Zápis z 9. zasedání "Zastupitelstva města
Horní Blatná" ze dne 14.09.2020
Přítomni :

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

Hosté :

3 návštěvníci

Omluveni :
Neomluveni :
Ověřovatelé zápisu :

Kubeš Jan a Macháčková Romana

Začátek zasedání :

16.00 hodin

Konec zasedání :

17.38 hodin

Program jednání byl zveřejněn dle bodů č.1 až 25 od 07.09.2020

1) Kontrola usnesení – provádí předsedkyně kontrolního výboru
2) Námitka k usnesení ze dne 27.04.2020
3) Žádost o souhlas se stavbou a sepsání Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést
stavbu č. IV-12-0016836/VB1
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) Žádost o přehodnocení usnesení ZM ze dne 20.07.2020, č.j. 12
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) Montanregion Erzgebirge o.p.s. – projekt Zdař Bůh
12) Žádost o prodej p.p.č. 316/1 o výměře 6810 m2
13) Žádost o prodej p.p.č. 218/6 o výměře 17995 m2
14) Žádost o část p.p.č. 570/9
15) Žádost o p.p.č. 1192/3 – část Blatenského vodního příkopu
16) Nabídka RISO s.r.o. – zastřešení části dvora

17) D.A.S. – Nabídka právní ochrany pro obec Horní Blatná
18) ČEZ Distribuce – umístění a provozování stavby č. SUPS/6003/2020
19) Žádost – p. Schildbach – úprava koupelny v pronajatém bytě –
20) Žádost o prodej p.p.č. 992/4
21) Žádost o část p.p.č. 1131/13
22) Návrh na změnu územního plánu města Horní Blatná
23) Ministerstvo kultury – Anketní dotazník na rok 2021
24) Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace – uložení
inženýrských sítí
25) Vánoční koncert – Chorea Nova
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

Doplnění programu :
26) Rozpočtové opatření číslo 9
27) Rozpočtové opatření číslo 10
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

Určení ověřovatelů zápisu :
Rozprava :

- návrh –

Kubeš Jan a Macháčková Romana

Ověřovateli zápisu jsou určeni :
Hlasování:

Pro : 6

Kubeš Jan a Macháčková Romana
Proti :

0

Zdržel se : 0

1) Kontrola usnesení – provádí předsedkyně kontrolního výboru –
v 16:16
- 16.09.2019

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

- 14.10.2019

Směna pozemků – Panelka

- splněn

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
Dne 24.08.2020 odesláno vyrozumění majitelům s termínem vyjádření do 04.09.2020.
- 14.10.2019

Směna pozemků – SPÚ – Havířská. Požadované podklady zaslány SPÚ
K.Vary
- 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. Videst s.r.o. zadal
tvorbu GP
- trvá

- 23.12.2019

Prodej p.p.č. 821/3

- 16.02.2020

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

- trvá

- 25.05.2020

Ulice Hamerská – veřejné osvětlení

- trvá

- 20.07.2020

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

- trvá

- 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.

- trvá

- 17.08.2020

Zrušení účtu u ČS sp.

- trvá

- 17.08.2020

MŽP - Program péče o krajinu, SOD již připravena

- trvá

2) Námitka k usnesení ze dne 27.04.2020
Rozprava z 27.04.2020 :
Návrh ZÚ byl zveřejněn dne 08.04.2020 a sejmut dne 27.04.2020, nebyl nikým připomínkován
Usnesení z 27.04.2020 :
ZM schvaluje Závěrečný účet města Horní Blatná za rok 2019 a rovněž Závěrečný účet
příspěvkové organizace Základní a mateřská škola Horní Blatná za rok 2019
Rozprava ze 14.09.2020 :

Starosta města Horní Blatné vznáší námitku k přijatému usnesení ze dne
27.04.2020 č.j.5, kdy administrativní chybou se opomnělo do usnesení uvést,
že ZM Horní Blatná schválilo účetní závěrku Města Horní Blatná za rok 2019
a zároveň schválilo účetní závěrku za rok 2019 příspěvkové organizace
Základní a mateřská škola Horní Blatná.
Usnesení ze 14.09.2020 :

Zastupitelstvo města Horní Blatné schvaluje námitku - účetní závěrku Města
Horní Blatná za rok 2019 a zároveň schvaluje účetní závěrku za rok 2019
příspěvkové organizace Základní a mateřská škola Horní Blatná. Toto
usnesení bude přílohou k usnesení ze dne 27.04.2020
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

3) Žádost o souhlas se stavbou a sepsání Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu č. IV-12-0016836/VB1
Rozprava ze 14.09.2020 :

Jedná se o p.p.č. 104/1 p.p.č. 1166 (Panelka)
Usnesení ze 14.09.2020 :

ZM Horní Blatná souhlasí se stavbou a sepsání Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést
stavbu č. IV-12-0016836/VB1
Hlasování:

Pro : 6

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

ZM bere na vědomí
5) Žádost o přehodnocení usnesení ZM ze dne 20.07.2020, č.j. 12
Rozprava ze 14.09.2020 :

Žadatel žádá snížení ceny z 300,- Kč na 150,- Kč
Usnesení ze 14.09.2020 :

ZM žádost zamítá.
Hlasování:

Pro : 6

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
Rozprava ze 14.09.2020 :

ČEZ distribuce svým dopisem ze dne 24.08.2020 vyzývá město Horní Blatná
k odstranění svítidel ze zařízení ČEZ distribuce (sloupy). Dne 18.08.2020
odeslána žádost o podání informace k převodu betonových sloupů do
majetku města. 31.08.2020 obdržel náš úřad vyrozumění, kde ‚CEZ distribuce
souhlasí s odprodejem 1 ks sloupu za 1.000,- Kč.
Usnesení ze 14.09.2020 :

ZM ukládá držet se projektové dokumentace s novým VO, ZM schvaluje jako
dodavatele pana …
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 :
Návrh minimálně 600,- Kč za 1 m2
Usnesení z 20.07.2020 :
ZM ukládá pozemky nechat ocenit.
ZM bere na vědomí
Rozprava ze 14.09.2020 :

Odhady budou předloženy na dalším jednání
ZM bere na vědomí

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
Usnesení ze 17.08.2020 :
ZM odkládá na další jednání z finančních důvodů
Rozprava ze 14.09.2020 :

Odkoupení modelů je zapotřebí vyřešit do 31.10.2020. Montanregion
Erzgebirge o.p.s. má možnost oba exponáty odkoupit do svého vlastnictví.
Usnesení ze 14.09.2020 :

ZM s tímto postupem souhlasí
Hlasování:

Pro : 6

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
Rozprava ze 14.09.2020 :

ZKK by mělo změnu parametrů projednat na svém jednání dne 14.09.2020.
V případě kladného vyřízení by se oprava obou střech zrealizovala do konce
října 2020.
Usnesení ze 14.09.2020 :

ZM bere podanou informaci na vědomí, ukládá, v případě odsouhlasení změn
parametrů ze strany ZKK, sepsat SOD s panem …, v max. ceně 520.000,Kč.
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. Chvapilová svoji činnost ředitelky
školy. Město musí vyhlásit výběrové řízení na obsazení místa ředitele / ředitelky naší ZŠ a MŠ
Horní Blatná. Po konzultaci s Odborem školství, mládeže a tělovýchovy Karlovarského kraje je
doporučeno vyhlásit výběrové řízení již v březnu 2020. Samotné řízení je konzultováno s tímto
odborem.
Usnesení ze 16.03.2020 :
ZM bere informaci na vědomí, ukládá řídit se metodickým materiálem KK, ukládá vyhlásit
výběrové řízení na obsazení ředitele / ky ZŠ a MŠ Horní Blatná.
Rozprava z 27.04.2020 :
V daném termínu pro podávání „přihlášek“ na obsazení místa ředitele/ky ZŠ a MŠ Horní
Blatná byla našemu úřadu doručena pouze jedna přihláška do výběrového řízení.
Usnesení z 27.04.2020 :
ZM ukládá prokonzultovat další postup a upřesnit následující termíny s odborem školství
Karlovarského kraje.
ZM bere na vědomí
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. Martina Havlíková 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
Usnesení č.2 ze 17.08.2020 :
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
Rozprava ze 14.09.2020 :

Dne 18.08.2020 předání jmenování nové ředitelce Základní a mateřská škola
Horní Blatná, okres Karlovy Vary p.o. Původní ředitelka se vzdala pracovního
zařazení k datu 31.08.2020 písemně dne 10.03.2020.
ZM bere na vědomí
11) 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.Vladimír Michaluk 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.

Usnesení ze 14.09.2020 :

ZM bere na vědomí, souhlasí s pozváním pana … na další jednání
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

12) Žádost o prodej p.p.č. 316/1 o výměře 6810 m2 – přednostně v 16:02
Rozprava ze 14.09.2020 :

Tato pozemková parcela je zatížena „pachtovní smlouvou“ do 31.12.2022,
žadatel přislíbil tuto smlouvu, v případě odkoupení, s pachtýřem dodržet.
V případě prodeje by byla prodejní cena za cca 2/3 50,- Kč / 1 m2 a cca 1/3
za 150,- Kč / 1 m2. Usnesením ZM ze dne 22.06.2020 č.j. 14 je prodej
pozemků za účelem výstavby pozastaven. Žadatel by v případě prodeje
převzal závazky s pachtem.
Usnesení ze 14.09.2020 :

ZM své rozhodnutí odkládá.
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

13) Žádost o prodej p.p.č. 218/6 o výměře 17995 m2 – v 16:58
Rozprava ze 14.09.2020 :

Tato pozemková parcela je zatížena „pachtovní smlouvou“ do 31.12.2022,
navíc probíhá jednání o směně části této pozemkové parcely – Cyklotrasa HB
– Pernink. Cca 2/3 této p.p.č. je určena k výstavbě.
Usnesení ze 14.09.2020 :

ZM své rozhodnutí odkládá.
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

14) Žádost o část p.p.č. 570/9
Rozprava ze 14.09.2020 :

Prodejem části p.p.č. 570/9 by došlo k zarovnání hranice pozemků. Dne
20.07.2020 byla přijato usnesení o pozastavení prodeje tohoto pozemku do
doby, než bude určena nová cena.
Usnesení ze 14.09.2020 :

ZM své rozhodnutí odkládá.
Hlasování:

Pro : 6

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
Rozprava ze 14.09.2020 :

Žadatel osobně požádán o doplnění své žádosti.
Usnesení ze 14.09.2020 :

ZM ukládá zveřejnit záměr s pronájmem na dobu 15-ti dnů
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

16) 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
Rozprava ze 14.09.2020 :
Usnesení ze 14.09.2020 :
Hlasování:

Pro :

Proti :

0

Zdržel se : 0

Rozprava ze 14.09.2020 :

Po vzájemné dohodě byla nabídka upravena, výsledná cena je 179.292,- Kč
Usnesení ze 14.09.2020 :

ZM s nabídkou souhlasí, souhlasí s uzavřením SOD s firmou RISO s.r.o.
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

Pí. Macháčková – odchod v 17:11
17) D.A.S. – Nabídka právní ochrany pro obec Horní Blatná
Rozprava ze 14.09.2020 :

Členům ZM zaslána nabídky právní ochrany.
Usnesení ze 14.09.2020 :

ZM nabídku zamítá
Hlasování:

Pro : 5

Proti :

0

Zdržel se : 0

Pí. Macháčková – příchod v 17:15
18) ČEZ Distribuce – umístění a provozování stavby č. SUPS/6003/2020
Rozprava ze 14.09.2020 :

Jedná se o instalaci betonového sloupu a přemístění vzdušného vedení
z domu č.p. 133 na tento sloup.
Usnesení ze 14.09.2020 :

ZM souhlasí s umístěním a provozováním stavby č. SUPS/6003/2020 v ulici
Bezručova u č.p. 133
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

19) Žádost – p. Schildbach – úprava koupelny v pronajatém bytě –
instalace sprchového koutu
Rozprava ze 14.09.2020 :

Práce budou provedeny na vlastní náklady a vlastní materiál
Usnesení ze 14.09.2020 :

ZM se záměrem výstavby sprchového koutu v bytě č.1 v č.p. 1 souhlasí.
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

20) Žádost o prodej p.p.č. 992/4
Rozprava ze 14.09.2020 :

Žádost je zdůvodněna existencí pramene pro studnu na p.p.č. 992/2
Usnesení ze 14.09.2020 :

ZM ukládá zveřejnit záměr s prodejem na dobu 15-ti dnů
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

21) Žádost o část p.p.č. 1131/13
Rozprava ze 14.09.2020 :

Jedná se o část p.p.č. 1131/13, kterou žadatel užívá, a má ji od roku 2016 m2
v nájmu. Jedná se o 93 m2
Usnesení ze 14.09.2020 :

ZM ukládá zveřejnit záměr s prodejem na dobu 15-ti dnů
Hlasování:

Pro :

Proti :

0

Zdržel se : 0

22) Návrh na změnu územního plánu města Horní Blatná
Rozprava ze 14.09.2020 :

Žádost je zdůvodněna záměrem výstavby na p.p.č. 935/4 a části p.p.č. 935/7
Usnesení ze 14.09.2020 :

ZM se změnou souhlasí, ukládá vyrozumět s tímto návrhem změny odbor
územního plánování MÚ Ostrov

Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

23) Ministerstvo kultury – Anketní dotazník na rok 2021
Rozprava ze 14.09.2020 :

Anketní dotazník musí být doručen Ministerstvu kultury do 17.11.2020. Dotaci
z Programu regenerace lze použít pouze na náklady spojené se zachováním
a obnovou autentických prvků a konstrukcí kulturních památek dle zásad MK
ČR, tedy záchrana, zachování a zhodnocení památkových hodnot a oprava
objektů. Příspěvek je přísně účelový, nelze jej použít na modernizaci a práce
investiční povahy. I nadále platí, spoluúčast ve výši 50 % pro kulturní
památky v majetku města, od roku 2014 platí finanční podíly pro majetek
církve, kdy se vlastník (církev) podílí vlastními zdroji ve výši 40 %, z
rozpočtu města je příspěvek ve výši 10 %, tedy 40 % majitel, 10 % město, 50
% z programu regenerace. Finanční příspěvky z programu regenerace lze
použít na obnovu kulturních památek ve vlastnictví města, církve nebo v
majetku fyzických osob.
Kulturní památky v majetku města :
- Kaple Sv.Kříže + ohradní zeď hřbitova
- Kaple zrestaurovány vnitřní omítky, ohradní zeď opravena z cca 70-ti %
- Kaplička Sv.Kříže (křižovatka ulic U Kovárny - Perninská)
- Socha Piety - zrestaurována, nyní v Muzeu
- Socha Jana Nepomuckého
- Socha Sv. Vojtěcha
- Socha Sv. Josefa
- Věž kostela Sv.Vavřince
- Budova č.p.127 (Muzeum) - ul.Bezručova - průběžně opravována střecha.
Kulturní památky v majetku církve :
- Kostel Sv.Vavřince + sochy
- Budova č.p.2 - Fara
Kulturní památky v majetku fyzických osob :
- Budova č.e.1 - na nám.Sv.Vavřince (užíváno i č.p.4)
- Budova č.p.6 - na nám.Sv.Vavřince
- Budova č.e.26 (užíváno také č.p.113) - ul. Úzká
ZM bere na vědomí

24) Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace –
uložení inženýrských sítí
Rozprava ze 14.09.2020 :

Jedná se o výstavbu pilíře pro p.p.č. 104/1, a výkop na p.p.č. 1166 (Panelka)
Usnesení ze 14.09.2020 :
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

25) Vánoční koncert – Chorea Nova
Usnesení ze 14.09.2020 :

ZM ukládá projednat vystoupení v termínu 25.12. až 30.12.2020
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

Doplnění programu
26) Rozpočtové opatření číslo 9 – přednostně v 16:54
Příjmy 231 20
ř. č. 19 - dotace volby UZ 98193 - navýšení o 31 000 Kč - nemění kladné saldo rozpočtu
ř. č. 23 - VPP mzdy 7/2020 - navýšení o 6 059 Kč - nemění kladné saldo rozpočtu

Výdaje 231 30
ř. č. 127 - VPP mzdy 7/2020 - navýšení o 6 059 Kč - nemění kladné saldo rozpočtu
ř. č. 148 - Volby do zast. krajů - navýšení o 31 000 Kč - nemění kladné saldo rozpočtu

Příjmy: 10 573 561 Kč
Výdaje: 9 042 485 Kč
Kladné saldo 1 531 076 Kč
ZM bere na vědomí
27) Rozpočtové opatření číslo 10 – přednostně v 16:56
Rozprava ze 14.09.2020 :

Příjmy 231 20
ř. č. 8 - poplatky za pobyt - navýšení o 40 000 Kč - zvyšuje kladné saldo rozpočtu
ř. č. 11 - správní poplatky - navýšení o 1 000 Kč - zvyšuje kladné saldo rozpočtu
ř. č. 19 - dotace volby - snížení o 20 000 Kč - nemění kladné saldo rozpočtu
ř. č. 66 - muzeum - vstupné - navýšení o 5 000 Kč - zvyšuje kladné saldo rozpočtu
ř. č. 116 - pozemky - prodej - navýšení o 9 000 Kč - zvyšuje kladné saldo rozpočtu
ř. č. 117 - pozemky - GP - navýšení o 400 Kč - zvyšuje kladné saldo rozpočtu

Výdaje 231 30
ř. č. 43 - komunikace-opravy - navýšení o 1 080 000 Kč - snižuje kladné saldo rozpočtu
ř. č. 62 - knihovna - mzdy - navýšení o 40 000 Kč - snižuje kladné saldo rozpočtu
ř. č. 74 - kultura - koncert Vánoce - navýšení o 3 000 Kč - snižuje kladné saldo rozpočtu
ř. č. 116 - pozemky - DHM - navýšení o 53 000,00 Kč - nemění kladné saldo rozpočtu
ř. č. 183 - Mú - budovy - snížení o 53 000,00 Kč - nemění kladné saldo rozpočtu

ř. č. 126 - park - DoPP - navýšení o 50 000,00 Kč - snižuje kladné saldo rozpočtu
ř. č. 131-133 - Oslavy města - navýšení o 29 300,00 Kč - snižuje kladné saldo rozpočtu
ř. č. 149 - Výdaje volby - snížení o 20 000,00 Kč - nemění saldo rozpočtu
ř. č. 139 - SDH - snížení o 17 500,00 Kč - zvyšuje kladné saldo rozpočtu
ř. č. 141 - SDH - snížení o 10 000,00 Kč - zvyšuje kladné saldo rozpočtu

Příjmy:
Výdaje:
Kladné saldo

10 608 961 Kč
10 197 285 Kč
411 676 Kč

Usnesení ze 14.09.2020 :

ZM schvaluje rozpočtové opatření číslo 10 :
Příjmy: 10 608 961 Kč
Výdaje: 10 197 285 Kč
Kladné saldo 411 676 Kč
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Ověřovatelé zápisu dne 14.09.2020 :
Starosta dne 14.09.2020 :

Zdržel se : 0

