Zápis ze 7. zasedání "Zastupitelstva města
Horní Blatná" ze dne 20.07.2020
Přítomni :

Petro R., Vopalecký M., odchod v 18:24, Wöllnerová Z., Macháčková R.,
Schildbach M., Kubeš J.

Hosté :

2 návštěvníci

Omluveni :
Neomluveni :
Ověřovatelé zápisu :

Wöllnerová Zuzana a Macháčková Romana

Začátek zasedání :

16.00 hodin

Konec zasedání :

18:40 hodin

Program jednání byl zveřejněn dle bodů č.1 až 18 od 13.07.2020
1) Kontrola usnesení
2) Rozpočtové opatření číslo 7 / 2020
3) 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
4) ČEZ Distribuce a.s. – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – a
dohodu o umístění stavby č. IE-12-0007857/VB/48 – Horní Blatná, KV, Havířská – U
Kapličky, TS, kNN
5) Rozpočtové určení daní – financování akcí v roce 2020
6) Areál TJ Tatran
7) Pravidla prodeje nemovitého majetku města – revize
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) Žádost o část p.p.č. 972/8
12) Žádost o část p.p.č. 560/4
13) Žádost o část st.p.č. 193
14) Karlovarský kraj – POV – U Kapličky
15) Karlovarský kraj – POV – VO Lesní
16) Karlovarský kraj – Oprava památek
17) Karlovarský kraj – DT – údržba Krušnohorské lyžařské magistrály

18) ZŠ a MŠ Horní Blatná – Žádost o udělení výjimky z počtu žáků na školní rok
2020/2021
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

0

Zdržel se : 0

Doplnění programu :
19) Městské slavnosti
20) Žádost o část p.p.č. 570/9
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

Určení ověřovatelů zápisu :
Rozprava :

- návrh –

Wöllnerová Zuzana a Macháčková Romana

Ověřovateli zápisu jsou určeni : Wöllnerová Zuzana a Macháčková Romana
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

1) Kontrola usnesení – provádí předsedkyně kontrolního výboru
- 16.09.2019

Projektová dokumentace na parkoviště a komunikace. PD předána
k aktualizaci rozpočtu
- trvá

- 14.10.2019

Směna pozemků – Panelka

- 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
- trvá

- 27.04.2020

Žádost o pronájem nebytového prostoru v č.p. 1 – smlouva - trvá

- 25.05.2020

Infocentrum – žádost na nákup nové kopírky a tiskárny

- trvá

- 25.05.2020

Ulice Hamerská – veřejné osvětlení

- trvá

- 22.06.2020

ČEZ Distribuce a.s. – Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení

- trvá

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
- 22.06.2020

- splněno

ČEZ Distribuce a.s. – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene – a dohodu o umístění stavby č. IE-12-0007857/VB/48 – Horní
Blatná, KV, Havířská – U Kapličky, TS, kNN

- splněno

- 22.06.2020

Žádost o část p.p.č. 972/8

- splněno

- 22.06.2020

Ul. Havířská – p.p.č. 1146/1 – zábor na p.p.č. 704/1

- splněno

- 22.06.2020

Žádost o část p.p.č. 560/4

- splněno

2) Rozpočtové opatření číslo 7 / 2020
Rozprava z 20.07.2020 :

Příjmy 231 20
ř. č.
11 - správní poplatky
ř. č.
16 - půjčka - splátky
ř. č.
22 - ÚP KV - mzdy 5/2020
ř. č.
ř. č.
ř. č.

28

- KK - dotace - VO
KK - dotace - komunikace

- navýšení o

30

- KK - dotace - památky

- navýšení o

2 000 Kč
5 000 Kč
15 000 Kč
277 337
Kč
802 000
Kč
400 000
Kč

- snížení o
- navýšení o
- navýšení o

42 000 Kč - nemění saldo rozpočtu
15 000 Kč - snižuje kladné saldo rozpočtu
20 000 Kč - snižuje kladné saldo rozpočtu

- navýšení o
- navýšení o
- navýšení o
- navýšení o
- navýšení o

15 000 Kč
35 000 Kč
7 000 Kč
80 000 Kč
40 000 Kč

26

Výdaje 231 30
ř. č.
63 - muzeum - mzdy
ř. č.
114 - pozemky - GP + aktual
ř. č.
122 - park - DoPP
park - VPP mzdy UZ
ř. č.
123 - 13101
ř. č.
149 - Mú - Dopp
ř. č.
150 - Mú - pojištění
ř. č.
155 - Mú - pevná paliva
ř. č.
163 - Mú - Montanregion
Příjmy:
Výdaje:
Kladné saldo

- navýšení o
- navýšení o
- navýšení o
- navýšení o

- snižuje záporné saldo rozpočtu
- snižuje záporné saldo rozpočtu
- nemění záporné saldo rozpočtu
- zvyšuje saldo rozpočtu na kladné
- zvyšuje kladné saldo rozpočtu
- zvyšuje kladné saldo rozpočtu

-

nemění kladné saldo rozpočtu
nemění kladné saldo rozpočtu
nemění kladné saldo rozpočtu
snižuje kladné saldo rozpočtu
snižuje kladné saldo rozpočtu

9 764 306 Kč
8 599 480 Kč
1 164 826 Kč

RO č 7/2020 se zaobíral FV dne 20.07.2020 a doporučuje ZM rozpočtové
opatření schválit.
Usnesení z 20.07.2020 :

ZM schvaluje rozpočtové opatření číslo 7 / 2020 :
Příjmy :

9,764.306,- Kč

Výdaje :

8,599.480,- Kč

Saldo kladné :

1,164.826,- Kč

Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

3) 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 1.4-30.7.2020 (https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detailvyzvy/?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 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
Rozprava z 22.06.2020 :
Podmínkou získání dotace je vyřešení tří druhů odpadů. Možnosti :
1. Bio odpady (kompostéry) + štěpkovač
a. 1050 l

60 ks

192.000,- Kč

b. 2000 l

20 ks

126.000,- Kč

c.

Štěpkovač

70.000,- Kč

2. Kontejner na elektroodpad 2,5 m3
a. 35.000,- Kč
3. Kontejner na nadrozměrný odpad
a. 85.000,- Kč
Celkově za projekt 508.000,- Kč bez DPH, 614.800,- Kč s DPH. Podíl města ve výši 15 %

Usnesení z 22.06.2020 :
ZM souhlasí s podáním žádosti - 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
-

Bio odpady (kompostéry) + štěpkovač
b. 1050 l

60 ks

192.000,- Kč

c.

20 ks

126.000,- Kč

2000 l

d. Štěpkovač
-

70.000,- Kč

Kontejner na elektroodpad 2,5 m3
e. 35.000,- Kč

-

Kontejner na nadrozměrný odpad
f.

85.000,- Kč

Rozprava z 20.07.2020 :

Při zpracování analýzy tvorby odpadů bylo vypočítáno 3,07 ha zahrad, což je
pro získání DT málo. Proti tomuto výpočtu byl odeslán protest, náš úřad
eviduje požadavky na kompostéry :
- zahrady
- trvalý travní porost
- sportoviště
- ostatní plochy

7732 m2
19465 m2
612 m2
14939 m2

ZM bere na vědomí
4) ČEZ Distribuce a.s. – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene – a dohodu o umístění stavby č. IE-12-0007857/VB/48 – Horní
Blatná, KV, Havířská – U Kapličky, TS, kNN
Rozprava z 22.06.2020 :
Dle obdržených podkladů je zřejmé, že plánovaná akce se přímo dotýká mimo jiných pozemků
i opravených komunikací :
-

náměstí

-

Bezručova

-

Havířská

-

Úzká

-

U Kapličky

Náš úřad má k dispozici rozpočet pro pokládku „chrániček“ v ulici U Kapličky, tato akce navýší
rozpočet o 76.115,20 Kč. Po projednání s ČEZ Distribuce je patrné, že tuto částku by měla
uhradit firma, která bude pokládku vedení NN do země realizovat.
Usnesení z 22.06.2020 :

ZM ukládá prověřit zda zůstanou zachovány (???) 3 sloupy v ul. Havířská od
trafostanice k p.p.č. 699/1. ZM ukládá vyrozumět projekční kancelář se
skutečností, že je vyloučen vstup do komunikací
Rozprava z 20.07.2020 :

Členům ZM zaslána korespondence týkající se dotazů dle usnesení ZM ze
dne 22.06.2020.
Usnesení z 20.07.2020 :

ZM ukládá pokračovat v jednání, se stávající PD ZM nesouhlasí
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

5) Rozpočtové určení daní – financování akcí v roce 2020
ZM bere podané informace na vědomí
Rozprava z 20.07.2020 :

Členům ZM zaslán odeslán přehled nakládání s komunálním odpadem od
roku 2002 spolu s platbami s ohledem na výrazné zdražení skládkového od
01.01.2020
Členům ZM rovněž zaslána citace zákona číslo 338/1992 Sb. O dani
z nemovitosti spolu s přehledem příjmu ze strany ČR
Dne 17.06.2020 schůzka v KB v K.Varech, nabídka zaslána členům ZM
Dne 29.06.2020 schůzka s ČS Sp. – bez výsledku
Dne 14.07.2020 schůzka v
Usnesení z 20.07.2020 :

ZM ukládá zveřejnit OZV – poplatky za komunální odpad :
- týdenní z 1.800,- Kč na 2.500,- Kč
- čtrnáctidenní z 1.320,- Kč na 1.900,- Kč
- měsíční z 1.052,- Kč na 1.400,- Kč
Poplatek za svoz KO za rok 2020 od 01.09.2020 bude dopočítán.
Kombinace vývozů nebude umožněna.
Právnické osoby za 1 ks uhradí 75,- Kč
Hlasování:

Pro : 6

6) Areál TJ Tatran
Rozprava z 20.07.2020 :

Proti :

0

Zdržel se : 0

Fotbalové hřiště bylo v termínu 03.07. až 06.07.2020 zapůjčeno za účelem
soustředění „psího sportu flyball“. Pořadatelé uhradili spotřebovanou el.
energii i vodu. Členům ZM zaslán děkovný dopis od pořadatelů
Usnesení č.1 z 20.07.2020 :

ZM ukládá zveřejnit další obdobnou akci veřejnosti
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

Usnesení č.2 z 20.07.2020 :

ZM se k tomuto tématu vrátí na dalším jednání
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

7) Pravidla prodeje nemovitého majetku města - revize
Rozprava z 22.06.2020 :
Jedná se o nezasíťované rozvojové zóny v severní a jižní části k.ú. Horní Blatná, získané
bezúplatným převodem od státu dle územního plánu za účelem výstavby rodinných domů a
jedná se celkem o 78675 m2.
Usnesení z 22.06.2020 :

ZM schvaluje doplnění „pravidel prodeje nemovitého majetku města“ v čl.2,
odst. 2.3. o „E. – Pozemky určené územním plánem pro výstavbu“. Do doby
rozhodnutí je pozastaven prodej těchto pozemkových parcel.
Rozprava z 20.07.2020 :

Návrhi minimálně 600,- Kč za 1 m2
Usnesení z 20.07.2020 :

ZM ukládá pozemky nechat ocenit.
Hlasování:

Pro : 6

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
Usnesení z 25.05.2020 :
ZM odkládá na další jednání z finančních důvodů
Usnesení z 22.06.2020 :
ZM odkládá na další jednání z finančních důvodů

Usnesení z 20.07.2020 :

ZM odkládá na další jednání z finančních důvodů
Hlasování:

Pro : 6

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 :

-

teplo :

-

komunální odpad :

1.000,- Kč / měsíc
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.
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
Usnesení č.3 z 25.05.2020 :
ZM ukládá přepracovat znění nájemní smlouvy upravené
Rozprava z 22.06.2020 :
Smlouva doplněna dle usnesení ZM a odeslána právníkovi k věcné kontrole.

ZM bere na vědomí
Rozprava z 20.07.2020 :

Návrh smlouva zaslán členům ZM
Usnesení z 20.07.2020 :

ZM schvaluje znění Nájemní smlouvy, určuje zálohy na otop ve výši 4.600,Kč / měsíc a na vodu 400,- Kč / měsíc
Hlasování:

Pro : 6

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. … 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
Rozprava z 22.06.2020 :
Do ZŠ a MŠ Horní Blatná, Karlovarskému kraji (OŠMaT), České školní inspekci K.Vary a
městu Ostrov (odbor školství) odeslána žádost o určení člena komise pro konkursní řízení.
Za zřizovatele (město Horní Blatná) bude v komisi :
1.

Macháčková Romana

2.

Kubeš Jan

Usnesení z 22.06.2020 :
ZM schvaluje členy konkursní komise na obsazení funkce ředitele / ky Základní škola a
mateřská škola Horní Blatná příspěvkové organizace :
1.

Macháčková Romana

2.

Kubeš Jan

Rozprava z 20.07.2020 :

Dne 7. července se uskutečnilo jednání konkursní komise na obsazení
pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace – Základní a
mateřská škola Horní Blatná, okres Karlovy Vary. Složení komise – zástupce
krajského úřadu, školní inspektor ČŠI, odborník v oblasti státní správy,
organizace a řízení v oblasti školství podle druhu a typu příslušné školy,
personalista a určení ČŠI, pedagogický pracovník příslušné školy, dva
zástupci zřizovatele a člen školské rady. Komise posoudila doručenou
přihlášku s výsledkem – „splňuje náležitosti“. Konkurs se uskuteční dne
17.08.2020.
ZM bere na vědomí

11) Žádost o část p.p.č. 972/8
Rozprava z 22.06.2020 :
Jedná se o prodej části p.p.č. 972/8 – travní porost
Usnesení z 22.06.2020 :
ZM ukládá zveřejnit záměr města na 15 dní
Rozprava z 20.07.2020 :

Záměr města byl zveřejněn od 24.06.2020 do 10.07.2020, nebyl nikým
připomínkován. Dle platných pravidel prodeje je tento druh pozemku oceněn
na :
Pozemky bez možnosti výstavby (travní porost) 50,- Kč za 1 m2
Usnesení z 20.07.2020 :

ZM souhlasí s prodejem cca 380 m2 p.p.č. 972/8 ….. za 50,- Kč 1m2.
Žadatelka uhradí náklady spojené s prodejem.
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

12) Žádost o část p.p.č. 560/4
Rozprava z 22.06.2020 :

0

Zdržel se : 0

Členům ZM zasláno zdůvodnění žádosti od žadatelů. V případě oddělení požadované části
této pozemkové parcely zůstává zachován přístup na p.p.č. 540/3
Usnesení z 22.06.2020 :
ZM ukládá zveřejnit záměr s prodejem části p.p.č. 560/4 na 15 dní.
Rozprava z 20.07.2020 :

Záměr města byl zveřejněn od 24.06.2020 do 10.07.2020, nebyl nikým
připomínkován. Dle platných pravidel prodeje je tento druh pozemku oceněn
na :
Pozemky vhodné k výstavbě, sítě těžko dostupné 150,- Kč za 1 m2
Usnesení z 20.07.2020 :

ZM souhlasí s prodejem cca 120 m2 p.p.č. 560/4 žadatelům kterými jsou
……….. za 300,- Kč 1m2. Žadatelé uhradí náklady spojené s prodejem
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

13) Žádost o část st.p.č. 193
Rozprava z 20.07.2020 :

Předmětná část této pozemkové parcely je od roku 2013 v pronájmu
žadatele.
Usnesení z 20.07.2020 :

ZM o prodeji rozhodne až po opravě komunikace II/221
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

14) Karlovarský kraj – POV – U Kapličky
Rozprava z 20.07.2020 :

Karlovarský kraj poskytl DT ve výši 802.000,- Kč na opravu komunikace U
Kapličky. Dne 10.07.2020 byla KK doručená veřejnoprávní smlouva na tuto
dotaci
ZM bere na vědomí
15) Karlovarský kraj – POV – VO Lesní
Rozprava z 20.07.2020 :

Karlovarský kraj poskytl DT ve výši 277.337,- Kč na opravu rekonstrukci VO
v ulici Lesní.. Dne 10.07.2020 byla KK doručená veřejnoprávní smlouva na
tuto dotaci
Usnesení z 20.07.2020 :

ZM ukládá zjistit, zda se pokládka vedení NN bude v roce 2020 realizovat
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

16) Karlovarský kraj – Oprava památek
Rozprava z 20.07.2020 :

Karlovarský kraj poskytl DT ve výši 400.000,- Kč na očištění a nátěr střechy
kaple sv. Kříže, na výměnu šindele na muzeu a opravu ohradní zdi hřbitova..
Dne 10.07.2020 byla v prostorách KK podepsána veřejnoprávní smlouva na
tuto dotaci. Podíl města je v tomto případě 30 %. Původní rozpočet na
všechny zmíněné opravy byl ve výši 1,283.000,- Kč s DPH :
-

kaple sv. Kříže – střecha :

123.000,- Kč

-

střechy Muzea – šindele :

451.000,- Kč

-

ohradní zeď hřbitova :

709.000,- Kč

Usnesení z 20.07.2020 :

ZM ukládá požádat karlovarský kraj o změnu parametrů dotace a realizovat
opravu střechy kaple sv. Kříže a opravu střechy Muzea v celkové ceně
520.000,- Kč s DPH
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

17) Karlovarský kraj – DT – údržba Krušnohorské lyžařské magistrály
Rozprava z 20.07.2020 :

Dne 01.07.2020 zahájil karlovarský kraj příjem žádostí na získání DT na
údržbu a budování lyžařských běžeckých stop na zimní období 2020 – 2021..
Město Horní Blatná požádalo o částku 40.000,- Kč, podíl města je ve výši 50
%. Žádost byla zaregistrována pod pořadovým číslem 1.
ZM bere na vědomí
18) ZŠ a MŠ Horní Blatná – Žádost o udělení výjimky z počtu žáků na
školní rok 2020/2021 (18:26)
Usnesení z 20.07.2020 :

ZM projedná za přítomnosti ředitelky ZŠ
Hlasování:

Pro : 5

Doplnění programu :
19) Městské slavnosti

Proti :

0

Zdržel se : 0

Rozprava z 20.07.2020 :

Členům

ZM

předložen

k odsouhlasení

předběžný

program

slavností

plánovaných na 15.08.2020
Usnesení z 20.07.2020 :

ZM tento program schvaluje
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

20) Žádost o část p.p.č. 570/9
Rozprava z 20.07.2020 :

Jedná se o p.p.č. dle usnesení ZM ze dne 22.06.2020 č.j. 14, kde je prodej
pozastaven.
Usnesení z 20.07.2020 :

ZM prodej projedná po určení nové ceny pozemků v rozvojových zónách.
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Ověřovatelé zápisu dne : 20.07.2020
Starosta dne :

20.07.2020

Zdržel se : 0

