Zápis z 2. zasedání "Zastupitelstva města
Horní Blatná" ze dne 04.02.2019
Přítomni :

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

Hosté :

2 návštěvníci

Omluveni :
Neomluveni :
Ověřovatelé zápisu :

Vopalecký M., Schildbach M

Začátek zasedání :

16.00 hodin

Konec zasedání :

18:00 hodin

Program jednání byl zveřejněn dle bodů č.1 až 12 od 28.01.2019
1) Kontrola usnesení
2) Návrh rozpočtu na rok 2019
3) Ministerstvo pro místní rozvoj – Dotační titul 117d821OH – Podpora budování a
obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
4) Základní a mateřská škola Horní Blatná – zástupce ZM ve školské radě
5) Karlovarský kraj – program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje
na podporu aktivit v cestovním ruchu v Karlovarském kraji
6) Karlovarský kraj – program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje
na podporu kulturních aktivit v Karlovarském kraji
7) Žádost o prodej p.p.č. 930/2
8) Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci – Projekční kancelář Voldan s.r.o.
9) Nebytové prostory – oprava dveří
10) Lehnertová Radka – rezignace na člena ZM Horní Blatná
11) Krajská knihovna – Veřejnoprávní smlouva na rok 2019
12) Žádost o poskytnutí individuální dotace – gymnázium Cheb
Hlasování :

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

Doplnění Programu :
13) Spolek Vavřinec – BLATENSKÁ DESETIHODINOVKA
14) Karlovarský kraj – Centrální zadávací řízení pro nákup plynu
Hlasování :

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

Určení ověřovatelů zápisu :
Rozprava :

- návrh -

Vopalecký M., Schildbach M

Ověřovateli zápisu jsou určeni : Vopalecký M., Schildbach M
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

1) Kontrola usnesení – provádí předsedkyně kontrolního výboru
- 28.05.2018
Projektová dokumentace - Dopravní značení - podklady odeslány, byla
požádána jiná firma projednání našeho záměru se uskutečnilo dne 14.09.2018
Rozprava z 12.11.2018 :
Členům ZM zaslán snímek z mapy s plánovanými změnami v dopravním značení spočívající v
-

snížení rychlosti ve městě, návrh projektanta je osadit značení s max.povolenou
rychlostí 30 km / h

-

dopravní značení okolo náměstí – parkování

-

zvýraznění značky STOP v ul. Komenského

-

zvýraznění značky „pozor děti“ u ZŠ

-

projednán bude záměr s osazením plochy v ul. Hamerská – Parkoviště

-

projednán záměr s osazením značky „zákaz zastavení – stání“ v ul. Luční

-

změna značky „zákaz zastavení“ před požární zbrojnicí

-

zakomponování rychlostních radarů dle usnesení ZM

ZM bere na vědomí
Rozprava z 04.02.2019 :

Členům ZM zaslána Nová verze PD dopravního značení, spolu s fakturou za
její tvorbu ve výši 50.094,- Kč.
Usnesení z 04.02.2019 :

ZM schvaluje PD dopravního značení, souhlasí s úhradou částky ve výši
50.094,- Kč.
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

- 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

- 12.11.2018

Inventarizace majetku města

- trvá

Seznamy se postupně připravují, budou dodávány postupně, paní
Lehnertovou Radku nahradí paní Macháčková a paní Wölnerová
- 10.12.2018

Připravit výběrové řízení na akci „Oprava fasády věže kostela Sv.
Vavřince v Horní Blatné“.Výzvy odeslány datovou schránkou dne
24.01.2019.

- trvá

K VŘ zaslala jedna z oslovených firem dotazy které mohou ovlivnit
konečnou cenu zakázky. Žádosti o DT jsou nastaveny na max. ceny.
Město má 2 možnosti.
- Výběrové řízení zrušit, přepracovat zadání a vypsat nové VŘ
- Nechat nynější zadání a vícepráce řešit průběžně
Chybou v zaslané „Výzvě“ je rovněž termín otevírání obálek. Termín
doručení je 29.03.2019 do 12:00 hodin, otevírání a vyhodnocení nabídek
pak 01.04.2019 ve 13:30 hodin.
Usnesení z 04.02.2019 :
ZM schvaluje původní zadání s tím, že případné vícepráce budou
zdůvodněny a potvrzeny stavebním dozorem. Ukládá starostovi
vyrozumět všechny účastníky s opraveným termínem otevírání obálek, a
to dne 29.03.2019 ve 13:30 hodin.
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

- 10.12.2018

Žádost MMR – komunikace

- 10.12.2018

Školení ke GDPR, termín domluven na 04.02.2018

- trvá

od 14:00 hodin, délka cca 1,5 hodiny.

- splněno

- 07.01.2019

Věcné břemeno – U Kovárny

- splněno

- 07.01.2019

Karlovarský kraj – program pro poskytování dotací z rozpočtu
Karlovarského kraje na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů
obcí Karlovarského kraje. PD na přístavbu garáže dodána, není ovšem
rozpočet a stanoviska úřadů. Žádost podána na digitální radiostanici ve
výši 21.120,- Kč, z toho případná dotace ve výši 40.800,- Kč
- splněno

- 07.01.2019

Karlovarský kraj

– program pro poskytování dotací z rozpočtu

Karlovarského kraje na podporu oprav a stavebních úprav místních
komunikací. Žádost podána ve výši 746.519,- Kč, z toho případná dotace
ve výši 300.000,- Kč
- 07.01.2019

Karlovarský kraj

- splněno
– program pro poskytování dotací z rozpočtu

Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit v Karlovarském kraji
- trvá
- 07.01.2019

Karlovarský kraj

– program pro poskytování dotací z rozpočtu

Karlovarského kraje na obnovu a využití kulturních památek, památkově
hodnotných objektů a movitých věcí v Karlovarském kraji. Podány dvě
žádosti, na opravu krovu věže kostela ve výši 1.226,454,- Kč, z toho
případná dotace ve výši 500.000,- Kč, na opravu fasády věže kostela ve

výši 1.510,000,- Kč, z toho případná dotace ve výši 500.000,- Kč
- splněno
Odeslána rovněž žádost o dotaci v max. výši 1.000,000,- Kč na opravu
krovu věže kostela NPÚ v Lokti, který tyto žádosti administruje. Žádost
podávána do „havarijního programu“ MK ČR.
ZM bere na vědomí
- 07.01.2019

Karlovarský kraj
Karlovarského

– program pro poskytování dotací z rozpočtu

kraje

na

podporu

aktivit

v Karlovarském kraji
- 07.01.2019

Karlovarský kraj

v cestovním

ruchu

- trvá

– program pro poskytování dotací z rozpočtu

Karlovarského kraje – „Program obnovy venkova“. Podána žádost na
výměnu podzemního kabelu a výměnu stožárů VO ve výši 973.162,- Kč,
z toh případná dotace ve výši 350.000,- Kč
- 07.01.2019

Smlouva o zřízení věcného břemene a Smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene - odesláno

- 07.01.2019

- splněno

- splněno

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na rozhlednu na Blatenském
vrchu a cca 12 m2 p.p.č. 962/6 v k.ú. Potůčky – za stávajících podmínek.
Doposud není podepsána nájemní smlouva

- trvá

- 07.01.2019

Dluh za vyúčtování TUV za rok 2016 a 2017

- trvá

- 07.01.2019

Žádost o prodej části p.p.č. 1219/2 – prozatím nebyl žadatel písemně

- 07.01.2019

vyrozuměn

- trvá

Finanční dar

- splněno

2) Návrh rozpočtu na rok 2019
Rozprava z 04.02.2019 :

Členům ZM zaslán návrh rozpočtu na rok 2019 spolu se schváleným rozpočtem na
rok 2018 a se skutečností v roce 2018.
Návrh rozpočtu na rok 2019 je navrhován ve výši :
- příjmy :

7,643.986,- Kč

- výdaje :

13.250,900,- Kč

- rozdíl :

- 5,606.914,- Kč (záporné saldo)

Na rok 2019 jsou plánovány opravy a rekonstrukce v celkové výši cca 9.000.000,Kč, které jsou podmíněné přijetím dotace. Žádosti na získání dotací jsou odesílány

postupně dle termínů vyhlášených výzev. Město Horní Blatná žádá (bude žádat) o
dotace v celkové výši cca 6,000.000,- Kč.
O financování akce „rekonstrukce krovu věže kostela“ a o rozsahu plánované
„rekonstrukce VO“ přijme ZM usnesení až po projednání v orgánech poskytující
dotace (Karlovarský kraj a Ministerstvo kultury)
Usnesení z 04.02.2019 :

ZM bere podanou informaci na vědomí, ukládá starostovi návrh rozpočtu dle
paragrafů ve výši :
- příjmy :

7.643.986,- Kč

- výdaje :

13.250,900,- Kč

- rozdíl :

- 5,606.914,- Kč (záporné saldo)

Zveřejnit na dobu 15 dnů na úřední desce města Horní Blatná.
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

3) Ministerstvo pro místní rozvoj – Dotační titul 117d821OH – Podpora
budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
Rozprava z 04.02.2019 :

Jedná se o dětské hřiště v parku na náměstí, kdy náklady na zpracování
veškeré dokumentace a podání žádosti na MMR jsou ve výši 13.310,- Kč, což
je neuznatelný náklad. Celkový projekt je ve výši 312.782,- Kč. Případná
dotace by byla ve výši 219.000,- Kč
Usnesení č.1 z 04.02.2019 :

ZM schvaluje podání žádosti do Dotačního titulu 117d821OH – Podpora
budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku s rozpočtem ve výši
312.782,- Kč
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

Usnesení č.2 z 04.02.2019 :

ZM schvaluje částku ve výši 13.310,- Kč na vypracování dokumentace a
podání žádosti na MMR ČR pro Dotační titul 117d821OH – Podpora
budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

4) Základní a mateřská škola Horní Blatná – zástupce ZM ve školské
radě
Rozprava z 04.02.2019 :

Ve školské radě by měl být členem i člen ZM Horní Blatná
Usnesení z 04.02.2019 :

ZM Horní Blatná deleguje do školské rady paní Zuzanu Wöllnerovou
Hlasování:

Pro : 5

Proti :

0

Zdržel se : Wöllnerová Z

5) Karlovarský kraj – program pro poskytování dotací z rozpočtu
Karlovarského

kraje

na

podporu

aktivit

v cestovním

ruchu

v Karlovarském kraji
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

v ceně 8.603,- Kč

A4 trhací 50 ks/500

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.

Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

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
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

6) Karlovarský kraj – program pro poskytování dotací z rozpočtu
Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit v Karlovarském kraji
Rozprava ze 07.01.2019 :
Termín pro podávání žádostí je od 05.02.2019 do 12.02.2019.
Podporují se zejména aktivity v oblasti kultury, kulturní akce, projekty kulturního charakteru.
Lze použít na koncerty, ozvučení. Osvětlení, montáž pódia a honoráře.

ZM bere na vědomí

7) Žádost o prodej p.p.č. 930/2 – ………………… přednostně v 16:05
Rozprava z 04.02.2019 :

P.p.č. 930/2 o výměře 669 m2 je v Územním plánu vedena jako louky –
pastviny, bez možnosti výstavby. Cena, dle schválených pravidel prodej, je
50,- Kč / 1 m2
Usnesení z 04.02.2019 :

ZM ukládá starostovi zveřejnit záměr města s prodejem p.p.č. 930/2 na 15
dní.
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

8) Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci – Projekční kancelář
Voldan s.r.o. – Horské chaty Vlčí jámy
Rozprava z 04.02.2019 :

Projekční kancelář žádá město o vyjádření k :
- napojení komunikace

- stanovisko ke křížení s Blatenským příkopem (zatrubněná část)
- napojení na veřejné osvětlení
Usnesení z 04.02.2019 :

ZM souhlasí s :
- napojením komunikace
- křížení s Blatenským příkopem (zatrubněná část) – v místě křížení
umístit potrubí „vrapovanou rouru“, Js 600
- napojení na veřejné osvětlení
- napojení sítí z komunikace v jednom výkopu
- uvedení do původního stavu výkopu (předán písemně) se zárukou 60
měsíců
- upozornit na zákaz vjezdu na 7,5 tun
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

9) Nebytové prostory – oprava dveří
Rozprava z 19.03.2012 :
Dveře s ohledem na stáří částečně nefunkční, po dohodě s panem ….. je výměna za nové
zadní dveře částka 13.000,- Kč.
Vstupní dveře ohodnotil pan ….. částkou 1.000,- Kč za práci - bez materiálu
Usnesení z 19.03.2012 :
ZM s cenovou nabídkou pana ….. nesouhlasí, ukládá prověřit dodání ve stavebninách
Rozprava z 26.11.2012 :
Na základě žádosti pana ……. ze dne 19.3.2012 - výměna zadních i předních dveří do
prodejny, byl pan …. pozván na jednání ZM. Pan …. vycházel z rozpočtu pana …. na nové
dveře do zadního traktu - skladu ve výši cca 13.000,- Kč. Pan …. seznámil členy ZM se
skutečností, že dostupné dveře jsou jiného rozměru než jsou nyní zabudované, což obnáší i
výměnu rámu dveří, oboje dveře jsou (bez nátěrů) v hodnotě cca 20.000,- Kč i se zárubněmi.
Dveře s nátěrem cca 26.000,- Kč.
Pan ….. navrhuje aby si opravu provedl pan …. sám, za podmínek, že se vložená částka
umoří na nájemném.
Pan ….. připomíná, že nabídka pana …. nebyla odsouhlasena z důvodu "plánované přestavby
budovy Radnice na Multifunkční centrum", což by cenu opravy podstatně snížilo. Navrhuje
opravu rámu a dveří. Navrhuje místní šetření.

Pan …. připomíná, že oboje dveře jsou v havarijním stavu (rez a hniloba), navíc, zadní jsou již
opravovány cca v roce 2006 (???) Z důvodu provedení místního šetření bylo jednání ZM od
18:20 do 18:30 přerušeno.
Pan Vopalecký, na základě provedeného šetření navrhuje přijmout nabídku pana ….. na
opravu obou dveří, kterou pan ….. ohodnocuje na 5.000,- Kč.
Usnesení z 26.11.2012 :
ZM schvaluje opravu dveří ve výši max.5.000,- Kč, schvaluje touto akcí pověřit pana ….. s
termínem do 31.12.2012
Rozprava z 04.02.2019 :

Z výše uvedených zápisu ZM Horní Blatná ze dne 19.03.2012 a 26.11.2012
je patrné, že město nedokončilo tento úkol, byť bylo přijaté usnesení.
Usnesení z 04.02.2019 :

ZM projedná opět po vyřešení stávajících problémů
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

10) Lehnertová Radka – rezignace na člena ZM Horní Blatná
Rozprava z 04.02.2019 :

Rezignace k 07.01.2019
ZM bere na vědomí

11) Krajská knihovna – Veřejnoprávní smlouva na rok 2019
Rozprava z 04.02.2019 :

Členům ZM zaslány jako podkladové nateriály :
- Aktuální informace zřizovatelům na rok 2019-01-30
- Veřejnoprávní smlouva
- Smlouva o poskytování regionálních služeb
Podíl města je ve výši 10.200,- Kč na rok 2019
Usnesení z 04.02.2019 :

ZM schvaluje znění Veřejnoprávní smlouvy a Smlouvy o poskytování
regionálních služeb.
ZM ukládá starostovi podepsat a odeslat Veřejnoprávní smlouvu a Smlouva o
poskytování regionálních služeb.

Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

12) Žádost o poskytnutí individuální dotace – gymnázium Cheb
Rozprava z 04.02.2019 :

Nadační fond Gaudeamus (Gymnázium Cheb) žádá město Horní Blatná o
individuální dotaci na XXVIII. Ročník Dějepisné soutěže studentů gymnázií
ČR a SR za účelem nákupu odborné literatury pro účastníky soutěže ve výši
2.000,- Kč až 5.000,- Kč
Usnesení z 04.02.2019 :

ZM souhlasí s poskytnutí dotace ve výši 3.000,- Kč, ZM ukládá starostovi
zaslat Darovací smlouvu.
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

Doplnění programu
13) Spolek Vavřinec – BLATENSKÁ DESETIHODINOVKA
Rozprava z 04.02.2019 :

Dne 31.01.2019 obdržel náš úřad žádost týkající se zajištění zázemí pro
účastníky vytrvalostního závodu „Blatenská desetihodinovka“, který se bude
konat dne 23.02.2019
Usnesení z 04.02.2019 :

ZM souhlasí se zajištěním parkovacích ploch a se zajištěním příprav stopy
pro účastníky závodu.
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

14) Karlovarský kraj – Centrální zadávací řízení pro nákup plynu
Rozprava z 04.02.2019 :

Karlovarský kraj nabízí obcím, městům a svým příspěvkovým organizacím
podíl na Centrální zadávacím řízení pro nákup plynu. Náklady budou
rozúčtovány po ukončení řízení. Město má dva odběry, prostory muzea a
školní jídelna.

Usnesení z 04.02.2019 :

ZM s Centrálním zadávacím řízení pro nákup plynu souhlasí.
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Ověřovatelé zápisu dne : 04.02.2019
Starosta dne :

04.02.2019

Zdržel se : 0

