Zápis z 10. zasedání "Zastupitelstva města
Horní Blatná" ze dne 12.10.2020
Přítomni :

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

Hosté :

2 návstěvníci

Omluveni :
Neomluveni :
Ověřovatelé zápisu :

Vopalecký Miroslav a Kubeš Jan

Začátek zasedání :

16.00 hodin

Konec zasedání :

17.10 hodin

Program jednání byl zveřejněn dle bodů č.1 až 19 od 05.10.2020
1) Kontrola usnesení – provádí předsedkyně kontrolního výboru
2) Pravidla prodeje nemovitého majetku města – revize
3) 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
4) Vánoční koncert – Chorea Nova
5) AVE CZ – Návrh smlouvy – svoz komunálního odpadu
6) Karlovarský kraj – POV – VO Lesní
7) Montanregion Erzgebirge o.p.s. – projekt Zdař Bůh
8) Muzeum – odkoupení exponátů
9) Žádost o p.p.č. 1192/3 – část Blatenského vodního příkopu
10) Žádost o prodej p.p.č. 992/4
11) Žádost o část p.p.č. 1131/13
12) Žádost o prodej části p.p.č. 702/1 a části p.p.č. 702/3
13) Žádost o prodej p.p.č. 99/13
14) Žádost o prodej p.p.č. 316/4 a p.p.č. 324/1
15) Žádost o část p.p.č. 570/9
16) Žádost o p.p.č. 692/5, p.p.č. 692/18 a část p.p.č. 686/5
17) Žádost o bezúplatný převod p.p.č. 76/1 do majetku města

18) Žádost o přijetí do trvalého pracovního poměru
19) Půjčka – „kotlíková dotace“
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

Doplnění programu :
20) Rozpočtové opatření číslo 11
21) Rozpočtové opatření číslo 12
Hlasování:

Pro : 6

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 : 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 – 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

- 25.05.2020

Ulice Hamerská – veřejné osvětlení

- 20.07.2020

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

- trvá

- 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

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

- splněno

- 14.09.2020

Vánoční koncert – Chorea Nova - termín

- splněno

- 14.09.2020

Návrh na změnu územního plánu města Horní Blatná

- splněno

- 14.09.2020

Karlovarský kraj – Oprava památek - SOD

- splněno

- 14.09.2020

Žádost o p.p.č. 1192/3 – část Blatenského vodního příkopu
- záměr

- splněno

- 14.09.2020

Žádost o prodej p.p.č. 992/4 - záměr

- splněno

- 14.09.2020

Žádost o část p.p.č. 1131/13 - záměr

- splněno

2) 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
3) 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
Rozprava z 12.10.2020 :

ZM bere na vědomí
4) Vánoční koncert – Chorea Nova
Usnesení ze 14.09.2020 :

ZM ukládá projednat vystoupení v termínu 25.12. až 30.12.2020
Rozprava z 12.10.2020 :

Námi požadovaný termín odeslán – prozatím bez odezvy.
ZM bere na vědomí
5) AVE CZ – Návrh smlouvy – svoz komunálního odpadu
Rozprava z 12.10.2020 :

Členům ZM zaslán návrh smlouvy na svoz komunálního odpadu, ceny jsou
navýšeny o 3,3 % - inflace
Usnesení ze 12.10.2020 :

ZM schvaluje znění smlouvy – svoz komunálního odpadu, ukládá tuto
podepsat.
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
….
Rozprava z 12.10.2020 :

Navrhuji pověřit místostarostu k jednání se společností SEG, která bude
stavbu provádět. Dále navrhuji ponechat v majetku 2 betonové stožáry (kurty)
na kterých je umístěno umělé osvětlení.
Usnesení ze 12.10.2020 :

ZM Horní Blatná ukládá místostarostovi koordinovat se společností SEG
pokládku vedení veřejného osvětlení a rovněž tak průběh prováděných prací
při pokládce vedení NN do země.
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

7) 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 Urbana na další jednání
Rozprava z 12.10.2020 :

Na jednání ZM pozván pan … za účelem projednání předfinancování
projektových aktivit. Pan … se z jednání umlouvá.
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
Rozprava z 12.10.2020 :

Ředitel Montanregionu Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s. obeznámen
s možností odkoupení dvou modelů pro Muzeum Horní Blatná, byl rovněž
požádán o projednání podmínek s prodávajícím.
ZM bere na vědomí
9) 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
Rozprava z 12.10.2020 :

Záměr města s pronájmem cca 200 m2 p.p.č. 1192/3 byl zveřejněn od
16.09.2020 d 02.10.2020. Záměr s pronájmem nebyl nikým připomínkován.
Usnesení ze 12.10.2020 :

ZM Horní Blatná souhlasí s pronájmem 200 m2 p.p.č. 1192/3 panu … za 1,Kč / 1 m2 / ročně
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

10) 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
Rozprava z 12.10.2020 :

Záměr s prodejem p.p.č. 992/4 byl zveřejněn od 16.09.2020 do 02.10.2020,
záměr s prodejem nebyl nikým připomínkován. P.p.č. 992/4 je vedena
v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, ostatní komunikace, a dle platných
pravidel prodeje nemovitého majetku je tento druh pozemků prodáván za
100,- Kč / 1 m2
Usnesení ze 12.10.2020 :

ZM Horní Blatná souhlasí s prodejem p.p.č. 992/4 o výměře 632 m2 žadateli,
kterým je pan …, cena je určena na 100,- Kč / 1 m2
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

11) 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
Rozprava z 12.10.2020 :

Záměr s prodejem části p.p.č. 1131/13 byl zveřejněn od 16.09.2020 do
02.10.2020, záměr s prodejem nebyl nikým připomínkován. P.p.č. 1131/13 je
vedena v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, ostatní komunikace, a dle
platných pravidel prodeje nemovitého majetku je tento druh pozemků
prodáván za 100,- Kč / 1 m2
Usnesení ze 12.10.2020 :

ZM Horní Blatná souhlasí s prodejem části p.p.č. 1131/13 o výměře 93 m2
žadateli, kterým je pan …, částka je určena na 100,- Kč / 1 m2
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

12) Žádost o prodej části p.p.č. 702/1 a části p.p.č. 702/3
Rozprava z 12.10.2020 :

Společná žádost o prodej části p.p.č. 702/1 … a Kubešovi a části 702/3 ….
Ing. … požadovanou část p.p.č. 702/1 a p.p.č. 702/3 má od roku 2011
v nájmu. P.p.č. 702/1 a 702/3 jsou v „územním plánu“ vedeny jako plochy bez
možnosti výstavby, tudíž za 50,- Kč / 1 m2
Usnesení ze 12.10.2020 :

ZM ukládá zveřejnit záměr města a prodejem na 15 dní
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

13) Žádost o prodej p.p.č. 99/13
Rozprava z 12.10.2020 :

Jedná se o p.p.č. 99/13 o výměře 243 m2, parcela bez možnosti výstavby
Usnesení ze 12.10.2020 :

ZM ukládá zveřejnit záměr města a prodejem na 15 dní
Hlasování:

Pro :

Proti :

0

Zdržel se : 0

14) Žádost o prodej p.p.č. 316/4 a p.p.č. 324/1 – přednostně v 16:15
Rozprava z 12.10.2020 :

Obě požadované pozemkové parcely se nachází mimo zastavěné a mimo
zastavitelné území města, bez možnosti výstavby. P.p.č. 324/1 je zatížena
„pachtovní smlouvou“ do konce roku 2022.

Usnesení ze 12.10.2020 :

ZM ukládá zveřejnit záměr města s prodejem na 15 dní.
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

15) Žádost o část p.p.č. 570/9
Rozprava z 12.10.2020 :

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 12.10.2020 :

ZM své rozhodnutí o případném prodeji odkládá.
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

16) Žádost o p.p.č. 692/5, p.p.č. 692/18 a část p.p.č. 686/5 – přednostně
v 16:02
Rozprava z 12.10.2020 :

Žádost je podávána na 3466 m2 p.p.č. 692/5, 296 m2 p.p.č. 692/18 a 8000
až 11389 m23 p.p.č. 686/5. Požadované pozemkové parcely se nachází
mimo zastavěné a mimo zastavitelné území města, bez možnosti výstavby.
Část p.p.č. 686/5 (výměra 11389 m2) o výměře 2313 m2 je zatížena
„pachtovní smlouvou“ do konce roku 2022.
Usnesení ze 12.10.2020 :

ZM ukládá zveřejnit záměr města s prodejem na 15 dní.
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

17) Žádost o bezúplatný převod p.p.č. 76/1 do majetku města
Rozprava z 12.10.2020 :

Nájemce p.p.č. 76/1 vypověděl nájemní smlouvu s SPÚ, tato p.p.č. přímou
sousedí se st.p.č. 102/1 a 102/2
Usnesení ze 12.10.2020 :

ZM Horní Blatná ukládá zaslat žádost na SPÚ za účelem převodu p.p.č. 76/1
o výměře 230 m2 do majetku města Horní Blatná
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

18) Žádost o přijetí do trvalého pracovního poměru – tento bod stažen z
jednání
Rozprava z 12.10.2020 :

Žadatelku město Horní Blatná zaměstnávalo na základě uzavřené dohody o
provedení práce.

19) Půjčka – „kotlíková dotace“
Rozprava z 01.04.2019 :
Státním fondem životního prostředí je vyhlášena výzva pro obce, tedy i pro nás, k získání
bezúročné půjčky na pořízení kotle na BIOMASU, TEPELNÉ ČERPADLO a kotel na PLYN, a
to na kotle na biomasu a tepelné čerpadlo ve výši 200.000,- Kč a na plyn ve výši 150.000,- Kč.
Tato půjčka je myšlena a nastavena tak, že žadatel oznámí do 31. března 2019 svůj záměr na
městský úřad, město následně požádá SFŽP o tento dotační titul, a pokud bude tímto fondem
žádost akceptována vypíše obec dotační titul pro zájemce dle seznamu uzavřenému ke dni
31. března na pořízení tohoto vytápění. Podmínkou je, že žadatel musí získat dotaci od
Karlovarského kraje, z té pak uhradí větší část půjčených prostředků obci, podíl žadatele, tedy
podíl občana na výměnu vytápění je následně splácen obci v částkách max. 2.000,- Kč
měsíčně a max. po dobu 10-ti let. Vše bezúročně.
Přijaté žádosti o zařazení do tohoto programu :
- tepelné čerpadlo a biomasa
- plynový kotel
Usnesení z 01.04.2019 :
ZM ukládá opětovně formou letáku vyzvat občany s termínem ukončení do 26. dubna 2019.
ZM se k tomuto vyjádří opětovně na dalším ZM dne 29. dubna.
Rozprava z 29.04.2019 :
K dnešnímu dni registruje náš úřad dva zájemce o poskytnutí bezúročné půjčky, oba na
výměnu topidla na plynové vytápění. Žádost na Státní fond životního prostředí musí být
dodána do 29.11.2019.
Usnesení z 29.04.2019 :
ZM ukládá zpracovat žádost pro dva zájemce na plynové vytápění ve výši 2 x 150.000,- Kč +
rezerva.
Rozprava z 22.07.2019 :
Dne 09.07.2019 obdržel náš úřad „Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze Státního
fondu životního prostředí ČR“. Dne 22.07.2019 obdržel náš úřad k projednání a k podpisu
„Smlouvu č. 02991962 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České
republiky“, a to na základě Rozhodnutí ministra životního prostředí č. 02991962. Předmětem
této smlouvy je výměna nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech, úspor energie
a dalších adaptačních či motivačních opatření ve vztahu ke změně klimatu v obcích
Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje na základě výzvy č. 1/2019.
Usnesení z 22.07.2019 :

Zastupitelstvo města Horní Blatná projednalo a schválilo „Smlouvu č. 02991962 o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky“, tuto schvaluje v předloženém
znění a ukládá starostovi tuto podepsat a odeslat SFŽP ČR.
Rozprava z 12.10.2020 :

Město Horní Blatná registruje dvě podané žádosti Karlovarskému kraji na
získání DT za účelem výměny kotle na pevná paliva. Jedna žádost byla
vyřízena kladně, druhá byla zařazena do „zásobníku“ z důvodu nedostatku
finančních prostředků. Žadatel, který nebyl kladně vyřízen žádá město o
půjčku ve výši 200.000,- Kč za účelem výměny kotle na pevná paliva.
Navrhuji tuto žádost schválit.
Usnesení ze 12.10.2020 :

ZM schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky na výměnu kotle na tuhá paliva ve
výši 200.000,- Kč žadateli, kterým je pan …, ukládá se žadatelem projednat
podmínky smlouvy, především pak splatnost půjčky.
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

Doplnění programu :
20) Rozpočtové opatření číslo 11
Rozprava z 12.10.2020 :

Příjmy 231 20
ř. č. 23 - ÚP KV - mzdy 8/2020 - navýšení o 15 000 Kč - nemění saldo rozpočtu
UZ 13101
Výdaje 231 30
ř. č. 127 - park - mzdy UZ 13101 - navýšení o 15 000 Kč - nemění saldo rozpočtu
Příjmy: 10 623 961 Kč
Výdaje: 10 212 285 Kč
Kladné saldo 411 676 Kč

ZM Horní Blatná bere RO č. 11 na vědomí
21) Rozpočtové opatření číslo 12
Rozprava z 12.10.2020 :

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 7 000 Kč - zvyšuje kladné saldo rozpočtu
ř. č. 27 - SDH dotace vybavení - navýšení o 115 200 Kč - zvyšuje kladné saldo
rozpočtu
ř. č. 11 - cestovní ruch dotace - navýšení o 15 000 Kč - zvyšuje kladné saldo rozpočtu
ř. č. 34 - příspěvek Plenér 2020 - navýšení o 10 000 Kč - zvyšuje kladné saldo
rozpočtu
ř. č. 13 - prodej tur. Materiálu - navýšení o 5 000 Kč - zvyšuje kladné saldo rozpočtu
ř. č. 66 - muzeum - vstup - navýšení o 3 000 Kč - zvyšuje kladné saldo rozpočtu
ř. č. 100 - vyúčtování - masna - navýšení o 1 725 Kč - zvyšuje kladné saldo rozpočtu

Výdaje 231 30
ř. č. 41 - turismus - mapy - navýšení o 31 000 Kč - snižuje kladné saldo rozpočtu
ř. č. 101 - nebyty - služby - navýšení o 20 000 Kč - snižuje kladné saldo rozpočtu
ř. č. 102 - nebyty - materiál - navýšení o 5 000 Kč - snižuje kladné saldo rozpočtu
ř. č. 118 - pozemky - zemní práce - navýšení o 60 000 Kč - snižuje kladné saldo
rozpočtu
ř. č. 126 - park - DoPP - navýšení o 30 000 Kč - snižuje kladné saldo rozpočtu
ř. č. 138 - SDH - vybavení - navýšení o 144 000 Kč - snižuje kladné saldo rozpočtu
ř. č. 166 - Mú - palivo - navýšení o 100 000 Kč - snižuje kladné saldo rozpočtu
Příjmy: 10 820 886 Kč
Výdaje: 10 602 285 Kč
Kladné saldo 218 601 Kč
RO č. 12 projednal FV na svém jednání a doporučuje ZM Horní Blatná RO č. 12
schválit.
Usnesení ze 12.10.2020 :

ZM Horní Blatná schvaluje RO č.12 ve výši :
Příjmy: 10 820 886 Kč
Výdaje: 10 602 285 Kč
Kladné saldo 218 601 Kč
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Ověřovatelé zápisu dne 12.10.2020 :
Starosta dne 12.10.2020 :

Zdržel se : 0

