Zápis z 2. zasedání "Zastupitelstva města
Horní Blatná" ze dne 17.02.2020
Přítomni :

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

Hosté :

7. návštěvníků

Omluveni :
Neomluveni :
Ověřovatelé zápisu :

Vopalecký M., Kubeš J.

Začátek zasedání :

16.00 hodin

Konec zasedání :

17.30 hodin

Program jednání byl zveřejněn dle bodů č.1 až 11 od 10.02.2020
1) Kontrola usnesení – provádí předsedkyně kontrolního výboru
2) Akce města pro rok 2020
3) Římskokatolická farnost v Ostrově – žádost o poskytnutí individuální dotace
4) Ministerstvo kultury ČR – finanční příspěvek z Programu regenerace pro rok 2020
5) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančního příspěvku mezi Městem Horní Blatná
a Montanregionem Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s.
6) Žádost o propachtování p.p.č. 309/15 o výměře 8308 m2, p.p.č. 316/1 o výměře 6810
m2, p.p.č. 324/1 o výměře 16400 m2, p.p.č. 764/1 o výměře 126282 m2, p.p.č. 764/5 o
výměře 5753 m2, p.p.č. 957/1 o výměře 3205 m2, p.p.č. 965/1 o výměře 2421 m2, p.p.č.
968/1 o výměře 14393 m2
7) SDH Horní Blatná
8) ……… žádost o zápis v kupní smlouvě na p.p.č. 118
9) JK Pegas – žádost o propachtování p.p.č. 218/6
10) Výstavba vodovodního řadu v ulici Nádražní
11) Návrh rozpočtu pro rok 2020
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

Doplnění programu :
12) Žádost o pronájem nebytového prostoru v č.p. 1
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

Určení ověřovatelů zápisu :
Rozprava :

- návrh -

Vopalecký M., Kubeš J.

Ověřovateli zápisu jsou určeni : Vopalecký M., Kubeš J.

Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

1) Kontrola usnesení – provádí předsedkyně kontrolního výboru
- 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
- trvá

- 16.09.2019

Projektová dokumentace na parkoviště a komunikace

- trvá

- 14.10.2019

SPÚ – směna pozemků – Panelka

- trvá

- 14.10.2019

Směna pozemků – SPÚ – Havířská

- trvá

- 14.10.2019

Cyklotrasa Horní Blatná – Pernink – směna

- trvá

- 23.12.2019

ul. Lesní

- trvá

- 23.12.2019

Prodej p.p.č. 821/3

- trvá

- 23.12.2019

Inventarizace

- trvá

- 20.01.2020

OMEXOM – žádost o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0014886/VB/1 - splněno

- 20.01.2020

Karlovarský kraj – Program obnovy venkova. Žádost odeslána dne
04.02.2020, pořadové číslo : VO Lesní 54, ul. U Kapličky 63

- 20.01.2020

- splněno

Karlovarský kraj – DT na obnovu a využití kulturních památek,
památkově hodnotných objektů a movitých věcí. Žádost odeslána dne
28.01.2020, pořadové číslo 1.

- 20.01.2020

Karlovarský kraj – DT na podporu kulturních aktivit. Žádost odeslána
dne 04.02.2020, pořadové číslo 4.

- 20.01.2020

- splněno

Karlovarský kraj – DT na podporu aktivit v cestovním ruchu. Žádost
odeslána dne 04.02.2020, pořadové číslo 2.

- 20.01.2020

- splněno

- splněno

Karlovarský kraj – DT na podporu J-SDH. Žádost odeslána dne
04.02.2020, pořadové číslo 3.

- splněno

- 20.01.2020

Výstavba vodovodního řadu v ulici Nádražní

- splněno

- 20.01.2020

Obecně závazná vyhláška číslo 3 / 2020 – Poplatek ze psů

- splněno

2) Akce města pro rok 2020
Rozprava ze 17.02.2020 :

Členům ZM zaslán „kalendář akcí pro rok 2020“. Důvodem kalendáře je častý
souběh více akcí plánovaných i neplánovaných.

ZM bere na vědomí

3) Římskokatolická farnost v Ostrově – žádost o poskytnutí individuální
dotace
Rozprava ze 17.02.2020 :

Římskokatolická farnost v Ostrově žádá město o individuální dotaci ve výši
40.000,- Kč na opravu střechy kostela Sv. Vavřince. Oprava je podmíněna
dotací od Karlovarského kraje
Usnesení ze 17.02.2020 :

ZM projedná na dalším jednání
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

4) Ministerstvo kultury ČR – finanční příspěvek z Programu regenerace
pro rok 2020
Rozprava ze 17.02.2020 :

Pro rok 2020 získalo město Horní Blatná finanční příspěvek ve výši 200.000,Kč. Město má naplánované tyto opravy :
Usnesení č.1 z 11.11.2019 :

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

708.745,- Kč

Dotace od MK ČR je 50 % vynaložených prostředků
Usnesení ze 17.02.2020 :

ZM ukládá připravit podklady na opravu hřbitovní zdi v max. výši 400.000,- Kč
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

5) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančního příspěvku mezi
Městem Horní Blatná a Montanregionem Krušné hory – Erzgebirge,
o.p.s.
Rozprava ze 17.02.2020 :

Na základě uzavřené VPS z 2. května 2013 připadá pro město Horní Blatná
finanční příspěvek ve výši 37.580,- Kč na úhradu části nákladů spojených
s nominací. Splatnost je do 21 dnů od podpisu smlouvy.
Členům ZM zaslán celý text předmětné VPS.
Usnesení ze 17.02.2020 :

ZM s textem VPS souhlasí, ukládá částku ve výši 37.580,- Kč uhradit.
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

6) Žádost o propachtování p.p.č. 309/15 o výměře 8308 m2, p.p.č. 316/1 o
výměře 6810 m2, p.p.č. 324/1 o výměře 16400 m2, p.p.č. 764/1 o výměře
126282 m2, p.p.č. 764/5 o výměře 5753 m2, p.p.č. 957/1 o výměře 3205
m2, p.p.č. 965/1 o výměře 2421 m2, p.p.č. 968/1 o výměře 14393 m2
Rozprava ze 17.02.2020 :

Pachtovní smlouva byla uzavřena pro období od 01.01.2018 do 31.12.2019.
Žadatel rovněž žádá uzavřít novou pachtovní smlouvu na delší období
Usnesení ze 17.02.2020 :

ZM ukládá zveřejnit záměr města s propachtováním na 15 dní
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

7) SDH Horní Blatná
Rozprava ze 17.02.2020 :

Členům ZM zaslána v elektronické podobě činnost SDH Horní Blatná za rok
2019, kterou ZM bere na vědomí.
Rovněž Valná hromada SDH Horní Blatná doporučuje ZM Horní Blatná
odsouhlasit jako velitele jednotky SDH Horní Blatná pana Roberta Petro,
který byl zvolen členskou základnou na valné hromadě dne 17. ledna 2020.
Usnesení ze 17.02.2020 :

ZM souhlasí se jmenováním pana Roberta Petro jako velitele jednotky SDH
Horní Blatná.
Hlasování:

Pro : 5

Proti :

0

Zdržel se : Petro

8) ……… – žádost o zápis v kupní smlouvě na p.p.č. 118
Rozprava ze 17.02.2020 :

V žádosti na p.p.č. 118 byl jako žadatel uveden pan …….., žadatel žádá, aby
v KS byla uvedena rovněž paní ………, a pro katastrální úřad byl vklad
proveden jako SJM.
Usnesení z 20.01.2020 :
ZM souhlasí s prodejem p.p.č. 118 o výměře 218 m2 žadateli, kterým je pan ……., za částku
50,- Kč / 1 m2.
Usnesení ze 17.02.2020 :

ZM ukládá přepracovat KS na p.p.č. 118 a ukládá tuto pozemkovou parcelu
prodat panu ………. a paní ……….., za podmínek dle usnesení ZM ze dne
20.01.2020, č.j. 10
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

9) JK Pegas – žádost o propachtování p.p.č. 218/6
Rozprava ze 17.02.2020 :

Pachtovní smlouva byla uzavřena pro období od 29.07.2019 do 31.12.2019.
Žadatel rovněž žádá propachtovat tuto p.p.č. na delší období.
Usnesení ze 17.02.2020 :

ZM ukládá zveřejnit záměr města s propachtováním na 15 dní
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

10) Výstavba vodovodního řadu v ulici Nádražní
Rozprava z 20.01.2020 :
Jedná se o výstavbu nového vodovodního řadu.
Usnesení z 20.01.2020 :
ZM ukládá zjistit částku předpokládanou na „spolufinancování“
Rozprava ze 17.02.2020 :

Investorem výstavby je soukromá osoba v důchodovém věku. Důvodem
výstavby jsou přetrvávající potíže se zásobováním vody z nádraží ČD.
Rozpočet na výstavbu je ve výši 52.000,- Kč bez DPH.
Usnesení ze 17.02.2020 :

ZM souhlasí se spolupodílem ve výši 25 % s konečné ceny
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

11) Návrh rozpočtu pro rok 2020

Zdržel se : 0

Rozprava ze 17.02.2020 :

Členům ZM zaslán návrh rozpočtu pro rok 2020 vypracovaný účetní města
Horní Blatná k posouzení a k případným návrhům na změny.
Usnesení ze 17.02.2020 :

ZM ukládá zveřejnit návrh rozpočtu na rok 2020 na úřední desce i dle
paragrafů
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

Doplnění programu :
12) Žádost o pronájem nebytového prostoru v č.p. 1 – přednostně
v 16:26
Rozprava ze 17.02.2020 :

Náš úřad obdržel žádost na pronájem nebytového prostoru v přízemí v č.p. 1
za účelem zřízení „hokynářství - koloniálu“ v prvorepublikovém stylu.
Žadatelka by ráda investovala do úprav a zařízení a předpokládá částku ve
výši 800.000,- až 1,500.000,- Kč investice a to s ohledem na EU a stanoviska
KHS. Původní nájemce přislíbil telefonicky vyklizení do konce února 2020.
Usnesení ze 17.02.2020 :

ZM ukládá zveřejnit záměr s pronájmem na 15 dní, ZM ukládá zaslat výzvu k
urychlení vyklizení.
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Ověřovatelé zápisu dne : 17.02.2020
Starosta dne :

17.02.2020

Zdržel se : 0

