Zápis ze 4. zasedání "Zastupitelstva města
Horní Blatná" ze dne 25.05.2020
Přítomni :

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

Hosté :
Omluveni :

Schildbach M.

Neomluveni :
Ověřovatelé zápisu :

Kubeš Jan a Macháčková Romana

Začátek zasedání :

16.00 hodin

Konec zasedání :

17.20 hodin

Program jednání byl zveřejněn dle bodů č.1 až 15 od 18.05.2020
1) Kontrola usnesení – provádí předsedkyně kontrolního výboru
2) Infocentrum – žádost na nákup nové kopírky a tiskárny
3) …………… – žádost o 45 m2 p.p.č. 1131/13
4) …………… – žádost o 42 m2 p.p.č. 1131/13
5) Zimní údržba
6) Ulice Hamerská – veřejné osvětlení
7) Komunikace „U Kapličky“ – rekonstrukce
8) Muzeum – odkoupení exponátů
9) Žádost o pronájem nebytového prostoru v č.p. 1
10) Výběrové řízení na místo ředitele/ ky ZŠ a MŠ Horní Blatná
11) Lavička XXL
12) OPŽP - Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika,
Specifický cíl: 3.1 – Prevence vzniku odpadů - Podporovaná aktivita 3.1.1: Předcházení
vzniku komunálních odpadů
13) Žádost o odpuštění ubytovacích poplatků
14) Rozpočtové opatření číslo 3
15) Rozpočtové opatření číslo 4
Hlasování:

Pro : 5

Proti :

0

Zdržel se : 0

Určení ověřovatelů zápisu :
Rozprava :

- návrh –

Kubeš Jan a Macháčková Romana

Ověřovateli zápisu jsou určeni : Kubeš Jan a Macháčková Romana
Hlasování:

Pro : 5

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
- vypustit

- 16.09.2019

Projektová dokumentace na parkoviště a komunikace

- trvá

- 14.10.2019

Směna pozemků – Panelka

- trvá

- 14.10.2019

Směna pozemků – SPÚ – Havířská. Žádost byla aktualizována dne
09.04.2020, byla zadána tvorba Geometrického plánu

- 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

- 16.02.2020

Římskokatolická farnost v Ostrově – žádost o poskytnutí individuální
dotace

- 16.03.2020

- trvá

Infocentrum – žádost na nákup nové kopírky a tiskárny, byl požádán
pan …. o doporučení tiskárny

- splněno

- 27.04.2020

Žádost o 45 m2 p.p.č. 1131/13

- splněno

- 27.04.2020

Žádost o 42 m2 p.p.č. 1131/13

- splněno

- 27.04.2020

Komunikace „U Kapličky“ – rekonstrukce

- splněno

- 27.04.2020

ČEZ Distribuce a.s. – Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IV12-0016418/VB1 – Horní Blatná, KV, Bezručova, p.č. 146, kNN, žádost o
zvláštní používání komunikace – uložení inženýrských sítí

- splněno

- 27.04.2020

Bezva plán – propagační materiál

- splněno

- 27.04.2020

Žádost o pronájem nebytového prostoru v č.p. 1 – smlouva, měření
vody

2) Infocentrum – žádost na nákup nové kopírky a tiskárny
Rozprava ze 16.03.2020 :
Vybavení v Infocentru je již morálně zastaralé. ZM ukládá připravit na další jednání cenovou
nabídku min. na tři obdobná zařízení. Dne 16.03.2020 obdržel náš úřad nabídku na pořízení
„plnobarevné multifunkční kopírky TOSHIBA e-studio 2555 cse“ od copy media Chomutov
v hodnotě 30.613,- Kč s DPH.

Usnesení ze 16.03.2020 :
ZM ukládá porovnat cenovou nabídku s obdobným zařízením od jiných dodavatelů
Rozprava z 27.04.2020 :
K dnešnímu dni beze změn
ZM bere na vědomí
Rozprava z 25.05.2020 :

O spolupráci při výběru byl požádán pan ……., doporučuje pronájem kde je
záruky 48 měsíců a pronajímatel se stará o servis a náplně. Navrhuji vzít na
vědomí, novou techniku řešit až po vyčerpání skladových zásob tonerů.
ZM bere na vědomí

3) ………….. – žádost o 45 m2 p.p.č. 1131/13
Rozprava z 27.04.2020 :
Žádost podává majitel p.p.č. 61/1, jedná se o zatravněnou část p.p.č. 1131/13
Usnesení z 27.04.2020 :
ZM ukládá zveřejnit záměr města s prodejem cca 45 m2 p.p.č. 1131/13 na 15 dní
Rozprava z 25.05.2020 :

Záměr města s prodejem byl zveřejněn od 28.04.2020 d 14.05.2020, nebyl
nikým připomínkován
Usnesení z 25.05.2020 :

ZM souhlasí s prodejem cca 45 m2 p.p.pč. 1131/13 žadatelům kterými jsou
………….., ukládá zajistit GP a Kupní smlouvu. Cena za 1 m2 je ve výši 100,Kč, kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem.
Hlasování:

Pro : 5

Proti :

0

Zdržel se : 0

4) …………. – žádost o 42 m2 p.p.č. 1131/13
Rozprava z 27.04.2020 :
Žádost podává majitel p.p.č. 61/3, jedná se o zatravněnou část p.p.č. 1131/13
Usnesení z 27.04.2020 :
ZM ukládá zveřejnit záměr města s prodejem cca 42 m2 p.p.č. 1131/13 na 15 dní
Rozprava z 25.05.2020 :

Záměr města s prodejem byl zveřejněn od 28.04.2020 d 14.05.2020, nebyl
nikým připomínkován
Usnesení z 25.05.2020 :

ZM souhlasí s prodejem cca 42 m2 p.p.pč. 1131/13 žadateli kterým je
……………, ukládá zajistit GP s ohledem na požární hydrant a zrcadlo a
následně Kupní smlouvu. Cena za 1 m2 je ve výši 100,- Kč, kupující uhradí
veškeré náklady spojené s prodejem.
Hlasování:

Pro : 5

Proti :

0

Zdržel se : 0

5) Zimní údržba
Rozprava ze 16.03.2020 :
Na základě diskuse ze ZM dne 17.02.2020 byl členům ZM zaslán zákon 128/2000 Sb.
262/2006 Sb. a stanovisko ODK MV který řeší odměny zastupitelům.
Traktor Zetor 8111 získalo města „bezúplatným“ převodem od PČR Zlínského kraje v roce
2019. Traktor byl původně vybaven zařízením na sekání trávy podél silnic, toto bylo
demontováno a traktor byl upraven na zimní údržbu. Na příděl sněhu v tomto zimním období
byla tato technika, naštěstí, dostačující. Na rok 2020 je již plánována, a výrobcem již
povolena, přestavba na techniku která by příval i většího sněhu zvládala lépe – výměna
přední nápravy za hnanou nápravu. Navíc by bylo vhodné techniku vybavit na následující
zimní období lepším vybavením. Členům ZM zaslán ceník (bez DPH) zařízení na zimní údržbu
– stavitelná přední radlice (pluh). Využití může potvrdit pan Schildbach, který má s tímto
zařízením bohaté zkušenosti. Investice je návratná, zkrátí se čas a ušetří PHM.
Členům ZM zaslán přehled nákladů za zimní údržbu od roku 2004 s náklady za zimu
současnou.
Usnesení ze 16.03.2020 :
ZM bere podanou informaci na vědomí, s nákupem a instalací přední stavitelné radlice (pluhu)
ZM Horní Blatná souhlasí.
Rozprava z 27.04.2020 :
Podklady a stanoviska MV ČR k odměnám zastupitelů byl členům ZM zaslán již na minulé
jednání dne 16.03.2020
Usnesení z 27.04.2020 :
ZM ukládá předložit vyúčtování za zimní období.
Rozprava z 25.05.2020 :

Veškeré náklady a vyúčtování za zimní údržbu zaslány již na jednání dne
16.03.2020 č.j. 7

Usnesení z 25.05.2020 :

ZM za obsluhu techniky a za zimní údržbu 2019 – 2020 souhlasí s odměnou
panu Robertu Petro ve výši 10.400,- Kč
Hlasování:

Pro : 5

Proti :

0

Zdržel se : 0

6) Ulice Hamerská – veřejné osvětlení
Rozprava z 25.05.2020 :

21.04.2020 pád stožáru VO v ulici Hamerská naproti č.p. 29 (podána
informace na jednání ZM dne 27.04.2020) V ulici Hamerská od křižovatky
s ul. Jiráskova a Purkyňova po křižovatku s ul. Vančurova a Nádražní jsou
doposud instalovány další 3 stejné stožáry. Celkem tedy 4 ks.
Rozpočet na 1 ks (předmětný stožár lze uplatnit na pojišťovnu) :
- stožár 8 metrů

cca 4.500,- Kč bez DPH

- výložník

cca 1.000,- Kč bez DPH

- výzbroj a svítidlo

cca 3.000,- Kč bez DPH

Celkem za 1 ks

cca 8.500,- Kč bez DPH

s DPH

cca 10.285,- Kč

Usnesení z 25.05.2020 :

ZM souhlasí s výměnou 4 ks stožárů VO od křižovatky s ul. Jiráskova a
Purkyňova po křižovatku s ul. Vančurova a Nádražní, souhlasí se zadáním
výměny panu …………
Hlasování:

Pro : 5

Proti :

0

Zdržel se : 0

7) Komunikace „U Kapličky“ - rekonstrukce
Rozprava z 27.04.2020 :
Podklady pro zahájení výběrového řízení jsou připravené, ZKK s ohledem na situaci v ČR
nezasedá, tudíž není doposud zřejmé, zda město Horní Blatná na opravu obdrží finanční
příspěvek. Členům ZM rovněž zaslán text Příkazní smlouvy se Staving Invest s.r.o. na
zajištění činnosti před (výběrové řízení) a při (technický a stavební dozor) realizaci stavby.
Usnesení č.1 z 27.04.2020 :
ZM ukládá vypsat výběrové řízení na rekonstrukci ulice U Kapličky s poznámkou, že akce
může být zrušena.

Usnesení č.2 z 27.04.2020 :
ZM schvaluje text Příkazní smlouvy se společností Staving Invest s.r.o., ukládá tuto podepsat
a odeslat.
Rozprava z 25.05.2020 :

Do termínu určeném v zadávací dokumentaci obdržel náš úřad celkem 6
nabídek.
Na otevírání obálek a vyhodnocení nabídek dne 15.05.2020 byla jmenována
komise :
1.

Ing. Mgr. ………………

2.

Kubeš Jan

3.

Vopalecký Miroslav

Nejnižší

podání

na

„Opravu

ulice

U

Kapličky“

podala

společnost

SWIETELSKY stavební s.r.o. ve výši 1,801.922,- Kč, v návrhu SOD je
zahájení prací k 01.06.2020 a dokončení 14.08.2020.
Dotazem na KK byla potvrzena informace, že finanční příspěvek (dotace) na
plánované akce by měl být ve výši 802.000,- Kč na komunikaci U Kapličky a
277.377,- Kč na VO v ul. Lesní doporučila rada KK zastupitelstvu KK ke
schválení. ZKK bude jednat dne 15.06.2020
Usnesení č.1 z 25.05.2020 :

ZM schvaluje komisi na otevírání obálek ve složení :
1.

Ing. Mgr. ……………

2.

Kubeš Jan

3.

Vopalecký Miroslav

Hlasování:

Pro : 5

Proti :

0

Zdržel se : 0

Usnesení č.2 z 25.05.2020 :

ZM schvaluje hodnotící komisi ve složení
1.

Ing. Mgr. ……………

2.

Kubeš Jan

3.

Vopalecký Miroslav

Hlasování:

Pro : 5

Proti :

0

Zdržel se : 0

Usnesení č.3 z 25.05.2020 :

ZM schvaluje dodavatele na „Opravu ulice U Kapličky“ společnost
SWIETELSKY stavební s.r.o. v ceně 1,801.922,- Kč s DPH, zahájení prací
k 01.06.2020 a dokončení 14.08.2020. ZM ukládá starostovi se společností
SWITELSKY stavební s.r.o. podepsat Smlouvu o dílo na akci Horní Blatná –
Oprava U Kapličky.
Hlasování:

Pro : 5

Proti :

0

Zdržel se : 0

8) Muzeum – odkoupení exponátů
Rozprava z 27.04.2020 :
Paní ………… nabízí městu k odkoupení exponát modelu města a exponát modelu rozhledny
na Blatenském vrchu. Oba za částku 60.000,- Kč
Usnesení z 27.04.2020 :
ZM projedná na dalším jednání dne 25.05.2020
Rozprava z 25.05.2020 :
Usnesení z 25.05.2020 :

ZM odkládá na další jednání z finančních důvodů
Hlasování:

Pro : 5

Proti :

0

Zdržel se : 0

9) Žádost o pronájem nebytového prostoru v č.p. 1
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.
Rozprava ze 16.03.2020 :
Členům ZM průběžně zasílána veškerá korespondence s právním zástupcem, kterému byla
zaslána plná moc k zahájení jednání.

Záměr města s pronájmem zveřejněn od 18.02.2020 do 05.03.2020, nebyl nikým
připomínkován, v termínu neobdržel náš úřad žádnou jinou žádost.
Dne 16.03.2020 obdržel náš úřad návrh „Nájemní smlouvy“, která by nabývá platnosti dnem
podpisu a účinnosti dnem zahájení nájemního vztahu (po převzetí od současného nájemce).
Návrh NS byl v ZM Horní Blatná projednán.
Usnesení ze 16.03.2020 :
ZM s ohledem na předpokládané vyklizení prostor k 31.03.2020 ukládá nájemní smlouvu
sepsat až po předání vyklizených prostor.
Rozprava z 27.04.2020 :
Koncem roku 2019, kdy už bylo zřejmé, že prodejna potravin Pova ukončí svoji činnost
v Horní Blatné, byl nebytový prostor „prodejny“ v první řadě nabízen paní ……….., ta tuto
nabídku odmítla, dále byl záměr zřídit v těchto prostorách ordinaci lékaře, po rozhodnutí
lékaře s ukončením ordinačních hodin v Horní blatné bylo i od tohoto záměru upuštěno. Pro
potřeby Infocentra je prostor velký, navíc se nabízí zřízení Infocentra v prostorách Muzea. O
prostor byl projeven zájem ze strany paní ……… za účelem zřízení „hokynářství, rychlého
občerstvení a cukrárny“. Záměr města s pronájmem byl zveřejněn od 18.02.2020 do
05.03.2020, nebyl nikým připomínkován a v termínu neobdržel náš úřad žádnou jinou žádost.
ZM 16.03.2020 přislíbilo uzavření nájemní smlouvy po vyklizení prostor panem …... Prostory
předány městu dne 17.04.2020 částečně vyklizeny, a to až po intervenci žadatelky paní
……….., která se na vyklizení finančně podílela. Od 18.04.2020 se vyklízí zbytek
zanechaných obalů atd. Město by mělo tyto prostory pronajmout tak jak leží, po zajištění oprav
30ti letech užívání (výměna okna asi v kanceláři (???), instalaci topných těles, částečné
opravě elektroinstalace atd.) Nový nájemce, pokud bude mít v záměru zajistit změnu užívání a
provést drobné stavební úpravy, by si měl zajistit projektovou dokumentaci, souhlas majitele,
stanovisko hygienické stanice a souhlas požární inspekce. Členům ZM zaslán návrh „Nájemní
smlouvy“. Realizací záměru se předpokládá vznik dvou až tří pracovních míst.
Na jednání ZM dne 16.03.2020 se hlasování zdržel pan Vopalecký – chyba v textu.
Usnesení č.1 z 27.04.2020 :
ZM souhlasí s pronájmem nebytového prostoru v přízemí budovy č.p. 1 – bývalá prodejna
potravin Pova paní ……….
Usnesení č.2 z 27.04.2020 :
ZM ukládá starostovi na dalším jednání předložit upravenou Nájemní smlouvu doplněnou o
podmínky – zálohy za služby, předpokládané stavební úpravy které provede město a nájemce
Usnesení č.3 z 27.04.2020 :
ZM ukládá starostovi prověřit instalaci podružného měření vody
Rozprava z 25.05.2020 :

Na dlužnou částku byla již zaslána žaloba k soudu.

Zálohy na v pronajatých prostorách :
-

vodné a stočné :

1.000,- Kč / měsíc

-

teplo :

-

komunální odpad :

500,- Kč / měsíc
dle uzavřené smlouvy

Pronajímané prostory lze osadit odpočtovými vodoměry (2 ks studená voda, 1
ks teplá voda pro WC), elektroměr vlastní pro prodejnu, na osazená topná
tělesa bude instalováno odpočtové zařízení, ohřev užitkové vody bude řešen
samostatně nájemcem.
Členům ZM rovněž zaslán projekt (záměr) úprav spočívající ve snížená
stropu, vybudování sádrokartonových příček a nová dispozice vnitřních
prostor a vybavení, vše na náklady nájemce. Stanoviska KHS a hasičů si
zajistí nájemnice samostatně
Usnesení č.1 z 25.05.2020 :

ZM souhlasí s opravami vnitřních zdí po odstraněném obložení (vlhkost a
plíseň), výměnou zadních vstupních dveří, ZM souhlasí s instalací topných
těles a uvedení do původního stavu, souhlasí s rozvodem studené vody a
osazením odpočtových měřidel vody, opravou netěsných odpadů. Ohřev
užitkové vody není součástí oprav.
Hlasování:

Pro : 5

Proti :

0

Zdržel se : 0

Usnesení č.2 z 25.05.2020 :

ZM

bere

projekt

vnitřních

úprav

na

vědomí,

na

těchto

změnách

(sádrokartonové podhledy, příčky, rozvody el. do nově využívaných prostor)
se nebude finančně podílet
Hlasování:

Pro : 5

Proti :

0

Zdržel se : 0

Usnesení č.3 z 25.05.2020 :

ZM ukládá přepracovat znění nájemní smlouvy upravené
Hlasování:

Pro : 5

Proti :

0

Zdržel se : 0

10) Výběrové řízení na místo ředitele/ ky ZŠ a MŠ Horní Blatná
Rozprava ze 16.03.2020 :

K 31.08.2020 končí ředitelka ZŠ a MŠ Horní Blatná Mgr. Chvapilová svoji činnost ředitelky
školy. Město musí vyhlásit výběrové řízení na obsazení místa ředitele / ředitelky naší ZŠ a MŠ
Horní Blatná. Po konzultaci s Odborem školství, mládeže a tělovýchovy Karlovarského kraje je
doporučeno vyhlásit výběrové řízení již v březnu 2020. Samotné řízení je konzultováno s tímto
odborem.
Usnesení ze 16.03.2020 :
ZM bere informaci na vědomí, ukládá řídit se metodickým materiálem KK, ukládá vyhlásit
výběrové řízení na obsazení ředitele / ky ZŠ a MŠ Horní Blatná.
Rozprava z 27.04.2020 :
V daném termínu pro podávání „přihlášek“ na obsazení místa ředitele/ky ZŠ a MŠ Horní
Blatná byla našemu úřadu doručena pouze jedna přihláška do výběrového řízení.
Usnesení z 27.04.2020 :
ZM ukládá prokonzultovat další postup a upřesnit následující termíny s odborem školství
Karlovarského kraje.

ZM bere na vědomí

11) Lavička XXL
Rozprava z 11.11.2019 :
Lavička XXL je nyní pojímána jako stavba dočasná, v průběhu roku 2020 bude přemístěna na
pozemek města Horní Blatná. Zahájeno jednání s NPÚ o lokalitě. Náš návrh je posunout
lavičku XXL k lesu nad penzion Vlčí jáma.
ZM bere na vědomí.
Rozprava z 25.05.2020 :

Členům ZM zaslán výpis z katastru nemovitostí kde lze Lavičku XXL osadit.
Usnesení z 25.05.2020 :

ZM ukládá navrhované pozemkové parcely označit a projednat s NPÚ
Hlasování:

Pro : 5

Proti :

0

Zdržel se : 0

12) OPŽP - Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže
a rizika, Specifický cíl: 3.1 – Prevence vzniku odpadů - Podporovaná
aktivita 3.1.1: Předcházení vzniku komunálních odpadů
Rozprava z 25.05.2020 :

Korespondence ze 7. května 2020 :
Dobrý den pane starosto,děkuji, dle dohody zasílám návrh smlouvy o dílo
s výpočtem dotace (Vaší spoluúčasti) v rámci akce: Podpora domácího

kompostování-Město Horní Blatná. Výzva č. 122 je vyhlášená 1.430.7.2020 (https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=125). Dotace
činí 85% z výše způsobilých výdajů (modelově pro ilustraci výpočtu byla
zvolena cena na 500 000 Kč bez DPH tj. 605 000 Kč vč. DPH (100 ks
kompostérů 1 m3 (320 000 Kč bez DPH),1 ks štěpkovač 70 000 Kč bez DPH
a 2 ks kontejnerů ( použité, funkční elektro, nábytek) 110 000 Kč bez DPH.
Náklady na zpracování žádosti jsou taktéž způsobilé (85%) do výše 10% z
celkových způsobilých přímých realizačních výdajů projektu viz níže. Pokud
žádost nebude úspěšná, nic nehradíte. Pokud žádost úspěšná bude, vaše
spoluúčast v rámci administrace podání žádosti činí 21 175 Kč vč. DPH.
Těším se na naši spolupráci.
Korespondence z 13. května 2020 :
Dobrý den pane starosto, dle telefonního rozhovoru posílám předpokládaný
rozpočet projektu:
1) 60 ks kompostérů (1 m3) cca 190 000 Kč bez DPH
2) 20 ks kompostérů (2 m3) cca 150 000 Kč bez DPH
3) Štěpkovač
cca 70 000 Kč bez DPH
4) Kontejner 2ks elektromateriál, nábytek 90 000 Kč bez DPH.
Celkem: 500 000 Kč bez DPH tj. 605 000 Kč vč. DPH. Těším se na naši
spolupráci.
Korespondence z 18. května 2020
v návaznosti na telefonní hovory z uplynulých hodin a desítek hodin vám
zasílám pár informací z dotačního boje o kompostéry a příslušenství.
S ohledem na to, že v rámci aktuální výzvy není tolik prostředků jako v
minulosti a zároveň na to, že je to s pravděpodobností hraničící se 100%
poslední výzva, kde je podpora 85% (dál už to bude jenom méně) bude
potřeba trošku poopravit poměry objemů prostředků na kompostéry vůči
prostředkům na štěpkovače ( respektive kontejnery, které jsou tam nutné, ale
je třeba, aby byly "levné").
Ideální stav je, aby v rámci žádosti byli jenom kompostéry + levné kontejnery
na další druhy prevence odpadů. V předmětné výzvě je uvedeno, že poměr
ceny kompostérů vůči ceně štěpkovače může být až 1:1 - a v minulosti to bylo
dobré - nicméně v tuto chvíli jsme si téměř jistí, že aby žádost byla úspěšná,
musí být ten poměr mnohem více nakloněný ve prospěch kompostérů. Čili
pokud někdo pořizuje kompostéry za 300 000,- Kč a pořídí si k nim štěpkovač
za 70 000,- je pravděpodobnost obdržení dotace mnohem vyšší, než když si
pořídí štěpkovač za 300 000,-. Podobné je to i s pořizováním kontejnerů - je
lepší pořídit kontejner za 40 000,- Kč, než za 80.
ZM bere na vědomí
13) Žádost o odpuštění ubytovacích poplatků
Rozprava z 25.05.2020 :

Členům ZM zaslán text žádosti spolu s přehledem odvodu poplatků za 1
čtvrtletí 2020. Odvody by měly být hrazeny do 15. dne následujícího měsíce
dle OZV, a to dle skutečně poskytnutého ubytování.
Usnesení č.2 z 25.05.2020 :

ZM žádost zamítá
Hlasování:

Pro : 5

Proti :

0

Zdržel se : 0

Usnesení č.2 z 25.05.2020 :

ZM ukládá opětovně vyrozumět ubytovatele kteří neuhradili ubytovací
poplatky od 01.01.2020 zasláním platné OZV. Splatnost dlužné částky do
15.06.2020.
Hlasování:

Pro : 5

Proti :

0

Zdržel se : 0

14) Rozpočtové opatření číslo 3
Rozprava z 25.05.2020 :

Rozpočtové opatření č. 3
Příjmy 231 20
Ř. č. 22 – dotace na mzdy VPP 3/2020 – navýšení o 15.000,-Kč – nemění
saldo rozpočtu
Výdaje 231 30
Ř. č. 123 – mzdy VPP 3/2020 – navýšení o 15.000,-Kč – nemění saldo
rozpočtu
Příjmy:
8.222.836,- Kč
Výdaje:
8.172.180,- Kč
Kladné saldo
50.656,- Kč
ZM bere na vědomí
15) Rozpočtové opatření číslo 4
Rozprava z 25.05.2020 :

Rozpočtové opatření č. 4
Příjmy 231 20
Ř. č. 57 – knihovna – přeplatky z let minulých – navýšení o 25.133,-Kč –
zvyšuje kladné saldo rozpočtu
Výdaje 231 30
Ř. č. 48 – kanalizace – opravy + materiál - navýšení o 70.000,-Kč – snižuje
kladné saldo rozpočtu
Ř. č. 163 – členské příspěvky Montanregion – navýšení o 10.700,-Kč –
snižuje kladné saldo do záporného salda rozpočtu
Příjmy:
8.247.969,- Kč
Výdaje:
8.252.880,- Kč

Záporné saldo:

4.911,- Kč

Rozpočtové opatření číslo 4 projednal finanční výbor na svém zasedání dne
25.05.2020, doporučuje toto RO ZM schválit.
Usnesení z 25.05.2020 :

ZM schvaluje rozpočtové opatření číslo 4 :
Příjmy:
Výdaje:
Záporné saldo:
Hlasování:

Pro : 5

8.247.969,- Kč
8.252.880,- Kč
4.911,- Kč
Proti :

0

Ověřovatelé zápisu dne : 25.05.2020
Starosta dne :

25.05.2020

Zdržel se : 0

