Zápis z 12. zasedání "Zastupitelstva města
Horní Blatná" ze dne 07.12.2020
Přítomni :

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

Hosté :

6 návštěvníků

Omluveni :

Wöllnerová Z.,

Neomluveni :
Ověřovatelé zápisu :

Vopalecký Miroslav, Kubeš Jan

Začátek zasedání :

16.27 hodin

Konec zasedání :

18.19 hodin

Program jednání byl zveřejněn dle bodů č.1 až 21 od 30.11.2020
1) Kontrola usnesení – provádí předsedkyně kontrolního
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) Kronika města
5) Hornoblatenské listy
6) Žádost o pronájem sousedních parcel p.p.č. 987/2
7) Žádost o prodej části p.p.č. 702/1 a části p.p.č. 702/3
8) Žádost o prodej p.p.č. 99/13
9) Žádost o prodej p.p.č. 316/4 a p.p.č. 324/1
10) Žádost o p.p.č. 692/5, p.p.č. 692/18 a část p.p.č. 686/5
11) Žádost o prodej části p.p.č. 957/1 a p.p.č. 965/1
12) Žádost o p.p.č. 90/3
13) Žádost o p.p.č. 99/14
14) OU Pernink – stavební úřad – Oznámení zahájení řízení o dodatečném stavebním
povolení
15) Převzetí do majetku budoucí komunikace na p.p.č. 699/1
16) Arbol Capital – představení společnosti
17) Rozpočet na rok 2021
18) Krajská knihovna Karlovy Vary – Veřejnoprávní smlouva
19) Dotace na rok 2021
20) Žádost o p.p.č. 570/9 a 564/7
21) Rozpočtové opatření číslo 15
Hlasování:

Pro : 5

Doplnění programu :

Proti :

0

Zdržel se : 0

22) Uzavření ZŠ a MŠ Horní Blatná v době vánočních prázdnin
Hlasování:

Pro : 5

Proti :

0

Zdržel se : 0

Určení ověřovatelů zápisu :
Rozprava :

- návrh –

Vopalecký Miroslav, Kubeš Jan

Ověřovateli zápisu jsou určeni :
Hlasování:

Pro : 5

Vopalecký Miroslav, Kubeš Jan
Proti :

0

Zdržel se : 0

1) Kontrola usnesení – provádí předsedkyně kontrolního výboru –
v 16:52
- 16.09.2019

Projektová dokumentace na parkoviště a komunikace.

- trvá

- doposud není hotová, bylo provedeno místní šetření
- 14.10.2019

Směna pozemků – SPÚ – Havířská.

- trvá

- 14.10.2019

Cyklotrasa Horní Blatná – Pernink – směna.

- trvá

- 23.12.2019

Prodej p.p.č. 821/3

- trvá

- 25.05.2020

Ulice Hamerská – veřejné osvětlení

- trvá

- 17.08.2020

Zrušení účtu u ČS sp.

- trvá

- 12.10.2020

Žádost o bezúplatný převod p.p.č. 76/1 do majetku města

- trvá

- 09.11.2020

Karlovarský kraj – POV – VO Lesní – žádost

- splněn

- 09.11.2020

Ministerstvo pro místní rozvoj – DT na rok 2021 – žádost

- trvá

- doposud není hotová, bylo provedeno místní šetření
- 09.11.2020

Inventarizace majetku a závazků města Horní Blatná

- trvá

- 09.11.2020

Žádost o p.p.č. 90/3 – záměr města

- splněno

- 09.11.2020

Žádost o p.p.č. 99/13– záměr města

- 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. Jedná se o p.p.č. 218/6, 309/15, 316/1, 564/7 a 570/9.
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
Rozprava z 09.11.2020 :
Jedná se o p.p.č. 218/6, 309/15, 316/1, 563/2, 564/7 a 570/9
Trvá
Rozprava ze 07.12.2020 :

Elektronicky odeslány podklady k ocenění pozemků a to pro rozvoj bydlení a
pozemků označených v katastru nemovitostí jako neplodná půda.
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

Rozprava z 09.11.2020 :
Dne 12.10.2020 upřesněny (na žádost projekční kanceláře) komunikace do kterých ZM
nepovolí vstup při pokládce kabelů NN. Dne 19.10.2020 upřesnění akce.
ZM bere na vědomí
Rozprava ze 07.12.2020 :

Dne 11.11.2020 obdržel náš úřad vyrozumění projektanta se zásahem do
komunikace Havířská. Ostatní komunikace lze vyřešit bez zásahu.
Usnesení ze 07.12.2020 :

ZM ukládá svolat místní řešení s Meritum Kladno – Projekce s.r.o. za
účelem dořešení situace v ulici Havířská
Hlasování:

Pro : 5

Proti :

0

Zdržel se : 0

4) Kronika města
Rozprava z 09.11.2020 :
Kronikářka města k 31.12.2019 ukončila ze zdravotních důvodů svoji činnost. Za vedení
kronika přináleží odměna ve výši 3.000,- Kč ročně
Usnesení z 09.11.2020 :
ZM projedná na dalším jednání
Rozprava ze 07.12.2020 :

O psaní kroniky města projevila zájem paní …..
Usnesení ze 07.12.2020 :

ZM souhlasí s kronikářem – Mgr. …..
Hlasování:

Pro : 5

Proti :

0

Zdržel se : 0

5) Hornoblatenské listy
Rozprava z 09.11.2020 :
Hornoblatenské listy se vydávají od prosince 2008, vydávání podléhá určitým předpisům,
muselo dojít k registraci na Ministerstvu kultury ČR, výtisky se musí odesílat do různých
knihoven a archivů. Výtisky ve formátu A5 v počtu 120 kusů.
Častá reakce občanů
Kritika :

- písmo malé, nelze přečíst
- zveřejňovat celý zápis z jednání ZM je zbytečné

Čtené :

- činnosti MP SDH
- články z historie města
- slovo starosty
- recepty
- program kina v Perninku
- akce v okolí města
- vyrozumění občanům (kominík, hromádky, nebezpečný odpad)
- nově - činnost ZŠ

Návrhy :

- inzerce (burza)

Rozprava z 30.05.2011 :
Blatenské noviny - změna názvu Hornoblatenské listy
Usnesení z 30.05.2011 :
ZM ukládá požádat MK ČR o změnu názvu Blatenské noviny – na Hornoblatenské listy
Rozprava z 30.03.2015 :
Žadatelka navrhuje v usnesení otištěném v Hornoblatenských listech zveřejňovat i hlasování
Hlasování se uvádí v zápise ze zasedání ZM, usnesení ZM které se tvoří ze zápisu
hlasování neobsahuje. Uvádět jmenovitě hlasování v zápisu ZM uložilo ZM dne 20.06.2011,
č.j. 16
Rozprava z 19.01.2015 :
Zápis ze zasedání ZM se zveřejňuje na oficiálních stránkách města na Internetu, pokud je
prostor, je zveřejňován i na vývěsce MU Horní Blatná.
Paní …. navrhuje otiskovat usnesení ZM i v Blatenských listech.
Usnesení z 19.01.2015 :
ZM souhlasí s pravidelným otištěním všech usnesení zastupitelstva města v Blatenských
listech.
Usnesení č.1 z 30.03.2015 :
ZM souhlasí s otištěním všech usnesení ZM v Blatenských listech včetně hlasování ( i jména
u zdržel se a byl proti)
Tento návrh nebyl přijat
Usnesení č.2 z 30.03.2015 :
ZM souhlasí se zveřejňování zápisů z jednání ZM v Hornoblatenských listech, ruší tímto
usnesení ZM ze dne 19.01.2015, č.j.6, rovněž s výběrovými řízení na opravy majetku města
Rozprava z 31.08.2015 :
Žadatel poukazuje na neustanovení pevných pravidel pro uveřejňování článků v
Hornoblatenských listech. Navrhuje vytvoření redakční rady, kdy počet členů rady, práva a
povinnosti bude prodiskutováno na jednání ZM. Usnesení bude přijato dle diskuze ZM.
Ing…. - redakční rada ??? Nemělo by dojít k porušení "svobody slova". Navrhuje aby redakční
rada nebyla ze zástupců města. Hornoblatenské listy jsou informačním zdrojem občanů.
Paní … doporučuje nedělat redakční radu, "každý by si měl stát za svým slovem".
Ing…. připomíná, že jeden z jeho příspěvků nebyl otištěn.
Ing. … podotýká, že příspěvky občanů nejsou oficiálním stanoviskem města.
Usnesení z 31.08.2015 :
ZM nebude prozatím zřizovat redakční radu, podepsané příspěvky občanů budou vítány a
zveřejňovány.
Usnesení č.1 z 09.11.2020 :
ZM Horní Blatná ruší usnesení číslo 2 ze dne 30.03.2015 o zveřejňování zápisu ze zasedání
ZM, ukládá zveřejňovat výpis z usnesení ZM na úřední desce a kompletní zápis na webových
stránkách města.

Hlasování:

Pro : 5

Proti :

0

Zdržel se : 0

Usnesení č.2 z 09.11.2020 :
Členové ZM projednají návrhy (své i veřejnosti) na obsah Hornoblatenských listů na příštím
jednání ZM které bude 07.12.2020.
Rozprava ze 07.12.2020 :

Členům ZM předán návrh „nové podoby“ Hornoblatenských listů k posouzení.
Členové ZM se k tomuto návrhu vyjádří v nejbližším možném termínu a ZM
tento návrh projedná na dalším zasedání.
ZM bere na vědomí
6) Žádost o pronájem sousedních parcel p.p.č. 987/2
Rozprava ze 07.12.2020 :

Záměr žadatele je krátkodobé umístění obdoby Mobilheimu
Usnesení ze 07.12.2020 :

ZM tuto žádost zamítá.
Hlasování:

Pro : 5

Proti :

0

Zdržel se : 0

7) 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 … 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
Rozprava z 09.11.2020 :
Záměr města byl zveřejněn od 14.10.2020, sejmut byl dne 04.11.2020. Na záměr s prodejem
řešil náš úřad jeden telefonát, kde byl o tyto pozemky projeven zájem, žádost však podána
nebyla. Záměr nebyl nikým připomínkován.
Usnesení z 09.11.2020 :
ZM s prodejem souhlasí, cena je určena 50,- Kč / 1 m2. O prodeji ZM rozhodne po předložení
GP.
Rozprava ze 07.12.2020 :

Město nemá doposud GP
ZM bere na vědomí
8) Žádost o prodej p.p.č. 99/13 – přednostně v 16:31
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
Rozprava z 09.11.2020 :
Záměr města byl zveřejněn od 14.10.2020, sejmut byl dne 04.11.2020. Na uvedenou
pozemkovou parcelu zaregistroval náš úřad další žádost pod č.j. 300/20.
Pravidla prodeje nemovitého majetku Města Horní Blatná
2. Prodej pozemků.
2.1. Ceny pozemků určuje a schvaluje zastupitelstvo města Horní Blatná. Ceny jednotlivých
druhů pozemků jsou ceny obvyklé v daném místě a čase, stanovené zejména na základě
znaleckého posudku. Město při prodeji požaduje nejméně cenu obvyklou. V případě více
zájemců bude prodáno nejvyšší nabídce /obálkovou metodou/.
Usnesení z 09.11.2020 :
ZM ukládá vyrozumět oba zájemce s ustanovením „pravidel prodeje nemovitého majetku
města Horní Blatná / obálková metoda“ s termínem podání nabídek do 04.12.2020.
Rozprava ze 07.12.2020 :

Žadatelé vyrozuměni s ustanovením o obálkové metodě.
Dne 02.12.2020 doručena nabídka od. sl. …
Jelikož nebyla podána konkurenční nabídka, navrhuji prodat pozemek za
cenu obvyklou, což je 50,- Kč za 1 m2
Usnesení ze 07.12.2020 :

ZM souhlasí s prodejem p.p.č. 99/13 o výměře 243 m2 sl. … za cenu 50,- Kč
1 m2, ukládá starostovi připravit kupní smlouvu do které bude zakotveno
„věcné břemeno - Blatenský vodní příkop“.
Hlasování:

Pro : 5

Proti :

0

Zdržel se : 0

9) Žádost o prodej p.p.č. 316/4 a p.p.č. 324/1
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.
Rozprava z 09.11.2020 :
Záměr města byl zveřejněn od 14.10.2020, sejmut byl dne 04.11.2020. Záměr nebyl nikým
připomínkován.
Žádost je vázána na žádost k prodeji 324/1
ZM bere na vědomí
Rozprava ze 07.12.2020 :

Elektronicky odeslány podklady k ocenění pozemků a to pro rozvoj bydlení a
pozemků označených v katastru nemovitostí jako neplodná půda.
ZM o prodeji těchto pozemkových parcel rozhodne po obdržení posudku
znalce.
ZM bere na vědomí
10) Žádost o p.p.č. 692/5, p.p.č. 692/18 a část p.p.č. 686/5
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.
Rozprava z 09.11.2020 :
Záměr města byl zveřejněn od 14.10.2020, sejmut byl dne 04.11.2020. Záměr s prodejem
nebyl nikým připomínkován.
Pan Kubeš a paní Wöllnerová navrhuje počkat do určení ceny znalcem.
Pan Kubeš připomíná, že odhadce čeká na objednávku.
Žadatel navrhuje 25,- Kč za 1 m2, maximálně však 400.000,- Kč.
Za p.p.č. 692/5 a 692/18 požaduje ZM částku 50,- Kč/1 m2, u p.p.č. 686/5 bude cena určena
na základě znaleckého posudku.
Usnesení z 09.11.2020 :
Za p.p.č. 692/5 a 692/18 požaduje ZM částku 50,- Kč/1 m2, u p.p.č. 686/5 bude cena určena
na základě znaleckého posudku.
Rozprava ze 07.12.2020 :

Elektronicky odeslány podklady k ocenění pozemků a to pro rozvoj bydlení a
pozemků označených v katastru nemovitostí jako neplodná půda.
ZM o prodeji těchto pozemkových parcel rozhodne po obdržení posudku
znalce.
ZM bere na vědomí
11) Žádost o prodej části p.p.č. 957/1 a p.p.č. 965/1
Rozprava ze 07.12.2020 :

P.p.č. 957/7 je dotčena stavbou kanalizace – výtlak z čerpací stanice v ulici
Majakovské

a

ochranným

pásmem

dle

zásad

územního

rozvoje

Karlovarského kraje – Jihovýchodní obchvat města. P.p.č. 695/1 je

v požadované části celá dotčena stavbou kanalizace – výtlak z čerpací
stanice v ulici Majakovské a ochranným pásmem dle zásad územního rozvoje
Karlovarského kraje – Jihovýchodní obchvat města.
Členům ZM zaslány podklady z územního plánu města.
Usnesení ze 07.12.2020 :

ZM souhlasí s pronájmem, ukládá zveřejnit záměr města na dobu 15 dní
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

12) Žádost o p.p.č. 90/3
Usnesení z 09.11.2020 :
ZM ukládá zveřejnit záměr města na 15 dní.
Rozprava ze 07.12.2020 :

Záměr města byl zveřejněn od 11.11.2020 do 27.11.2020, na tuto
pozemkovou parcelu obdržel náš úřad další žádost pod č.j. 316/20.
2. Prodej pozemků.
2.1. Ceny pozemků určuje a schvaluje zastupitelstvo města Horní Blatná.
Ceny jednotlivých druhů pozemků jsou ceny obvyklé v daném místě a čase,
stanovené zejména na základě znaleckého posudku. Město při prodeji
požaduje nejméně cenu obvyklou. V případě více zájemců bude prodáno
nejvyšší nabídce /obálkovou metodou/.
Usnesení ze 07.12.2020 :

ZM ukládá vyrozumět oba zájemce s ustanovením „pravidel prodeje
nemovitého majetku města Horní Blatná / obálková metoda“ s termínem
podání nabídek do 31.12.2020.
Hlasování:

Pro : 5

Proti :

0

Zdržel se : 0

13) Žádost o p.p.č. 99/14 – přednostně v 16:35
ZM ukládá zveřejnit záměr města na 15 dní.
Rozprava ze 07.12.2020 :

Záměr města byl zveřejněn od 11.11.2020 do 27.11.2020. Reakce na
zveřejněný záměr bylo doručení souhlasného stanoviska ke směně od
majitelů p.p.č. 108/1 za p.p.č. 99/14. Navrhuji tuto směnu uskutečnit, tedy
směnit 27 m2 p.p.č. 1166 za 61 m2 p.p.č. 99/14- P.p.č. 99/14 je pro město
Horní Blatná nadbytečná a nevyužitelná. Směnou by se vyřešil letitý spor se
záborem komunikace na p.p.č. 108/1
Usnesení ze 07.12.2020 :

ZM ukládá zajistit GP a připravit směnnou smlouvu, 27 m2 p.p.č. 108/1 za 61
m2 p.p.č. 99/14. ZM ukládá zveřejnit záměr města se směnou 27 m2 p.p.č.
108/1 za 61 m2 p.p.č. 99/14.
Hlasování:

Pro : 5

Proti :

0

Zdržel se : 0

14) OU Pernink – stavební úřad – Oznámení zahájení řízení o
dodatečném stavebním povolení – přednostně v 16:42
Rozprava ze 07.12.2020 :

Oznámení doručeno dne 16.11.2020, jelikož na provoz bufetu u č.p. 208 jsou
stížnosti, byl stavební úřad písemně požádán o prodloužení termínu do
11.12.2020.
Dne 07.12.2020 obdržel náš úřad „žádost o vyjádření“, kde je dokladován
souhlas :

-

MÚ Ostrov – územní plánování

-

MÚ Ostrov – památková péče

-

MÚ Ostrov – životní prostředí

-

KHS KK

-

souhlas majitelů pozemku

Není doložen souhlas vlastníků sousedních nemovitostí s podpisem
Usnesení ze 07.12.2020 :

ZM na základě vyjádření sousedů s provozem stánku občerstvení nesouhlasí.
Hlasování:

Pro : 5

Proti :

0

Zdržel se : 0

15) Převzetí do majetku budoucí komunikace na p.p.č. 699/1
Rozprava ze 07.12.2020 :

Převzetí komunikace na p.p.č. 699/1 prezentoval pan Kubeš, jedná se o
bezúplatný převod komunikace vzniklé výtavbou
Usnesení ze 07.12.2020 :

ZM o převzetí rozhodne až po dokončení stavby
Hlasování:

Pro : 5

Proti :

0

Zdržel se : 0

16) Arbol Capital – představení společnosti
Tento bod se neprojednával
17) Rozpočet na rok 2021
Usnesení ze 07.12.2020 :

ZM schvaluje "Rozpočtové provizorium" pro měsíce :
leden 1/12 běžných výdajů schváleného rozpočtu pro rok 2020,
únor 1/12 běžných výdajů schváleného rozpočtu pro rok 2020,
březen 1/12 běžných výdajů schváleného rozpočtu pro rok 2020
a zároveň výdaje vyplývající z již uzavřených smluvních ujednání, s tím, že až
do schválení rozpočtu města pro rok 2021 nebude ZM zahajovat nové
investiční akce
Hlasování:

Pro : 5

Proti :

0

Zdržel se : 0

18) Krajská knihovna Karlovy Vary – Veřejnoprávní smlouva
Rozprava ze 07.12.2020 :

Členům ZM zaslán text VPS mezi městem Horní Blatná a Krajskou knihovnou
Karlovy Vary – stejné podmínky jako v roce 2020
Usnesení ze 07.12.2020 :

ZM schvaluje znění VPS mezi městem Horní Blatná a Krajskou knihovnou
Karlovy Vary, ukládá starostovi tuto podepsat a odeslat.
Hlasování:

Pro : 5

Proti :

0

Zdržel se : 0

19) Dotace na rok 2021
Rozprava ze 07.12.2020 :

Členům ZM byl zaslán seznam s připravovanými dotačními výzvami v roce
2021
Usnesení ze 07.12.2020 :

ZM bude posuzovat vyhlášené dotační tituly podle finančních možností města
v termínu dle vyhlášené výzvy.
Hlasování:

Pro : 5

Proti :

0

Zdržel se : 0

20) Žádost o p.p.č. 570/9 a 564/7
Usnesení ze 07.12.2020 :

ZM své rozhodnutí o případném prodeji odkládá.
Hlasování:

Pro : 5

Proti :

0

21) Rozpočtové opatření číslo 15
Rozprava ze 07.12.2020 :

Zdržel se : 0

Příjmy 231 20
ř. č. 12 - daň z hazardních her - navýšení o 6 000 Kč
- snižuje záporné saldo rozpočtu
ř. č. 19 - vratka dotace - volby 2020 - navýšení o -5 282 Kč
- zvyšuje záporné saldo rozpočtu
ř. č. 102 - Nebyty - vyúčtování el. - navýšení o 2 800 Kč
- snižuje záporné saldo rozpočtu
ř. č. 112 - hřbitov - nájmy - navýšení o 100 Kč
- snižuje záporné saldo rozpočtu
ř. č. 117 - pozemky - nájmy - navýšení o 10 000 Kč
- snižuje záporné saldo rozpočtu
ř. č. 118 - pozemky - prodeje - navýšení o 63 000 Kč
- snižuje záporné saldo rozpočtu
Výdaje 231 30
ř. č. 64 - info - mzdy a pojištění - navýšení o 24 000 Kč
- zvyšuje záporné saldo rozpočtu
ř. č. 65 - info - telefon - navýšení o 800 Kč
- zvyšuje záporné saldo rozpočtu
ř. č. 81 - památky - opravy - navýšení o 220 000 Kč
- zvyšuje záporné saldo rozpočtu
ř. č. 120 - pozemky - GP - navýšení o 3 000 Kč
- zvyšuje záporné saldo rozpočtu
ř. č. 126 - odpad - vývoz - navýšení o 80 000 Kč
- zvyšuje záporné saldo rozpočtu
ř. č. 128 - tříděný odpad - vývoz - navýšení o 30 000 Kč
- zvyšuje záporné saldo rozpočtu
ř. č. 130 - park - mzdy a pojištění - navýšení o 47 500 Kč
- zvyšuje záporné saldo rozpočtu
ř. č. 143 - SDH - zálohy el. - navýšení o 2 700 Kč
- zvyšuje záporné saldo rozpočtu
ř. č. 150 - zastupitelé - mzdy - navýšení o 47 000 Kč
- zvyšuje záporné saldo rozpočtu
ř. č. 151 - zastupitelé - pojištění - navýšení o 5 000 Kč
- zvyšuje záporné saldo rozpočtu
ř. č. 157 - vratka dotace - volby 2020 - navýšení o -5 282 Kč
- snižuje záporné saldo rozpočtu
ř. č. 170 - uhlí - navýšení o 85 000 Kč
- zvyšuje záporné saldo rozpočtu
Příjmy: 11 013 596 Kč
Výdaje: 11 919 995 Kč
Záporné saldo -906 399 Kč
Usnesení ze 07.12.2020 :

ZM Horní Blatná schvaluje RO č.15 :
Příjmy: 11 013 596 Kč
Výdaje: 11 919 995 Kč
Záporné saldo -906 399 Kč

Hlasování:

Pro : 5

Proti :

0

Zdržel se : 0

Doplnění programu :
22) Uzavření ZŠ a MŠ Horní Blatná v době vánočních prázdnin
Rozprava z 07.12.2020 :

Uzavření ZŠ a MŠ Horní Blatná v termínu od 21.12.2020 do 03.01.2021 bylo
projednáno s rodiči dětí MŠ.
ZM bere na vědomí.

Ověřovatelé zápisu dne 07.12.2020 :
Starosta dne 07.12.2020 :

