Zápis z 8. zasedání "Zastupitelstva města
Horní Blatná" ze dne 17.08.2020
Přítomni :

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

Hosté :

2 návštěvníci

Omluveni :

Wöllnerová Z.

Neomluveni :
Ověřovatelé zápisu :

Vopalecký Miroslav a Kubeš Jan

Začátek zasedání :

16.00 hodin

Konec zasedání :

18.20 hodin

Program jednání byl zveřejněn dle bodů č.1 až 18 od 10.08.2020
1) Kontrola usnesení – provádí předsedkyně kontrolního výboru
2) ZŠ a MŠ Horní Blatná – Žádost o udělení výjimky z počtu žáků na školní rok
2020/2021
3) Žádost o část st.p.č. 193
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) Karlovarský kraj – POV – VO Lesní
7) Pravidla prodeje nemovitého majetku města – revize
8) Muzeum – odkoupení exponátů
9) Karlovarský kraj – Oprava památek
10) Výběrové řízení na místo ředitele/ ky ZŠ a MŠ Horní Blatná
11) MŽP - Program péče o krajinu
12) Montanregion Erzgebirge o.p.s. – projekt Zdař Bůh
13) Sdružení Krušné hory – západ – Závěrečný účet svazku za rok 2019
14) Elektro-Blesk s.r.o. cenová nabídka rekonstrukce rozvaděče v budově ZŠ
15) Žádost o p.p.č. 1192/3 – část Blatenského vodního příkopu
16) Oprava komunikace U Kovárny
17) Nabídka RISO s.r.o. – zastřešení části dvora

18) Rozpočtové opatření číslo 8
Hlasování:

Pro : 5

Proti :

0

Zdržel se : 0

Doplnění programu :
19) Městské slavnosti
20) Ulice U Kapličky
21) Bezúplatný převod techniky
Hlasování:

Pro : 5

Proti :

0

Zdržel se : 0

Určení ověřovatelů zápisu :
Rozprava :

- návrh –

Vopalecký Miroslav a Kubeš Jan

Ověřovateli zápisu jsou určeni : Vopalecký Miroslav a Kubeš Jan
Hlasování:

Pro : 5

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

- trvá

Usnesení ze 17.08.2020 :
ZM ukládá starostovi nabídnout za část (zábor) p.p.č. 108/1 p.p.č. 99/14 o výměře 61 m2
Hlasování:

Pro : 5

Proti :

0

Zdržel se : 0

- 14.10.2019

Směna pozemků – SPÚ – Havířská. Žádost byla aktualizována dne
09.04.2020, byla zadána tvorba Geometrického plánu, SPÚ zaslalo výzvu
k doplnění dokladů od MÚ Ostrov a stavebního úřadu
- trvá

- 14.10.2019

Cyklotrasa Horní Blatná – Pernink – směna. Probíhá komunikace
s majitelkou. Majitelé se směnou souhlasí, po vyhotovení smlouvy a
získání potřebných příloh bude směna provedena.
- trvá

- 23.12.2019

ul. Lesní – poškozené „svodidlo“ odstraněno, propustek vyčištěn,
výmoly budou odstraněny
- vypustit

- 23.12.2019

Prodej p.p.č. 821/3

- 16.02.2020

Římskokatolická farnost v Ostrově – žádost o poskytnutí individuální
dotace
- trvá

- 25.05.2020

Infocentrum – žádost na nákup nové kopírky a tiskárny

- vypustit

- 25.05.2020

Ulice Hamerská – veřejné osvětlení

- trvá

- 20.07.2020

ČEZ Distribuce a.s. – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného

- trvá

břemene – a dohodu o umístění stavby č. IE-12-0007857/VB/48 – Horní
Blatná, KV, Havířská – U Kapličky, TS, kNN

- trvá

- 20.07.2020

OZV svoz a likvidace KO

- splněno

- 20.07.2020

Ocenění pozemků pro rozvoj bydlení (nyní dovolená)

- trvá

- 20.07.2020

VO Lesní – pokládka NN - 30. července odeslána žádost o stanovisko
společnosti ČEZ Distribuce. ČEZ distribuce zaslán kontakt na SEG kde

je termín realizace od 31.07.2020 do 27.05.2021. Na uvedený kontak se
nelze dovolat
- 20.07.2020

- trvá

Oprava památek – DT Karlovarského kraje

- splněno

2) ZŠ a MŠ Horní Blatná – Žádost o udělení výjimky z počtu žáků na
školní rok 2020/2021
Usnesení z 20.07.2020 :
ZM projedná za přítomnosti ředitelky ZŠ
Rozprava ze 17.08.2020 :

Na jednání ZM se dostavila Mgr. Ing. Havlíková která vysvětila členům ZM
důvody a finanční zátěž (???) při odsouhlasení žádosti o udělení výjimky
z počtu žáků na školní rok 2020/2021
Usnesení ze 17.08.2020 :

ZM schvaluje výjimku z počtu žáků na školní rok 2020/2021
Hlasování:

Pro : 5

Proti :

0

Zdržel se : 0

3) 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
Usnesení ze 17.08.2020 :

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

Pro : 5

Proti :

0

Zdržel se : 0

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

ZM bere na vědomí
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
Rozprava ze 17.08.2020 :

OZV 4/2020 je zveřejněna s platností d 01.09.2020.
Ing. Očenášek vysvětlil členům ZM nabídku ČSOB k čerpání kontokorentního
úvěru.
Usnesení č.1 ze 17.08.2020 :

Zastupitelstvo města projednalo předložený materiál a schválilo přijetí
kontokorentního úvěru do výše 2 000 000 Kč dle nabídky ČSOB ze dne
11.08.2020, která je přílohou usnesení.
Hlasování:

Pro : 5

Proti :

0

Usnesení č. 5 bylo přijato
Usnesení č.2 ze 17.08.2020 :

ZM ukládá zrušit účet u České spořitelny.

Zdržel se : 0

Hlasování:

Pro : 5

Proti :

0

Zdržel se : 0

6) 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

ZM bere na vědomí
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 :
Návrh minimálně 600,- Kč za 1 m2
Usnesení z 20.07.2020 :
ZM ukládá pozemky nechat ocenit.

ZM bere na vědomí
8) Muzeum – odkoupení exponátů
Rozprava z 27.04.2020 :
Paní Schneiderová nabízí městu k odkoupení exponát
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
Usnesení ze 17.08.2020 :

ZM odkládá na další jednání z finančních důvodů

modelu města a exponát modelu

Hlasování:

Pro : 5

Proti :

0

Zdržel se : 0

9) 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
Rozprava ze 17.08.2020 :

Žádost odeslána dne 05.08.2020, o změně rozhodne zastupitelstvo KK na
svém jednání.
ZM bere na vědomí
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
Rozprava ze 17.08.2020 :

Dne 17.08.2020 se uskutečnilo „konkursní řízení“ na obsazení pracovního
místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace – Základní a mateřská škola
Horní Blatná, okres Karlovy Vary. Složení komise – 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 a zástupce zřizovatele. Komise se hlasováním
usnesla, že pro výkon ředitelky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Horní Blatná
je uchazečka, Mgr Ing. … vhodná. Komise doporučuje ZM Horní Blatná
uchazečku o místo ředitelky příspěvkové organizace – Základní a mateřská
škola Horní Blatná, okres Karlovy Vary schválit.
Usnesení č.1 ze 17.08.2020 :

ZM Horní Blatná jmenuje na základě doporučení komise Mgr. Ing. … jako
ředitelku příspěvkové organizace – Základní a mateřská škola Horní Blatná,
okres Karlovy Vary
Hlasování:

Pro : 5

Usnesení č.2 ze 17.08.2020 :

Proti :

0

Zdržel se : 0

ZM odvolává, na základě vlastní žádosti, Mgr. … z funkce ředitelky
příspěvkové organizace – Základní a mateřská škola Horní Blatná, okres
Karlovy Vary k 31.08.2020
Hlasování:

Pro : 5

Proti :

0

Zdržel se : 0

11) MŽP - Program péče o krajinu
Rozprava ze 16.03.2020 :
Do programu péče o krajinu byla podána žádost na dosadbu aleje na p.p.č. 1133/2, 1133/3
(poděl cyklotrasy) a 1134/3 (od cyklotrasy k silnici Perninská).
Odhadované náklady jsou 247.500,- Kč, jsou plně hrazeny z programu.
Usnesení ze 16.03.2020 :
ZM Horní Blatná s podáním žádosti v programu péče o krajinu souhlasí.
Rozprava ze 17.08.2020 :

Dne 27. července obdržel náš úřad vyrozumění o přidělení dotace ve výši
247.500,- Kč na dosadbu aleje na p.p.č. 1133/2, 1133/3 (poděl cyklotrasy) a
1134/3 (od cyklotrasy k silnici Perninská). Dotace je 100 % hrazena
z programu péče o krajinu
Usnesení ze 17.08.2020 :

ZM souhlasí se zadáním výsadby aleje Ing. …, ukládá zajistit SOD na
celkovou částku ve výši 247.500,- Kč dle rozhodnutí MŽP
Hlasování:

Pro : 5

Proti :

0

Zdržel se : 0

12) Montanregion Erzgebirge o.p.s. – projekt Zdař Bůh
Informace o spolufinancování akce Montanregionu o.p.s.
Rozprava z 02.11.2015 :
Ing. Michaluk seznámil členy ZM s plánovanou aktivitou Montanregionu o.p.s.
podíl na DT v následujícím období)

(vlastní

ZM bere na vědomí
Montanregion Krušné hory - Erzgebirge o.p.s. - Intereg V A
Rozprava z 23.11.2015 :
Starosta města pan Robert Petro a Ing…. informoval ZM o aktuálním stavu projektu "Glück
auf Welterbe / Zdař Bůh, světové dědictví", jehož předkladatelem do přeshraničního dotačního
programu SN/CZ (Intereg V A) je Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., a
Tourismusverband Erzgebirge. Správní rada společnosti Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. projednala spolufinancování předmětného projektu. Celkové náklady
projektu připadající na společnost Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., by měly činit
606.305,48 EUR, přičemž vlastní podíl společnosti Montanregion Krušné hory - Erzgebirge,
o.p.s., by představoval 10 % celkových nákladů tj. 60.630,55 EUR. Správní rada společnosti
schválila klíč pro financování vlastního podílu ze strany jednotlivých členů Montanregion
Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., tj. měst Abertamy, Boží Dar, Horní Blatná, Jáchymov,
Krupka a Loučná pod Klínovcem, a to tak, že na spolufinancování těch částí projektu, které
jsou společné pro všechny členy Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s. a jejichž

výsledky budou moci využívat společně, se každý člen společnosti bude podílet alikvotní
částkou, tj. jednou šestinou, a v případě, že budou výstupy projektu využívat jen někteří ze
členů společnosti, popřípadě jen jeden z nich, budou se podílet pouze tito členové společnosti,
což předběžně pro město Horní Blatná v letech 2016, 2017 a 2018 bude činit náklady z
rozpočtu města ve výši 219.119,65 Kč. Vzhledem k tomu, že společnost Montanregion Krušné
hory - Erzgebirge, o.p.s., si bude zřejmě muset vzít překlenovací úvěr na předfinancování
jednotlivých milníků projektu, budou muset jednotlivá města zúčastněná v projektu složit buďto
hotové prostředky, nebo umožnit bankovní záruku v poměru finanční výše prostředků
použitých v jejich prospěch, přičemž po ukončení projektu budou tyto prostředky vráceny
půjčiteli a bankovní záruky budou zrušeny.
Usnesení č.1 z 23.11.2015 :
ZM vzalo na vědomí podané informace o aktuálním stavu projektu "Glück auf Welterbe / Zdař
Bůh, světové dědictví", jehož předkladatelm do přeshraničního dotačního Programu SN/CZ
(Interg V A) je společnost Wirtschaftsförderung Erzgebirge jako lead partner a projektovými
partnery jsou Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., a Tourismusverband Erzgebirge,
a dále skutečnost, že správní rada společnosti Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s.,
projednala spolufinancování předmětného projektu s tím, že celkové náklady projektu
připadající na společnost Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., budou činit
606.305,48 EUR a vlastní podíl společnosti Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s.,
bude představovat 10 % celkových nákladů tj. 60.630,55 EUR.
Usnesení č.2 z 23.11.2015 :
ZM Horní Blatná odsouhlasilo klíč navržený správní radou společnosti Montanregion Krušné
hory - Erzgebirge, o.p.s., pro financování vlastního podílu ze strany jednotlivých členů
Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., tj. měst Abertamy, Boží Dar, Horní Blatná,
Jáchymov, Krupka a Loučná pod Klínovcem, a to tak, že na že na spolufinancování těch částí
projektu, které jsou společné pro všechny členy Montanregion Krušné hory - Erzgebirge,
o.p.s. a jejichž výsledky budou moci využívat společně, se každý člen
společnosti
bude
podílet alikvotní částkou, tj. jednou šestinou, a v případě, že budou výstupy projektu využívat
jen někteří ze členů společnosti, popřípadě jen jeden z nich, budou se podílet pouze tito
členové společnosti
Usnesení ZM ze dne 17.08.2020 :

ZM projedná na dalším zasedání.
Hlasování:

Pro :

Proti :

0

Zdržel se : 0

13) Sdružení Krušné hory – západ – Závěrečný účet svazku za rok 2019
Usnesení ze 17.08.2020 :

ZM schvaluje Závěrečný účet svazku za rok 2019
Hlasování:

Pro : 5

Proti :

0

Zdržel se : 0

14) Elektro-Blesk s.r.o. cenová nabídka rekonstrukce rozvaděče
v budově ZŠ
Rozprava ze 17.08.2020 :

Elektro-Blesk nabídkou reagoval na požadavek ČEZu na nevyhovující
zařízení
Usnesení ze 17.08.2020 :

ZM předložený rozpočet schvaluje

Hlasování:

Pro : 5

Proti :

0

Zdržel se : 0

15) Žádost o p.p.č. 1192/3 – část Blatenského vodního příkopu
Usnesení ze 17.08.2020 :

ZM projedná na dalším jednání
Hlasování:

Pro : 5

Proti :

0

Zdržel se : 0

16) Oprava komunikace U Kovárny
Rozprava ze 17.08.2020 :

Náhodná nabídka zpracování materiálu, oprava vyřešila jednu z nejhorších
komunikací v Horní Blatné. Proinvestovaná částka je ve výši 280.000,- Kč za
pokládku 700 m2 asfaltového povrchu
Usnesení ze 17.08.2020 :

ZM dodatečně souhlasí
Hlasování:

Pro : 5

Proti :

0

Zdržel se : 0

17) Nabídka RISO s.r.o. – zastřešení části dvora
Rozprava ze 17.08.2020 :

Zpracovatel nabídky požádán o přepočítání nabídky – změna ohoblovaných
prvků za neohoblovaná. Cílem je mít techniku pod střechou, zastřešení má
vliv i na bezpečnost při vycházení z kotelny – padající ledy ze střechy.
Usnesení ze 17.08.2020 :

ZM „předběžně“ s nabídkou souhlasí, ukládá zajistit výkaz materiálu
Hlasování:

Pro : 4

Proti :

0

Zdržel se : Vopalecký M

18) Rozpočtové opatření číslo 8
Rozprava ze 17.08.2020 :

Příjmy 231 20
ř. č.
ř. č.
ř. č.
ř. č.

8

- poplatky za pobyt

20

- jednorázový příspěvek

22

- alej - dotace

23

- VPP mzdy 6/2020

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

20 000 Kč - zvyšuje kladné saldo rozpočtu
493 750
Kč - zvyšuje kladné saldo rozpočtu
247 500
Kč - nemění kladné saldo rozpočtu
10 946 Kč - nemění kladné saldo rozpočtu

Výdaje 231 30
ř. č.
ř. č.
ř. č.

38

- lesy - alej

52

- kanalizace - služby

101

- nebyty - služby

- navýšení
o
- navýšení
o
- navýšení
o

247 500
Kč - nemění saldo rozpočtu
5 000 Kč - snižuje kladné saldo rozpočtu
30 000 Kč - snižuje kladné saldo rozpočtu

ř. č.
ř. č.
ř. č.
ř. č.
ř. č.

- navýšení
o
- navýšení
VPP mzdy 6/2020
o
- navýšení
SDH - opravy vozidla
o
- navýšení
SDH - služby
o
- navýšení
Příspěvky Svazku obcí B. o

102

- nebyty - opravy

30 000 Kč - snižuje kladné saldo rozpočtu

127

-

10 946 Kč - nemění kladné saldo rozpočtu

138

-

139

-

170

-

Příjmy:
Výdaje:
Kladné saldo

12 500 Kč - snižuje kladné saldo rozpočtu
3 000 Kč - snižuje kladné saldo rozpočtu
67 000 Kč - snižuje kladné saldo rozpočtu

10 536 502 Kč
9 005 426 Kč
1 531 076 Kč

RO č.8 projednal FV na svém jednání dne 17.08.2020 a doporučuje ZM toto RO č.8
schválit.
Usnesení ze 17.08.2020 :

ZM schvaluje RO č. 8 :
Příjmy :

10,536.502,- Kč

Výdaje :

9,005.426,- Kč

Kladné saldo : 1,531.076,- Kč
Hlasování:

Pro : 5

Proti :

0

Zdržel se : 0

Doplnění programu :
19) Městské slavnosti
Rozprava ze 17..08.2020 :

Městské slavnosti dne 15.08.2020 připraveny především díky členům SDH Horní Blatná
(Schnitter Miroslav ml., Wöllnerová Zuzana, Fuchs Karel, Petro Robert, Rožec
Miroslav a Hájek Petr). Následný úklid materiálu rovněž díky členům SDH Horní Blatná.
Zbytek bude z parku odstraněn a uklizen do 21.08.2020. Stánky a ostatní zajištěny díky
paní Neumanové Michaele. Co se týče promítání filmu. Starosta se omlouvá
spolku Vavřinec, jelikož byl na poslední chvilku pozměněn časový
harmonogram akcí dle plakátu.
Usnesení ze 17.08.2020 :

ZM bere podané informace na vědomí, děkuji SDH za přípravu a úklid, doporučuje
příští slavnosti lépe koordinovat a plánovat.
Hlasování:

Pro : 5

Proti :

0

Zdržel se : 0

20) Ulice U Kapličky
Rozprava ze 17..08.2020 :

Dne 13.08.2020 došlo k předání staveniště, předběžná cena je ve výši cca
1,700.000,- Kč, byť je navíc položeno několik chrániček v hodnotě 70.000,- Kč
Na rekonstrukci vedení NN a odvodnění křižovatky s ul. Úzká. Přesná cena bude
určena v dodatku k SOD č.1. Zbytek „živičného povrchu“ měl být použit na výtluky
v okolí (ul. Vančurova, II.Odboje atd.). To, že byl tento materiál použit na soukromém
pozemku na základě požadavku nájemníka bez vědomí majitelek i bez vědomí starosty
bylo řešeno ve čtvrtek 13.08.2020 s dodavatelem a byl vznesen požadavek na
odstranění a k uvedení do původního stavu.
ZM bere na vědomí
21) Bezúplatný převod techniky
Rozprava ze 17.08.2020 :

HZS Libereckého kraje nabízí k bezúplatnému převodu automobil TATRA CAS
815. Na tuto techniku jsou prozatím 2 zájemci. O přidělení techniky následně
rozhodne náměstek pro IZS a služby HZS Libereckého kraje. Technika má
drobné závady, na odstranění závad lze čerpat dotace.
Usnesení ze 17.08.2020 :

ZM souhlasí s podáním žádosti o bezúplatný převod HZS Libereckého kraje na
získání vozidla TATRA CAS 815.
Hlasování :

Pro : 5

Proti :

Zdržel se :

