Zápis ze 14. zasedání "Zastupitelstva města
Horní Blatná" ze dne 10.12.2018
Přítomni :

Petro R., Macháčková R., Wöllnerová Z., Schidlbach M., Kubeš J., Vopalecký
M. příchod v16:33

Hosté :

4 návštěvníci

Omluveni :

Vopalecký M.

Neomluveni :

Lehnertová R.

Ověřovatelé zápisu :

Kubeš Jan, Macháčková Romana

Začátek zasedání :

16.00 hodin

Konec zasedání :

18.35 hodin

Program jednání byl zveřejněn dle bodů č.1 až 24 od 30.11.2018
1) Kontrola usnesení – provádí předsedkyně kontrolního výboru
2) Žádost o pronájem prostor současné pošty
3) Inventarizace majetku města Horní Blatná
4) Kontrolní výbor
5) Finančního výbor
6) Žádost o prodej p.p.č. 570/5 o výměře 1180 m2 a p.p.č. 570/10 o výměře 170 m2
7) Zimní údržba na zimní období 2018 / 2019
8) Adventní koncert
9) Rámcová smlouva řešící odchyty a první pomoc pro zatoulaná a opuštěná
zvířata,nalezená v katastrálním území obce.
10) Akční plány – rozvojové záměry
11) Montanregion Krušné hory / Erzgebirge, o.p.s.
12) 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
13) Dluh za vyúčtování TUV za rok 2016 a 2017
14) Veřejný telefonní automat
15) VELTA FREE SHOP
16) Rozpočet na rok 2019
17) Žádost o prodej části p.p.č. 1219/2

18) Věž kostela Sv. Vavřince – oprava fasády
19) MMR

- Výzva k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2019 z podprogramu

Podpory obnovy a rozvoje venkova – 117d8210A – Podpora obnovy místních
komunikací
20) Základní a mateřská škola Horní Blatná – uzavření v době vánočních prázdnin
21) GDPR - Proškolení zaměstnanců MÚ a členů zastupitelstva
22) Námitka k usnesení o schválení rozpočtu na rok 2018 č.j. 2 z 19.03.2018
23) Rozpočtové opatření číslo 7 / 2018
24) Rozpočtové opatření číslo 8 / 2018
Hlasování :

Pro : 5

Proti :

0

Zdržel se : 0

Doplnění Programu :
25) Smlouva o zřízení věcného břemene
26) P. Vopalecký - finanční odměna členům JSDH za vykonané práce nad rámec zákona o
PO
27) Sanace krovu věže kostela
Hlasování :

Pro : 5

Proti :

0

Zdržel se : 0

Určení ověřovatelů zápisu :
Rozprava :

- návrh -

Kubeš Jan, Macháčková Romana

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

Pro : 5

Proti :

0

Zdržel se : 0

1) Kontrola usnesení – provádí předsedkyně kontrolního výboru v 17:05
- 10.07.2017

Zábor soukromého pozemku. Výzva k vyjádření majitelům
p.p.č. 1166 odeslána dne 16.08.2017 s termínem do 30.09.2017,
bez odezvy - objednáno zaměření
- trvá
Nové zaměření potvrdilo náčrt z roku 2013. Pokud se jedná
o kanalizační šachtu, není tato v Majetku města, ale v majetku
VaK Karlovy Vary. P.p.č. 1166 byl odkoupena asi v roce 2000
až 2001, kanalizace se dělala v letech 2002 až 2004. Náčrt potvrzuje,
že město zabírá soukromý pozemek o výměře 27 m2

Rozprava z 07.05.2018 :
Ing. Michaluk zdůrazňuje dluh města vůči majitelům v záboru 27 m2
Usnesení z 07.05.2018 :

ZM ukládá starostovi projednat s majitelem p.p.č. 1166 případné možnosti narovnání
- splněno
O účast při projednání projevil zájem místostarosta, schůzka bude svolána na základě termínu
známého cca 14 dní předem.
Rozprava z 25.06.2018:
Projednání se uskutečnilo dne 13.06.2018, zápis zaslán členům ZM. Cesta „Panelka“
postavena cca v 70-tých letech minulého století, majitel tedy koupil již s touto cestou (původní
majitel LČR s.p.). Kanalizace – výstavba 2002 až 2004, majitel mohl výstavbu na této parcele
ovlivnit, Kanalizace není majetkem města, ale VaK Karlovy Vary.
Ing. Michaluk nesouhlasí s navrhovaným řešením, připomíná, že stavbou kanalizace mohlo
dojít k uvedení do souladu.
Pan Kubeš připomíná, že při takto rozsáhlé stavbě nešlo tyto detaily pohlídat.
Usnesení č.1 z 25.06.2018 :
ZM ukládá zajistit ocenění 27 m2 p.p.č. 108/1, a v případě dohody část p.p.č. 108/1 odkoupit.
Návrh nebyl přijat
Usnesení č.2 z 25.06.2018 :
ZM ukládá nabídnout majiteli cenu dle platných pravidel prodeje, za ostatní plochu – bez
možnosti výstavby - nabídnout 100,- Kč za 1 m2, náklady na tvorbu GP na úkor města
Návrh nebyl přijat.
Usnesení č.3 z 25.06.2018 :
ZM ukládá starostovi napsat dopis panu … a požádat jej o vyjádření s návrhem řešení
stávající situace. Zastupitelstvo má zájem na vyřešení vzniklého sporu - splněno
Rozprava z 09.07.2018 :
Dopis zaslán s termínem vyjádření do 06.08.2018.
Program MISYS (katastr nemovitostí) byl uveden do užívání v září 2003, inženýrské sítě
dodány v digitální podobě až v červnu 2005, tudíž nešlo před kolaudací stavby zjistit zábor
stavby kanalizace a přijmout opatření.
Dne 16.07.2018 doručeno vyrozumění k dopisu ze dne 27.06.2018. kde je opětovně
požadováno odstranění stavby s odvoláním se na jednání ze dne 13.06.2018. S tímto
jednáním seznámeno ZM dne 26.05.2018 na svém jednání. Členům ZM poskytnuty kopie
vyjádření.
Opět je připomínáno, že stavba kanalizace není majetkem města Horní Blatná.
Usnesení ze dne 16.07.2018 :
ZM ukládá zajistit právní stanovisko k dané situaci.

- splněno

Rozprava z 27.08.2018 :
Členům ZM zaslána kopie vyjádření právníka k dané problematice.
Usnesení z 27.08.2018 :
ZM projedná na dalším jednání po projednání další možnosti (p.p.č. 99/13 a 99/14)
Rozprava ze 17.09.2018 :
Pozemkové parcely 99/13 o výměře 243 m2 a 99/14 o výměře 61 m2 získalo město jako
historický (přídělový) majetek někdy v roce cca 2004. O uvedené pozemkové parcely nikdo
neprojevil v minulosti zájem, pro město jsou přebytečné. Dle „pravidel prodeje“ by cena za 1
m2 byla 50,- Kč
Ing. Michaluk projednal směnu a je přislíben aktivní přístup.
ZM bere na vědomí
Usnesení z 17.09.2018 :
ZM ukládá starostovi projednat směnu pozemků dle návrhu ze dne 17.09.2018
Rozprava z 12.11.2018 :
Členům ZM zasláno stanovisko právníka k navrhované směně pozemků

Usnesení z 12.11.2018 :
ZM ukládá místostarostovi zajistit ocenění p.p.č. 99/13 a p.p.č. 99/14

- trvá

- 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 :
-

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 10.12.2018 :

Stanovisko zasláno pořizovateli, nadále se bude prověřovat možnost osazení
zrcadel v ulici Hamerská a v ulici Majakovského.
K osazení zrcadel obdrženo záporné stanovisko ze strany PČR, rovněž tak
k informaci, že ve městě Horní Blatná platí přednost vozidel z prava.
ZM bere na vědomí.
- 27.11.2017

Pokácení stromů v majetku města

- 16.07.2018

Montanregion Krušné hory – Erzgebirge o.p.s.

- již zahájeno

– vypořádání zápůjčky a dokončení oprav

- trvá

- 17.09.2018

Odpojení topení v prostorách pošty

- vypustit

- 12.11.2018

Pošta – nájemní smlouva

- splněno

- 12.11.2018

Inventarizace majetku města

- trvá

- 12.11.2018

570/5 a p.p.č. 570/10 – záměr s prodejem

- splněno

- 12.11.2018

Elektrické natahování věžních hodin – odeslána
objednávka. Akce téměř hotová, po dokončení opravy
krovu věže se mohou spustit i zvony. Prozatím

- 12.11.2018

vyplacena zálohová částka ve výši 20.000,- Kč

- splněno

Program regenerace – Anketní dotazník na rok 2019

- splněno

- 12.11.2018

Muzeum – žádost o individuální dotaci KK

- splněno

Usnesením rady Karlovarského kraje ze dne
19.11.2018 / RK 1339/11/18 byla naše žádost zamítnuta.

2) Žádost o pronájem prostor současné pošty
Rozprava z 25.06.2018 :
Pošta s.p., opět nabízí zřízení Pošty Partner.
Usnesení z 25.06.2018 :
ZM Horní Blatná souhlasí, v případě zřízení Pošty Partner pani …, s pronájmem a
využíváním dosavadních prostor pošty
Rozprava ze dne 27.08.2018 :
Provoz pošty PARTNER bude zahájen dne 02.01.2019. Usnesením ZM ze dne 25.06.2018 byl
vysloven „předběžný“ souhlas s pronájmem prostor pošty (nám. Sv. Vavřince 118, část
prvního nadzemního podlaží) provozovateli pošty PARTNER v případě, že bude podepsána
smlouva s Českou poštou.
ZM bere na vědomí
Rozprava ze 17.09.2018 :
Osloveno vedení LČR s.p. se střediskem v Horní Blatné k vyjádření možnosti odpojení
vytápění prostor pošty dle požadavku žadatelky o pronájem. Česká pošta – ukončení
nájemního vztahu doručeno dne 14.09.2018. Současný pronájem je ve výši 12.500,- Kč
ročně.
Ing. Michaluk podotýká, že Česká pošta hradila za vytápění 32.000,- Kč / ročně
Usnesení ze 17.09.2018 :
ZM ukládá zveřejnit záměr s pronájmem I. NP domu č.p. 118, ukládá prověřit odpojení
vytápění prostor od LČR s.p.
Rozprava z 12.11.2018 :
Záměr s pronájmem byl zveřejněn od 19.09.2018 do 05.10.2018, záměr pronajmout prostory
pošty nebyl nikým připomínkován
Usnesení z 12.11.2018 :
ZM Horní Blatná ukládá požádat právníka o vypracování nájemní smlouvy na nebytové
prostory – pošta. ZM rovněž ukládá urychlit odpojení části prostor pošty od topení LČR s.p.
středisko Horní Blatná.
Rozprava z 10.12.2018 :

Žadatelka se dohodla s LČR s.p., že budou nainstalována měřidla, nájemní
smlouva byla ze strany žadatelky připomínkována, připomínky jsou v NS již
obsaženy
-

upraveno ustanovení o předmětu podnikání („Pošta Partner“ a
prodej doplňkového zboží a poskytování služeb – Sazka)

-

upravena výpovědní lhůta na 6 měsíců z původního návrhu 3
měsíce

Česká pošta s.p. platil pronájem 12.500,- Kč ročně
Paní Macháčková navrhuje snížení ceny za pronájem v prvním roce provozu,
tedy do konce roku 2019.
Usnesení č.1 z 10.12.2018 :

ZM schvaluje roční platbu za pronájem nebytových prostor v č.p. 118 o
výměře 69,61 m2 ve výši 12.500,- Kč, v roce 2019 (od 01.01.2019 do
31.12.2019) schvaluje roční platbu ve výši 6.500,- Kč
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

Usnesení č.2 z 10.12.2018 :

ZM schvaluje pronájem nebytových prostor k podnikání v č.p. 118, I. NP na
dobu neurčitou paní ……….., ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat.
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

3) Inventarizace majetku města Horní Blatná
Rozprava z 12.11.2018 :
Inventarizace bude probíhat v období od 01.12.2018 do 28.02.2019.
Členům ZM zaslána e-mailem Vyhláška 270/2010 Sb. a zákon 563/1991 Sb.
Plán inventaritace majetku a závazků za rok 2018 bude členům ZM zaslán dodatečně, po
určení (vylosováním) dílčích inventarizačních komisí.
Do inventarizace, pro kontroly dokladové evidence, jsou zapojeni členové
kontrolního a finančního výboru.
Usnesení č.1 ze 12.11.2018 :
ZM schvaluje "Plán inventarizace" k provedení inventarizace majetku a závazků za rok 2018.
Hlasování :

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

Usnesení č.2 ze 12.11.2018 :
ZM schvaluje obsazení dílčích inventarizačních komisí, (v příloze). Členové komisí seznámeni
s dodržováním bezpečnosti práce (vhodné oblečení při fyzické kontrole např. v terénu, zákaz
používání alkoholických nápojů v průběhu provádění samotné inventarizace, zákaz kouření v
prostorách kde je tento zakázán)
Usnesení č.3 ze 12.11.2018 :
ZM schvaluje likvidační komisi ve složení :
předseda :
Lehnertová Radka
člen komise :
Kubeš Jan
Usnesení č.4 z 12.11.2018 :
ZM schvaluje Hlavní inventarizační komise ve složení :
předseda komise
:
Vopalecký Miroslav
člen komise :
Schildbach Manfréd
Rozprava z 10.12.2018 :

Členům ZM zaslán doplněný jmenný seznam u příslušných účtů.
ZM bere na vědomí

4) Kontrolní výbor
Podle § 117 zákona 128/2000 Sb. (O obcích) je předsedou výboru člen

zastupitelstva.

Podle § 119, odst.1, zákona 128/2000 Sb. nesmí být členem výboru starosta ani
místostarosta. Počet členů je vždy lichý, minimálně tříčlenný
Kontrolní výbor provádí :
a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena,
b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku
samostatné působnosti
c) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce
Pan Petro navrhuje zřídit tří členný kontrolní výbor města Horní Blatná
Usnesení č.1 z 31.10.2018 :
ZM zřizuje tří členný kontrolní výbor
Předseda kontrolního výboru :
Rozprava z 31.10.2018 :
V uplynulém volebním období zastávala funkci předsedy kontrolního výboru paní Radka
Lehnertová
Návrh na předsedu kontrolního výboru :
Pan Petro za předsedkyni finančního výboru navrhuje paní Lehnertovou, která nabídku odmítá
Usnesení č.2 z 31.10.2018 :
Pro volební období 2018 až 2022 byla předsedkyní kontrolního výboru zvolena paní Romana
Macháčková
Členové kontrolního výboru :
1 člen kontrolního výboru :
Rozprava z 31.10.2018 :
V minulém volebním období byla členkou kontrolního výboru zvolena paní …………..
Návrh na člena / ku kontrolního výboru :
Usnesení č.3 z 31.10.2018 :
ZM ukládá starostovi města oslovit paní ……….. a …………… a zjistit její případný zájem
Rozprava z 12.11.2018 :
Oslovena paní ………., tato již nemá zájem o práci v žádném výboru, paní ………. je ochotna i
nadále pokračovat v kontrolním výboru ZM Horní Blatná. ……….. prozatím z důvodu nemoci
neosloven
Usnesení z 12.11.2018 :
ZM schvaluje jako členku kontrolního výboru paní ……….. s odměnou od 12.11.2018
Rozprava z 10.12.2018 :

Ing. ……….. s ohledem na zdravotní potíže prozatím nabídku odmítá.
Osloven ……….. – návrh pana Kubeše, souhlasí.
Usnesení z 10.12.2018 :

Kontrolní výbor do konce volebního období 2018 až 2022 bude pracovat
v tomto složení :

Předseda

Romana Macháčková

Člen :

…………………

Člen :

…………. – s odměnou od 11.12.2018

Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

5) Finančního výbor
Rozprava z 31.10.2018 :
Podle § 117 zákona 128/2000 Sb. (O obcích) je předsedou výboru člen

zastupitelstva.

Podle § 119, odst.1, zákona 128/2000 Sb. nesmí být členem výboru starosta ani
místostarosta. Počet členů je vždy lichý, minimálně tříčlenný.
Finanční výbor provádí :
a) kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce
b) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce
Rozprava z 31.10.2018 :
V minulosti pracoval vždy tří členný výbor.
Usnesení č.1 z 31.10.2018 :
ZM zřizuje tří členný finanční výbor
Předseda / kyně finančního výboru :
Rozprava z 31.10.2018 :
V uplynulém volebním období zastával funkci předsedy finančního výboru pan Miroslav
Vopalecký.
Návrh na předsedu finančního výboru :
Pan Petro za předsedu finančního výboru navrhuje pana Vopaleckého
Usnesení č.2 z 31.10.2018 :
Pro volební období 2018 až 2022 byl předsedou finančního výboru zvolen pan Miroslav
Vopalecký
Členové finančního výboru :
1 člen finančního výboru :
Rozprava z 31.10.2018 :
V minulém volebním období vykonávala funkci člena výboru …………….
Návrh na člena / ku finančního výboru :
Usnesení č.3 z 31.10.2018 :
Pro volební období 2018 až 2022 byl členkou finančního výboru zvolen a Wöllnerová Zuzana
2 člen finančního výboru :
Rozprava z 31.10.2018 :
V minulém volebním období vykonával funkci člena výboru …………, který souhlasil
s opětovným členstvím
Návrh na členku finančního výboru : paní …………….
Usnesení č.4 z 31.10.2018 :
ZM ukládá starostovi města oslovit paní ……….. a zjistit její případný zájem
Rozprava z 10.12.2018 :

Oslovena Ing. Havlíková, která s návrhem souhlasí
Usnesení z 10.12.2018 :

Finanční výbor do konce volebního období 2018 až 2022 bude pracovat
v tomto složení :
Předseda

Vopalecký Miroslav

Členka

Wöllnerová Zuzana

Členka :

………………. – s odměnou od 11.12.2018

Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

6) Žádost o prodej p.p.č. 570/5 o výměře 1180 m2 a p.p.č. 570/10 o
výměře 170 m2 – …………… – přednostně v 16:06
Rozprava z 12.11.2018 :
Členům ZM zaslán text žádosti a snímek z katastrální mapy.
Usnesení z 12.11.2018 :
ZM Horní Blatná ukládá zveřejnit záměr města s prodejem p.p.č. 570/5 o výměře 1180 m2 a
p.p.č. 570/10 o výměře 170 m2 po dobu 15-ti dnů
Rozprava z 10.12.2018 :

Záměr města s prodejem p.p.č. 570/5 o výměře 1180 m2 a p.p.č. 570/10 o
výměře 170 m2 byl zveřejněn od 13.11.2018 do 29.11.2018. Záměr
s prodejem p.p.č. 570/5 o výměře 1180 m2 a p.p.č. 570/10 o výměře 170 m2
nebyl nikým připomínkován.
Dle platných pravidel prodeje nemovitého majetku města je cena za 1 m2
p.p.č. 570/5 určena ve výši 300,- Kč a cena za 1 m2 p.p.č. 570/10 ve výši
150,- Kč. Dle Územního plánu se jedná o pozemkové parcely s možností
výstavby (BV – bydlení venkovské)
Usnesení z 10.12.2018 :

ZM souhlasí s prodejem p.p.č. 570/5 o výměře 1180 m2 za 354.000,- Kč a
p.p.č. 570/10 o výměře 170 m2 za 25.500,- Kč žadateli, kterým je
…………….. ZM ukládá starostovi připravit „kupní smlouvu“
Hlasování:

Pro : 5

Proti :

0

Zdržel se : 0

7) Zimní údržba na zimní období 2018 / 2019
Rozprava z 25.06.2018 :
O provádění zimní údržby ve městě Horní Blatná má zájem i Správa údržba silnic středisko
Nejdek.
Usnesení z 25.06.2018 :

ZM ukládá připravit výběrové řízení na zimní údržbu (AVE CZ a KSUS Nejdek)
Rozprava z 16.07.2018 :
Výzva k předložení nabídek zaslána AVE CZ Nejdek a Údržbě silnic Karlovarského kraje a.s.
středisko Nejdek. Termín podání nabídek byl určen k 01.09.2018.
ZM bere na vědomí
Rozprava z 27.08.2018 :
Termín podání nabídek byl určen k 01.09.2018.
ZM bere na vědomí
Rozprava ze 17.09.2018 :
V daném termínu doručena žádost od společnosti AVE CZ se střediskem v Nejdku
Usnesení ze 17.09.2018 :
ZM ukládá projednat s AVE CZ případné slevy (o 10 %), o uzavření SOD rozhodne na dalším
ZM
ZM bere na vědomí
Rozprava z 10.12.2018 :

Závěrečné jednání se uskutečnilo dne 30.11.2018 za přítomnosti pana
………… který bude zimní údržbu zajišťovat. Dne 06.12.2018 byl členům ZM
zaslán návrh smlouvy s ceníkem na zimní období 2018 – 2019 spolu
s ceníkem za období 2017 – 2018 k porovnání. Navrhuji uzavřít smlouvu na
období od 11.12.2018 do 31.03.2019. Kontrolou za posledních 10 let bylo
zjištěno, že sníh se uklízel vždy pouze do března.
Usnesení z 10.12.2018 :

ZM schvaluje znění smlouvy o zimní údržbě na období 2018 až 2019, ukládá
starostovi tuto podepsat s platností od 11.12.2018 d 31.03.2019.
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

8) Adventní koncert
Rozprava z 12.11.2018 :
Nabídka od :
-

Chorea-Nova

-

Merklínský pěvecký sbor

ZM bere na vědomí, usnesení přijme na dalším zasedání
Rozprava z 10.12.2018 :

Po vzájemné korespondenci se zástupcem Chorea-Nova byl dohodnut termín
22.12.2018 od 17:00 hodin v místním kostele, částka za vystoupení je 3.000,Kč.
Merklínský pěvecký sbor 27.12.2018 od 16:00 hodin v kostele. Honorář za
vystoupení je ponechán na zastupitelstvu města Horní Blatná.

Usnesení č.1 z 10.12.2018 :

ZM schvaluje vystoupení Chorea-Nova v termínu 22.12.2018 od 17:00 hodin
v místním kostele, schvaluje honorář ve výši 3.000,- Kč.
Hlasování:

Pro :

Proti :

0

Zdržel se : 0

Usnesení č.2 z 10.12.2018 :

ZM schvaluje vystoupení

Merklínského pěveckého

sboru v termínu

27.12.2018 od 16:00 hodin v místním kostele, schvaluje honorář ve výši
5.000,- Kč.
Hlasování:

Pro : 6

Proti : 0

Zdržel se : 0

9) Rámcová smlouva řešící odchyty a první pomoc pro zatoulaná a
opuštěná zvířata, nalezená v katastrálním území obce.
Rozprava z 10.12.2018 :

Jedná se o odchyt, přepravu, případné ošetření a umístění zatoulaných
zvířat.
-

Cena za ošetření nad 1.000,- Kč musí být odsouhlasena

-

Město je musí do 3 dnů zajistit umístění zvířete

-

Měsíční paušál 500,- Kč za pohotovost

-

Cestovní náhrady 10,- Kč / 1 km

-

Cestovní náhrady v případě záchranné služby a urgentního odchytu
při ohrožení 15,- Kč / 1 km

-

Převzetí zvířete bez odchytu 200,- Kč

-

Odchyt 550,- Kč

-

Odchyt tyčí, vakem, sítí 850,- až 1.000,- Kč

-

Odchyt pomocí sedativ 14.300,- Kč

-

Odchyt pomocí narkotizace 1.500,- až 3.500,- Kč

-

Hodinová sazba 240,- Kč / hod

-

300,- Kč se účtuje za práci d 22:00 do 06:00, státní svátky a dny
pracovního klidu a mimořádná rizika

-

Cena ubytování 150,- Kč / den

Paní Wöllnerová vznesla dotaz na odchyt koček.
Paní Macháčková na cenu ošetření
Usnesení z 10.12.2018 :

ZM rámcovou smlouvu neschvaluje
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

10) Akční plány – rozvojové záměry
Rozprava z 12.11.2018 :
ZM Horní Blatné přijalo na svém zasedání dne 01.12.2014 rozvojové záměry. Členům ZM
zaslán k projednání seznam plánovaných záměrů z roku 2014
Usnesení z 12.11.2018 :
ZM se tomuto bodu jednání bude věnovat na dalším jednání.
Rozprava z 10.12.2018 :

Navrhované rozvojové záměra na následující období :
-

mapy města

-

dětské hřiště

-

park – květinová výzdoba (oprava obrub před kostelem)

-

rozšíření sběrných nádob na tříděný odpad

-

rekonstrukce cestiček na hřbitově

-

oprava urnového háje

-

chodník v ul. Komenského

-

vánoční výzdoba

Usnesení z 10.12.2018 :

-

ZM schvaluje zařazení nových záměrů do „akčního plánu rozvoje
města Horní Blatná“ : mapy města

-

dětské hřiště

-

park – květinová výzdoba (oprava obrub před kostelem)

-

rozšíření sběrných nádob na tříděný odpad

-

rekonstrukce cestiček na hřbitově

-

oprava urnového háje

-

chodník v ul. Komenského

-

vánoční výzdoba

Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

11) Montanregion Krušné hory / Erzgebirge, o.p.s. – přednostně v 16:36

Rozprava z 25.06.2018 :
Členům ZM zasláno vyúčtování opravy rozhledny na Blatenském vrchu poskytnuté
Montanregionem Erzgebirge o.p.s., kdy nám bylo vráceno o 16.477,50 kč více. Navrhuji
uhradit prostřednictvím Montanregion Erzgebirge vícepráce ve výši 160.450,- Kč a projednat
s dodavatelskou firmou přislíbené ukončovací práce mimo zakázku.
Zapůjčeno
DT 90 %
Podíl města 10 %
Vráceno
Rozdíl
Vícepráce

998.427,- Kč
898.584,30 Kč
99.842,70 Kč
915.061,50 Kč
+ 16.477,50 Kč
160.450,- Kč (160450 – 16.477,50 = 143.972,50)

Usnesení z 25.06.2018 :
ZM ukládá starostovi vyvolat jednání mezi Montanregionem a dodavatelem o úhradě víceprací
za opravy rozhledny na Blatenském vrchu se zárukou dodělání veškerých přislíbených prací
Rozprava z 16.07.2018 :
Projednáno s firmou 3 x N i s panem Urbanem.
Usnesení ze dne 16.07.2018 :
ZM ukládá zajistit vyjádření stavebního dozoru k požadované výši víceprací.
Rozprava z 27.08.2018 :
Opětovně urgován zápis z kontrolního dne, kde stavební dozor uznal vícepráce na opravách
rozhledny na Blatenském vrchu. Podklady doručeny dne 27.08.2018.
Usnesení :
ZM ukládá podklady zaslat členům ZM, usnesení přijme na dalším jednání.
Rozprava z 10.12.2018 :

Na jednání ZM byl pozván ………… (stavební dozor této akce) za účelem
zdůvodnění víceprací ve výši 160.450,- Kč.
Pan Kubeš navrhuje uhradit částku ve výši 50 % v roce 2018 a zbylou částku
p ukončení slíbených prací.
Usnesení z 10.12.2018 :

ZM schvaluje úhradu dlužné částky ve výši 160.450,- Kč prostřednictvím
Montanregionu Erzgebirge o.p.s. ve výši 50 % do konce roku 2018, zbytek
(50 %) po dokončení slíbených prací, vše na základě písemné dohody mezi
firmou 3 x N a městem Horní Blatná, s termínem dokončení do 30.06.2019.
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

12) ……………. – 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
Rozprava z 10.12.2018 :

Členům ZM zaslány Nájemní smlouvy jak na 12 m2 p.p.č. 962/9 v k.ú.
Potůčky, tak i na stavbu rozhledny na st.p.č. 227, č.p. 117 v k.ú. Potůčky.
Obě NS uzavřeny do 31.12.2018. Navrhuji uzavřít nové NS do 31.12.2022.
Usnesení z 10.12.2018 :

ZM ukládá zveřejnit záměr města s pronájmem 12 m2 p.p.č. 962/9 v k.ú.
Potůčky, a na stavbu rozhledny na st.p.č. 227, č.p. 117 v k.ú. Potůčky na
dobu 15-ti dnů
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

13) Dluh za vyúčtování TUV za rok 2016 a 2017
Rozprava z 10.12.2018 :

Pan ……… se brání tím, že má nainstalováno pouze jedno topné těleso. Byl
požádán o písemné stanovisko.
Je podáván návrh na ukončení nájemního vztahu pro neplacení služeb.
Usnesení z 10.12.2018 :

ZM ukládá zaslat upomínku se zdůrazněním na ukončení smluvního vztahu.
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

14) Veřejný telefonní automat
Rozprava z 10.12.2018 :

Členům ZM zaslán dopis s oznámením týkajícího se zrušení veřejného
telefonního automatu, jelikož jeho další provoz není ekonomický. V případě
požadavku zachování provozu telefonního automatu ze strany města Horní
Blatná, bude městu účtována, na základě smlouvy o příspěvku na provoz
VTA, částka ve výši 1.000,- Kč bez DPH.
Usnesení z 10.12.2018 :

ZM odmítá příspěvek na veřejný telefonní automat.
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

15) VELTA FREE SHOP
Rozprava z 10.12.2018 :

Žádost o instalaci reklamy na východní stranu budovy č.p. 1

Usnesení z 10.12.2018 :

ZM tuto žádost zamítá.
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

16) Rozpočet na rok 2019
Rozprava z 10.12.2018 :

V současné době se sledují výzvy dotací na rok 2019 v souvislosti na „akční
plán rozvoje města“. Stejně tak, jako v minulém období budou mnohé
investiční a neinvestiční akce závislé na přijetí dotací.
Usnesení z 10.12.2018 :

ZM schvaluje "Rozpočtové provizorium" pro měsíce :
leden 1/12 běžných výdajů schváleného rozpočtu pro rok 2018,
únor 1/12 běžných výdajů schváleného rozpočtu pro rok 2018,
březen 1/12 běžných výdajů schváleného rozpočtu pro rok 2018
a zároveň výdaje vyplývající z již uzavřených smluvních ujednání, s tím, že až
do schválení rozpočtu města pro rok 2019 nebude ZM zahajovat nové
investiční akce
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

17) Žádost o prodej části p.p.č. 1219/2 – …………..
Rozprava z 10.12.2018 :

Žadatel má od února 2017 v nájmu cca 180 m2 p.p.č. 1219/2, tímto žádá
město Horní Blatná o prodej této pronajaté části za účelem stavby garáže.
Usnesení z 10.12.2018 :

ZM ukládá zveřejnit záměr města s prodejem části p.p.č. 1219/2, cca 180 m2,
na 15 dní
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

18) Věž kostela Sv. Vavřince – oprava fasády – přednostně 16:47
Rozprava z 25.06.2018 :
Zastupitelstvo Karlovarského kraje na svém zasedání dne 21.06.2018 bude projednávat
rovněž DT na „obnova a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a
movitých věcí“. V tomto DT je na pořadu jednání DT ve výši 250.000,- Kč na krov věže kostela
(bod č.j.5) a také DT ve výši 300.000,- Kč na opravu fasády věže kostela. Tato dotace je
nejvyšší z poskytnutých DT v tomto programu. Rozpočet na opravu fasády je ve výši

915.307,- Kč s DPH. Z toho je částka ve výši 358.644,- Kč s DPH za lešení. Požádán pan
Kubeš o porovnání rozpočtů na opravu krovu a opravu fasády – ve vztahu na lešení.
Usnesení z 25.06.2018 :
ZM ukládá připravit výběrové řízení s termínem 09.07.2018
Rozprava z 16.07.2018 :
Výzvy k podání nabídek byly zaslány e-mailem celkem šesti firmám dne 27.06.2018 a rovněž
byla výzva zveřejněna na internetové stránce města Horní Blatná. Termín pro dodání nabídek
byl 09.07.2018. V daném termínu obdržel náš úřad jednu nabídku, z tohoto důvodu bylo
upuštěno od svolání výběrové komise. Nabídka (obálka) je otevírána při jednání ZM.
Předloženou nabídku otevíral pan Kubeš
Rozpočet dle vypracované dokumentace je ve výši :

915.307,- Kč

Nabídka společnosti 3 x N spol. s.r.o. ve výši :

846.915,- Kč

Zajištěné dotace ve výši :

300.000,- Kč

Lešení představuje částku cca 300.000,- Kč
Usnesení z 16.07.2018 :
ZM schvaluje předloženou nabídku firmy 3 x N spol. s.r.o. na opravu fasády věže kostela ve
výši 846.915,- Kč, ukládá projednat a sepsat SOD
ZM ukládá :

1. Zajistit stavební dozor – ………. na základě SOD
2. Provede se stavebním dozorem kontrolu SOD
3. Podmínka uzavření SOD je spolupráce firem na opravu krovu a fasády věže
kostela

4. Zajistí „koordinátora výstavby“ – zajistí pan Kubeš
5. Termín ukončení realizace akce a předání díla bude do 31.10.2018
6. Za nedodržení termínu sankci ve výši 0,5 %
7. Upravit znění oddílu X. Sankce a pokuty dle návrhu SOD v nabídce
Rozprava z 27.08.2018 :
Dne 26.07.2018 obdržel náš úřad „odstoupení od veřejné zakázky“ společnosti 3 x N spol.
s.r.o.
Tato skutečnost projednána s odborem kultury a památkové péče Karlovarského kraje – viz emailová zpráva ze dne 06.08.2018.
Usnesení z 27.08.2018 :
ZM ukládá projednat s poskytovatelem dotace (KARLOVARSKÝ KRAJ A MK ČR) odložení
akce na rok 2019 z důvodu nedostatku stavebních kapacit a klimatických podmínek.
Rozprava z 10.12.2018 :

Již na jednání ZM dne 27.08.2018 padl návrh na vyhlášení „výběrového
řízení“ v jarních měsících roku 2019, a to s ohledem na dostatečnou přípravu
oprav fasády věže kostela Sv. Vavřince v Horní Blatné. Nabídka firmy 3 x N
s.r.o. byla snížena o částku na výstavbu lešení. Záměrem v roce 2018 bylo
spojit opravu krovu a fasády, tudíž stavba jednoho lešení.
Po úpravách výkazu výměr v listopadu 2018 :
- předpokládaná cena ve výši celkem

1,510.256,- Kč

- lešení (neznatelný náklad MK ČR) ve výši

716.070,- Kč

Usnesení z 10.12.2018 :

ZM ukládá ve spolupráci s ……… připravit výběrové řízení na akci „Oprava
fasády věže kostela Sv. Vavřince v Horní Blatné“. ZM schvaluje „Příkazní
smlouvu“ mezi městem Horní Blatná a Staving – Invest s.r.o. na akci „Oprava
fasády věže kostela Sv. Vavřince – Horní Blatná“ ve výši 55.000,- Kč bez
DPH za zajištění Inženýrské činnosti při realizaci stavby (výkon funkce TDO)
v případě realizace akce.
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

19) MMR - Výzva k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2019
z podprogramu Podpory obnovy a rozvoje venkova – 117d8210A –
Podpora obnovy místních komunikací
Rozprava z 10.12.2018 :

V letech 2017 a 2018 podalo město Horní Blatná opakovaně žádost na
získání dotace na opravu komunikace U Kapličky, ani jednou nebyla naše
žádost kladně vyhodnocena. Tato je projektově připravena a v roce 2017 byla
oceněna na částku 1,839.378,- Kč. Podání žádosti je limitováno do
28.02.2019. Předpokládaný termín zveřejnění výsledků je duben až květen
2019, akce musí být ukončena do 31.12.2020.
Usnesení č.1 z 10.12.2018 :

ZM ukládá starostovi aktualizovat rozpočet na rekonstrukci ulice U Kapličky,
za tímto účelem objednat aktualizaci u pana ………….
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

Usnesení č.2 z 10.12.2018 :

ZM ukládá starostovi zahájit přípravu k podání žádosti o DT na rekonstrukci
ulice U Kapličky, ukládá objednat administraci u paní ………..
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

Usnesení č.3 z 10.12.2018 :

ZM ukládá starostovi dodržet termín podání žádosti na MMR – 28.02.2019
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

20) Základní a mateřská škola Horní Blatná – uzavření v době vánočních
prázdnin
Rozprava :

Základní a mateřská škola bude uzavřena v období od 22.12.2018 do
03.01.2019.
ZM bere na vědomí
21) GDPR - Proškolení zaměstnanců MÚ a členů zastupitelstva
Rozprava :

GDPR – obecné nařízení o ochraně osobních údajů, legislativa EU platící od
25. května 2018. Tato legislativa výrazně zvýší ochranu osobních údajů, tedy
dat občanů a zvýší povinnosti úřadů a firem tato data a údaje chránit. Za
účelem získání základních znalostí jak s daty nakládat je navrhováno
proškolení zaměstnanců města a členů zastupitelstva města Horní Blatná.
Usnesení :

ZM schvaluje termín proškolení na 07.01.2019 od 14:00 hodin
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

22)Námitka k usnesení o schválení rozpočtu na rok 2018 č.j. 2
z 19.03.2018 – přednostně v 17:25
Rozprava :

Kontrolou zjištěna početní chyba ve schváleném rozpočtu na rok 2018 který
byl v ZM schválen dne 19.03.2018, č.j. 2.
Početní chybou došlo k nesečtení částky v W - 6118 – volby prezidenta ČR
ve výši 18.589,- Kč konaných ve dnech 12.01.2018 až 27.01.2018
k celkovém součtu.
Schválený rozpočet byl ve výši :
Příjmy :

8,484.373,- Kč

Výdaje :

11,647.690,- Kč

Saldo :

- 3,163.317,- Kč

Správný rozpočet (po opravě) :

Příjmy :

8,484.373,- Kč

Výdaje :

11,666.279,- Kč

Saldo :

-3,181.906,- Kč

Předloženou námitku projednal finanční výbor dne 06.12.2018 a doporučuje
ZM schválit opravy rozpočtu na rok 2018.
Usnesení :

ZM schvaluje provedení opravy rozpočtu na rok 2018 ve výši :

Hlasování:

Příjmy :

8,484.373,- Kč

Výdaje :

11,666.279,- Kč

Saldo :

-3,181.906,- Kč

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

23) Rozpočtové opatření číslo 7 / 2018 – v 17:25
Rozprava z 10.12.2018 :
Usnesení č.1 z 05.09.2016 :

ZM Horní Blatná zplnomocňuje starostu k provádění rozpočtových opatření,
která se týkají přijetí dotací z veřejných rozpočtů (státní rozpočet, rozpočet
kraje, rozpočet jiné obce nebo rozpočet dobrovolných svazků obcí, rozpočet
RR), s tím, že na nejbližším jednání ZM bude starosta zastupitele informovat
o provedených rozpočtových opatřeních
RO č.7/2018 projednal finanční výbor dne 06.12.2018 a doporučuje ZM vzít
toto RO na vědomí
Rozpočtové opatření č. 7
Příjmy 231 20
Přijaté transfery

- Dotace UZ 13013 na mzdy VPP za měsíc 9/2018 navýšení o 30.000,- Kč
– nemění záporné saldo rozpočtu
Celkem 30.000,- Kč

Výdaje 231 30
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
- mzdy VPP 9/2018 UZ 13013 – navýšení o 30.000,-Kč
- nemění záporné saldo rozpočtu
Celkem 30.000,- Kč
Příjmy:
Výdaje:
Záporné saldo

11.669.242,93 Kč
11.732.186,55 Kč
62.943,62 Kč

ZM bere na vědomí
24) Rozpočtové opatření číslo 8 / 2018 – v 17:29
Rozprava z 10.12.2018 :
Usnesení č.2 z 08.11.2017 :

ZM pověřuje účetní MÚ k provádění přesunů rozpočtových prostředků mezi
položkami jednotlivých oddílů paragrafů rozpočtové skladby, a to za
podmínky, že nedojde ke změně celkových rozpočtových výdajů daného
paragrafu, a tudíž ani ke změně salda rozpočtu. Tyto přesuny se mohou
provádět se souhlasem starosty města. ZM si může vyžádat informace o
těchto přesunech se zdůvodněním provedení přesunů.
RO č.8/2018 projednal finanční výbor dne 06.12.2018 a doporučuje ZM vzít
toto RO na vědomí
Rozpočtové opatření č. 8
Přesun mezi paragrafy ve výdajích – nemění záporné saldo rozpočtu
Výdaje 231 30
Činnosti muzeí a galerií
– služby (obnova výstavy) –
navýšení o 40.000,-Kč
Sportovní zařízení v majetku obce
- elektřina – navýšení o 2.000,-Kč
Nebytové hospodářství
- služby (kotelna) – navýšení o
13.000,-Kč
Veřejné osvětlení
- všeobecný materiál (žárovky atd.) –
navýšení o 15.000,-Kč
- služby – navýšení o 80.000,-Kč
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
- mzdy – navýšení o 15.000,-Kč
Požární ochrana - dobrovolná část
- majetek (ventil, GPS) – navýšení o
3.000,-Kč
- všeobecný materiál – navýšení o
5.000,-kč
služby – navýšení o 7.000,-Kč
Zastupitelstva obcí
- mzdy – navýšení o 5.200,-Kč
Navýšení celkem 185.200,-Kč
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly - opravy - snížení o
17.700,-Kč
Základní školy
- služby a materiál – snížení o
11.000,-Kč
Činnosti knihovnické
- služby – snížení o 10.000,-Kč
- majetek a programy – snížení o
5.000,-Kč
Činnosti muzeí a galerií
- mzdy – snížení o 70.000,-Kč
Zájmová činnost v kultuře
- pohoštění – snížení o 5.000,-Kč
Bytové hospodářství
- služby – snížení o 14.000,-Kč

Pohřebnictví
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sníženo celkem 185.200,-Kč
Příjmy:
Výdaje:
Záporné saldo

- opravy a materiál – snížení o
17.500,-Kč
- opravy – snížení o 15.000,-Kč
- služby – snížení o 20.000,-Kč

11.669.242,93 Kč
11.732.186,55 Kč
62.943,62 Kč

Usnesení :

ZM bere na vědomí a přesun položek schvaluje
Hlasování:

Pro : 6

Proti : 0

Zdržel se : 0

Doplnění Programu :
25) Smlouva o zřízení věcného břemene a Smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene
Rozprava :

Jedná se o zřízení věcného břemene na p.p.č. 1132/1 – ulice U Kovárny,
plynová přípojka k domu č.p. .. na st.p.č. ……. – ………..
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – Havířská p.p.č.
699/1 (Imperiál), jedná se o vedení NN
Usnesení č.1 ze 10.12.2018 :

ZM ukládá podepsat Smlouvu o zřízení věcného břemene s Gas Net, s.r.o.
Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, který je zastoupený GridServices, s.r.o. se
sídlem v Plynárenská 499/1, Zábrdovice, Brno. ZM souhlasí s bezplatným
zřízením věcného břemene k domu č.p. ...
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

Usnesení č.2 ze 10.12.2018 :

ZM schvaluje podpis Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
– Havířská p.p.č. …
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

26) P. Vopalecký - finanční odměna členům JSDH za vykonané práce
nad rámec zákona o PO
Rozprava :

P. Vopalecký podává návrh na finanční odměn členům JSDH za vykonané
práce nad rámec zákona o PO :
- doprava a úklid zpracované dřevní hmoty z polomů v roce 2017
- doprava a rozvoz nádob na tříděný odpad
- stavbu stanů se ziskem pro město Horní Blatná 4 x 3.000,- Kč
- údržbu majetku města (sekačky traktor atd.)
- květinová výzdoba na náměstí
- zajištění pitné vody na Blatenském vrchu v letních měsících
- doprava stavebního materiálu na opravy klubovny TJ
- oprava movitého majetku města (lavice a stoly)
- prořezávky náletových dřevin
- spolupráce na úpravách prostor muzea
- oprava nářadí zaměstnanců města
- zprovoznění kotle po opravách
Usnesení :

ZM schvaluje finanční odměnu členům JSDH za vykonané práce nad rámec
zákona o PO ve výši 30.000,- Kč
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

27) Sanace krovu věže kostela – přednostně v 16:13
Rozprava z 10.12.2018 :

Zápis z KD dne 06.12.2018
Ing. ………., Ing. ………, pí. ………., Petro, p. ……
„Na základě prohlídky stavby po zpřístupnění nosných částí krovové
konstrukce musíme konstatovat, že stupeň poškození a míra degradace
tesařských konstrukcí je v takovém rozsahu, že hrozí havárie celé konstrukce.
Na základě tohoto zjištění byli práce

na dalším rozkrývání věže dočasně

zastaveny a je nutné navrhnout a provést bezodkladné konstrukční zajištění
havarijního stavu. Po dohodě s projektantem byl navržen základní princip
havarijního zajištění vložením ocelové konstrukce (montážní) složené z prvků
„HEB“ ve tvaru rámu „H“.

Tento návrh řešení bude ověřen výpočtem a

předán realizační firmě do výroby. Na ocelovou montážní stolici bude

vytvořena podpěrná dřevěná rámová konstrukce, jejímž prostřednictvím bude
podepřena hvězdice.
Na základě výše popsaných skutečností je zřejmé, že rozsah a způsob opravy
věže bude nutné výrazně upravit. Z toho vyplývá prodloužení časové
náročnosti jak změny projektu tak i výrazné navýšení rozsahu výměn
tesařských konstrukcí. Vzhledem k současným klimatickým podmínkám je
nezbytné provést havarijní zajištění a k vlastní realizaci opravy krovu věže
kostela bude možné přistoupit až v jarních měsících.“
Po projednání se zástupcem Bolid M je navrhováno vypracovat dodatek
k SOD č.1 s termínem dokončení akce do 31.07.2019, po zpracování
projektové dokumentace dodatkem číslo k SOD č.2 upravit částku za opravy.
Pan Čech (Čro) vznesl žádost o možnosti pořízení záznamu z jednání o tomto
bodu.
Pan Kubeš podotýká, zda prováděcí firma nebude účtovat náklady za lešení a
výtah v době nečinnosti.
Ing. Chyška vysvětlil vzniklý problém a členům ZM vše ukázal na
fotodokumentaci.
Paní Macháčková vznesla dotaz týkající se povětrnostních podmínek a
případných následných škod.
Usnesení č.1 z 10.12.2018 :

ZM s pořízením zvukového záznamu souhlasí
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

Usnesení č.2 z 10.12.2018 :

ZM Horní Blatná schvaluje termín ukončení akce do 30.07.2019, ukládá
starostovi dodatek č.1 k SOD upravující termín realizace podepsat.
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Ověřovatelé zápisu dne : 10.12.2018
Starosta dne :

10.12.2018

Zdržel se : 0

