
smlouvu s paní …. na období od 01.11.2019 do 31.03.2019 na poloviční
úvazek.
Usnesení ze 14.10.2019 :

ZM schvaluje pro zimní období jako průvodkyni v Muzeu Horní Blatná paní ….
s termínem nástupu od 01.11.2019.
Hlasování:

Pro :5

Proti :

0

Zdržel se : Vopalecký M.

5) Přehodnocení záměru s pronájmem pozemku
Rozprava ze 14.10.2019 :

Členům ZM zaslán dopis majitelů sousední nemovitosti se žádostí řešení
vzniklé situace a sporů.
Usnesení ze 14.10.2019 :

ZM ukládá k 31.12.2019 vypovědět nájemní smlouvu na p.p.č. 203/2
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

6) Přijetí pracovníka na uvolněné pracovní místo – úklid města
Rozprava ze 14.10.2019 :

K 31.10.2019 končí zaměstnanec města paní Urbánková, na uvolněné místo
jsou dva zájemci, pan ………. (dnes zaměstnán od Úřadu práce – Veřejně
prospěšné práce) kdy smlouva s ÚP končí k 31.10.2019 a dále pak paní
……….. (pracovnice BLEX, nyní na nemocenské).
Usnesení ze 14.10.2019 :

ZM souhlasí s přijetím do trvalého pracovního poměru na pozici úklid města
pana …………
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

7) Žádost o rekonstrukci koupelny v č.p. 271
Rozprava z 19.08.2019 :
V tomto bytě je vana stará, smalt poškozený. Byt prozatím bez investic ze strany majitele –
města.
Usnesení z 19.08.2019 :
ZM souhlasí s výměnou vany za sprchový kout, ukládá starostovi projednat s nájemci
rozměry, dále ukládá zajistit revizi střechy.
Rozprava ze 16.09.2019 :
K dnešnímu dni bez vyjádření žadatelů.
ZM bere na vědomí
Rozprava ze 14.10.2019 :

Nájemci, po osobní dohodě, preferují vanu.
Usnesení ze 14.10.2019 :

ZM ukládá zajistit výměnu vany v bytě v domě č.p. 271
Hlasování:

Pro : 5

Proti :

0

8) Žádost o prodej části p.p.č. 570/9

Zdržel se : 0

Rozprava ze 16.09.2019 :
Žadatelé, kterými jsou ………. a …….., mají tento pozemek v nájmu od 15.11.2017.
Usnesení ze 16.09.2019 :
ZM ukládá zveřejnit záměr města s prodejem části p.p.č. 570/9 o výměře cca 278 m2 na 15
dní.
Rozprava ze 14.10.2019 :

Záměr města s prodejem zveřejněn od 23.09.2019 do 11.10.2019, záměr
s prodejem nebyl nikým připomínkován.
Dle platného Územního plánu se jedná o plochu na výstavbu.
Dle platných pravidel prodeje je tato pozemková parcela ohodnocena částkou
300,- Kč / 1 m2.
Usnesení ze 14.10.2019 :

ZM Horní Blatná souhlasí s prodejem části p.p.č. 570/9 o výměře cca 278 m2
………. a paní …….. za cenu 300,- Kč / 1 m2.
Hlasování:

Pro : 5

Proti :

0

Zdržel se : 0

9) Biologický odpad
Rozprava z 19.08.2019 :
Třídit biologický odpad je podložen legislativou od roku 2015. V Horní Blatná je k dnešnímu
dni instalováno celkem 8 kontejnerů 1100 litrů, za což město hradí pronájem a obslužnost ve
výši 1.415,- Kč měsíčně. Státní fond životního prostředí již několik let poskytuje dotace na
pořízení kompostérů do domácností. Náš úřad byl požádán o zprostředkování zájmu pořízení
kompostérů formou ankety. Tato byla zveřejněna v Hornoblatenských listech s termínem do
31.12.2019, je rovněž zveřejněna na www stránkách města (zasláno rovněž členům ZM jako
podkladový materiál pro jednání).
Usnesení z 19.08.2019 :
ZM souhlasí se zveřejněním dotazníku, ukládá podklady zpracovat dle termínu, tedy do
31.12.2019. Po zveřejnění výzvy se k této problematice ZM opět vrátí na nejbližším zasedání.
Rozprava ze 16.09.2019 :
Ke dni 16.09.2019 eviduje náš úřad žádosti od 11 majitelů pozemků na 7 kompostérů 650 litrů
a 9 kompostérů 1050 litrů
ZM bere na vědomí
Rozprava ze 14.10.2019 :

Ke dni 14.10.2019 eviduje náš úřad žádosti od 20-ti zájemců na 8 kompostérů
650 litrů a 16 kompostérů 1050 litrů
ZM bere na vědomí

10) Vánoční koncert
Rozprava ze 14.10.2019 :

Ukončeno jednání s Chorea-Nova, koncert plánován na 21.12.2019 od 17:00
hodin.
Usnesení ze 14.10.2019 :

ZM s pořádáním Vánočního koncertu souhlasí.
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

11) SPÚ – směna pozemků
Rozprava z 24.06.2019 :
Navrhuji zažádat o směnu pozemků Státní pozemkový úřad, a to pro pozemky číslo 83/1,
83/4, 564/5 a 145/1
Usnesení z 24.06.2019 :
ZM s podáním žádosti o směnu pozemků s SPÚ souhlasí, ukládá zjistit za jakých podmínek
by došlo ke směně za p.p.č. 83/2, 83/4, 145/1, 564/5
Rozprava z 22.07.2019 :
Po projednání s iniciátorem stavby lavičky XXL navrhuji rozšířit žádost i o část p.p.č. 704/1
Rozprava ze 14.10.2019 :

Dne 02.10.2019 se uskutečnila schůzka v sídle Státního pozemkového úřadu,
reakce na námi zaslanou žádost ke sdělení podmínek směny pozemků.
Členům ZM rovněž zaslán dopis žadatelů na p.p.č. 704/1 týkající se
„vysvětlení a ujasnění situace ohledně převodu vlastnictví (směny) pozemku
704/1“.
-

p.p.č. 76/1 (dnes v pronájmu pana ………..) – lze směnit, dosavadní
nájemce musí od nájmu písemně odstoupit

-

p.p.č. 83/1 tuto může získat pan ….., jelikož sousedí s jeho pozemky a je
jím využívána

-

p.p.č. 145/1 lze směnit, je bez nájmu, nevyužívána

-

p.p.č 564/5 propachtována Horskému statku v Abertamech, po případném
písemném ukončení může od SPÚ pronajmou, popř. odkoupit současný
uživatel

-

p.p.č. 704/1. Rovněž propachtována Horskému statku v Abertamech,
v případě písemného odstoupení od smlouvy lze převod uskutečnit. P.p.č.
704/1 má výměru 1931 m2. Město, dle zaměření lavičky XXL, pokud bude
na směně trvat, by potřebovalo výměru 640 m2, při zaměření se rovněž
zjistilo, že komunikace Havířská zasahuje do této pozemkové parcely
výměrou cca 134 m2 (mimo zaměřenou část lavičky XXL). V případě
požadavku o směnu bude probíhat pravděpodobně losování mezi dvěmi
zájemci, pokud nebude uzavřena dohoda žadatelů s městem Horní Blatná.
V každém případě bude ovšem nutno požádat SPÚ o převod „záboru“
komunikace, jedná se cca o pruh 60 cm po celé délce pozemku. V tomto
případě je zábor posuzován jako veřejně prospěšná stavba.

Směna pozemků – SPÚ : žadatel je 1 : 1,5
Usnesení ze 14.10.2019 :

ZM ukládá zahájit jednání s SPÚ (majitel p.p.č. 704/1) o převodu části této
pozemkové parcely do majetku města za účelem legalizace plochy
komunikace Havířská
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

12) Směna pozemků
Rozprava z 10.07.2017 :
Zábor soukromého pozemku. Výzva k vyjádření majitelům p.p.č. 1166 odeslána dne
16.08.2017 s termínem do 30.09.2017, bez odezvy - objednáno zaměření Nové zaměření
potvrdilo náčrt z roku 2013. Pokud se jedná o kanalizační šachtu, není tato v Majetku města,
ale v majetku VaK Karlovy Vary. P.p.č. 1166 byl odkoupena asi v roce 2000 až 2001,
kanalizace se dělala v letech 2002 až 2004. Náčrt potvrzuje, že město zabírá soukromý
pozemek o výměře 27 m2
Rozprava z 07.05.2018 :
Ing. …….. zdůrazňuje dluh města vůči majitelům v záboru 27 m2
Usnesení z 07.05.2018 :
ZM ukládá starostovi projednat s majitelem p.p.č. 1166 případné možnosti narovnání
Rozprava z 25.06.2018:
Projednání se uskutečnilo dne 13.06.2018, zápis zaslán členům ZM. Cesta „Panelka“
postavena cca v 70-tých letech minulého století, majitel tedy koupil již s touto cestou (původní
majitel LČR s.p.). Kanalizace – výstavba 2002 až 2004, majitel mohl výstavbu na této parcele
ovlivnit, Kanalizace není majetkem města, ale VaK Karlovy Vary.

Ing. ……. nesouhlasí s navrhovaným řešením, připomíná, že stavbou kanalizace mohlo dojít
k uvedení do souladu.
Pan Kubeš připomíná, že při takto rozsáhlé stavbě nešlo tyto detaily pohlídat.
Usnesení č.1 z 25.06.2018 :
ZM ukládá zajistit ocenění 27 m2 p.p.č. 108/1, a v případě dohody část p.p.č. 108/1 odkoupit.
Návrh nebyl přijat
Usnesení č.2 z 25.06.2018 :
ZM ukládá nabídnout majiteli cenu dle platných pravidel prodeje, za ostatní plochu – bez
možnosti výstavby - nabídnout 100,- Kč za 1 m2, náklady na tvorbu GP na úkor města
Návrh nebyl přijat.
Usnesení č.3 z 25.06.2018 :
ZM ukládá starostovi napsat dopis panu …. a požádat jej o vyjádření s návrhem řešení
stávající situace. Zastupitelstvo má zájem na vyřešení vzniklého sporu - splněno
Rozprava z 09.07.2018 :
Dopis zaslán s termínem vyjádření do 06.08.2018.
Program MISYS (katastr nemovitostí) byl uveden do užívání v září 2003, inženýrské sítě
dodány v digitální podobě až v červnu 2005, tudíž nešlo před kolaudací stavby zjistit zábor
stavby kanalizace a přijmout opatření.
Dne 16.07.2018 doručeno vyrozumění k dopisu ze dne 27.06.2018. kde je opětovně
požadováno odstranění stavby s odvoláním se na jednání

ze dne 13.06.2018. S tímto

jednáním seznámeno ZM dne 26.05.2018 na svém jednání. Členům ZM poskytnuty kopie
vyjádření.
Opět je připomínáno, že stavba kanalizace není majetkem města Horní Blatná.
Usnesení ze dne 16.07.2018 :
ZM ukládá zajistit právní stanovisko k dané situaci.
Rozprava z 27.08.2018 :
Členům ZM zaslána kopie vyjádření právníka k dané problematice.
Usnesení z 27.08.2018 :
ZM projedná na dalším jednání po projednání další možnosti (p.p.č. 99/13 a 99/14)
Rozprava ze 17.09.2018 :
Pozemkové parcely 99/13 o výměře 243 m2 a 99/14 o výměře 61 m2 získalo město jako
historický (přídělový) majetek někdy v roce cca 2004. O uvedené pozemkové parcely nikdo
neprojevil v minulosti zájem, pro město jsou přebytečné. Dle „pravidel prodeje“ by cena za 1
m2 byla 50,- Kč
Ing. Michaluk projednal směnu a je přislíben aktivní přístup.
ZM bere na vědomí
Usnesení z 17.09.2018 :
ZM ukládá starostovi projednat směnu pozemků dle návrhu ze dne 17.09.2018
Rozprava z 12.11.2018 :
Členům ZM zasláno stanovisko právníka k navrhované směně pozemků

Usnesení z 12.11.2018 :
ZM ukládá místostarostovi zajistit ocenění p.p.č. 99/13 a p.p.č. 99/14
Usnesení z 12.11.2018 :
Zajistit ocenění p.p.č. 99/13 a p.p.č. 99/14
Rozprava ze 14.10.2019 :

Dne 11.10.2019 obdržel náš úřad „ZNALECKÝ POSUDEK č. 7731/18/2019“
na pozemkové parcely číslo 99/13 a 99/14. Dle tohoto posudku je odhadnutá
cena ve výši :
- p.p.č. 99/13 o výměře 243 m2

27.792,69 Kč

- p.p.č. 99/14 o výměře 61 m2

5.660,41 Kč

Usnesení ze 14.10.2019 :

ZM ukládá místostarostovi projednat s panem ….. případnou směnu za p.p.č.
99/14 o výměře 61 m2
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

13) Muzeum – Darovací smlouvy
Rozprava ze 14.10.2019 :

V roce 2018 požádána veřejnost o poskytnutí sbírkových předmětů do nově
budované expozice Muzea. Členům ZM zaslán v příloze seznam dárců a
darovaných předmětů. S ohledem na GDPR nebude tento seznam zveřejněn,
je součástí zápisu z jednání ZM Horní Blatná ze dne 14.10.2019.
Usnesení ze 14.10.2019 :

ZM Horní Blatná schvaluje „darovací smlouvy“ dle předloženého seznamu,
schvaluje darované sbírkové předměty, ukládá tyto evidovat v tzv. přírůstkové
knize.
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

14) Žádost o prodej části p.p.č. 692/15 a směnu části p.p.č. 692/15
Rozprava z 16.09.2019 :
Na prodej částí p.p.č. 692/15 registruje náš úřad 2 žádosti, jedná se celkem o 803 m2.
Prodejem p.p.č. 692/1 došlo i k prodeji pozemku pod stromovou alejí vysazenou v roce 2016.
Jelikož majitel chce na tomto pozemku chovat ovce, žádá náš úřad o směnu části p.p.č. 692/1
za část p.p.č. 692/15 vše o výměře 302 m2

Usnesení z 16.09.2019 :
ZM ukládá zveřejnit záměr města s prodejem části p.p.č 692/15 a se směnou 302 m2 p.p.č.
692/1 za 302 m2 p.p.č. 692/15 na 15 dní
Rozprava ze 14.10.2019 :

Záměr města se směnou cca 302 m2 části p.p.č. 692/1 za cca 302 m2 p.p.č.
692/15, záměr města s prodejem části cca 392 m2 p.p.č. 692/15 a záměr
města s prodejem části cca 411 m2 p.p.č. 692/15 byl zveřejněn od
23.09.2019 do 11.10.2019. Záměr se směnou a prodejem dvou částí nebyl
nikým připomínkován.
Pozemková parcela číslo 692/1 je v ÚP vedena jako louky / pastviny, dle
platných pravidel prodeje je ohodnocena částkou 50,- Kč / 1 m2.
Usnesení č.1 ze 14.10.2019 :

ZM Horní Blatná souhlasí s provedením směny zaměřené části cca 302 m2
p.p.č. 692/1 za část p.p.č. 692/15 mezi městem Horní Blatná a panem
Kubešem a paní …. Poplatky za směnu uhradí v poměru 1 : 1 město spolu se
žadatelem.
Hlasování:

Pro : 5

Proti :

0

Zdržel se : Kubeš J.

Usnesení č.2 ze 14.10.2019 :

ZM Horní Blatná souhlasí s prodejem odměřené části, cca 392 m2, p.p.č.
692/15 panu Kubešovi a paní …. za 50,- Kč 1 m2. Žadatelé uhradí veškeré
náklady s prodejem spojené.
Hlasování:

Pro : 5

Proti :

0

Zdržel se : Kubeš J.

Usnesení č.3 ze 14.10.2019 :

ZM Horní Blatná souhlasí s prodejem odměřené části, cca 411 m2, p.p.č.
692/15 panu … a paní …. za 50,- Kč 1 m2. Žadatelé uhradí veškeré náklady
s prodejem spojené.
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

15) Žádost o prodej části p.p.č. 1169 – přednostně v 16:20
Rozprava z 16.09.2019 :
Na jednání ZM se dostavil žadatel na tuto část p.p.č. 1169
Usnesení z 16.09.2019 :
ZM ukládá zveřejnit záměr města s prodejem části p.p.č. 1169 na 15 dní

Rozprava ze 14.10.2019 :

Záměr s prodejem odměřené části p.p.č. 1169 byl zveřejněn od 23.09.2019
do 11.10.2019. Záměr nebyl nikým připomínkován.
P.p.č. 1169 je vedena jako jiná plocha, ostatní plocha. Pravidla prodeje
nemovitého majetku u tohoto využití určují cenu 100,- Kč 1 m2
Usnesení ze 14.10.2019 :

ZM Horní Blatná souhlasí s prodejem odměřené části p.p.č. 1169 žadatelům,
kterými jsou ………. a ………., za částku 100,- Kč 1 m2. Žadatel uhradí
veškeré náklady s prodejem spojené.
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

16) Rozpočtové opatření číslo 10/2019
Rozprava ze 14.10.2019 :

Příjmy 231 20
Ř. č. 20 – dotace od ÚP KV – mzdy 7/2019 – navýšení o 19.839,-Kč –
nemění záporné saldo rozpočtu
Ř. č. 34 – Plenér 2019 - SOB – navýšení o 10.000,-Kč – nemění záporné
saldo rozpočtu
Celkem 29.839,-Kč
Výdaje 231 30
Ř. č. 67 – výdaje na akci Plenér 2019 – navýšení o 10.000,-Kč – nemění
záporné saldo rozpočtu
Ř. č. 103 – park – mzdy – navýšení o 19.839,-Kč – nemění záporné saldo
rozpočtu
Celkem 29.839,-Kč
Příjmy:
Výdaje:
Záporné saldo

10.474.125,- Kč
15.079.166,- Kč
4.605.041,- Kč

ZM bere na vědomí

Doplnění programu :
17) Rozpočtové opatření číslo 11/2019
Rozprava ze 14.10.2019 :

Příjmy 231 20

Ř. č. 2 – daň z příjmů FO ze SVČ – navýšení o 2.000,-Kč – snižuje záporné
saldo rozpočtu
Ř. č. 20 – dotace od ÚP KV – mzdy 8/2019 – navýšení o 30.000,-Kč –
nemění záporné saldo rozpočtu
Ř. č. 26 – Lyžařská magistrála – navýšení o 26.000,-Kč – snižuje záporné
saldo rozpočtu
Ř. č. 82 – vyúčtování služeb – nebyty – navýšení o 2.000,-Kč – snižuje
záporné saldo rozpočtu
Celkem 60.000,-Kč
Výdaje 231 30
Ř. č. 81 – opravy a materiál - byty – navýšení o 27.000,-Kč – zvyšuje záporné
saldo rozpočtu
Ř. č. 103 – park – mzdy – navýšení o 30.000,-Kč – nemění záporné saldo
rozpočtu
Ř. č. 150 – majetek - zimní údržba – navýšení o 60.819,-Kč – zvyšuje
záporné saldo rozpočtu
Celkem 117.819,-Kč
Příjmy:
Výdaje:
Záporné saldo

10.534.125,- Kč
15.196.985,- Kč
4.662.860,- Kč

RO č.11/2019 projednal finanční výbor na svém zasedání dne 14.10.2019 a
doporučuje ZM toto RO schválit.
Usnesení ze 14.10.2019 :

ZM schvaluje RO č. 11/2019 :
Příjmy:
Výdaje:
Záporné saldo
Hlasování:

Pro :

10.534.125,- Kč
15.196.985,- Kč
4.662.860,- Kč
Proti :

0

Zdržel se : 0

18) Cyklotrasa Horní Blatná - Pernink
Rozprava ze 14.10.2019 :

Dne 09.10.2019 proběhlo přejímací řízení dokončené části cyklotrasy Horní
Blatná – Pernink. Součástí přejímky bylo i zaměření skutečného stavu, a při
tomto zaměření bylo zjištěno, že byť samotná trasy kopírovala současnou
„cestu“ zasahuje tato hluboko do dvou pozemkových parcel. Pozemková
parcela 281/2 v majetku SPÚ – bude řešit převodem manažerka SO Bystřice

jako bezúplatný převod jelikož se jedná o tzv. veřejně prospěšnou stavbu.
Pozemková parcela číslo 218/1 je však v majetku soukromé osoby. S touto
parcelou sousedí přímo pozemková parcela číslo 218/6, která je v majetku
města Horní Blatná. V případě, že by se prováděcí firma držela přesně
parcely v majetku města, byla by budovaná cyklotrasa v jednom místě široká
cca 1,2 metru.
Navrhuji proto, písemně oznámit skutečnost majiteli p.p.č. 218/1 a nabídnout
směnu za odměřenou část p.p.č. 218/1 za odměřenou část p.p.č. 218/6.
V případě kladného jednání bude dále nutno obě části pozemkových parcel
vyjmout ze ZPF.
Náklady na dokončení stavby ponese město Horní Blatná, částka, bez
spoluúčasti města, bude městu vrácena z dotace na výstavbu až v roce 2020.
Zaměření a GP uhradí firma Videst s.r.o.
ZM bere na vědomí

19) Pověření starosty k zastupování
Rozprava ze 14.10.2019 :

Zákon 128/2000 Sb O obcích :
Starosta :
§ 103, odst.1 – Starosta zastupuje obec navenek
Zastupitelstvo :
§ 84, odst. 2, písm. f) delegovat zástupce obce, s výjimkou § 102 odst. 2
písm. c), na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec
majetkovou účast,
g) navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností, v
nichž má obec majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání; to neplatí,
rozhoduje-li rada obce ve věcech jediného společníka obchodní společnosti
podle § 102 odst. 2 písm. c),
Usnesení ze 14.10.2019 :

ZM Horní Blatná deleguje pana Roberta Petro, starostu, jako zástupce města
Horní Blatná na jednání obecně prospěšné společnosti Montanregion Krušné
hory – Erzgebirge, jako náhradníka deleguje pana Jana Kubeše místostarostu

Hlasování:

Pro : 4

Proti :

0

Zdržel se : Petro, Kubeš

20) Vánoční výzdoba
Rozprava ze 14.10.2019 :

Pan Kubeš projednal s firmou Atelier Maur doplnění a obnovu Vánoční
výzdoby.
ZM bere podané informace na vědomí

Ověřovatelé zápisu dne : 14.10.2019
Starosta dne :

14.10.2019

