Zápis z 2. zasedání "Zastupitelstva města
Horní Blatná" ze dne 01.03.2021
Přítomni :

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

Hosté :

5 návštěvníků

Omluveni :
Neomluveni :
Ověřovatelé zápisu :

Vopalecký Miroslav a Kubeš Jan

Začátek zasedání :

16.00 hodin

Konec zasedání :

19:10 hodin

1) Kontrola usnesení – provádí předsedkyně kontrolního výboru –
v 16:09
- 16.09.2019

Projektová dokumentace na parkoviště

- splněno

Parkoviště je oceněno na 4,897.110,- Kč
ZM bere na vědomí
- 14.10.2019

Směna pozemků – SPÚ – Havířská.

- trvá

- 14.10.2019

Cyklotrasa Horní Blatná – Pernink – směna.

- trvá

- 25.05.2020

Ulice Hamerská – veřejné osvětlení

- trvá

- 12.10.2020

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

- trvá

- 12.10.2020

Žádost o prodej p.p.č. 316/4 a p.p.č. 324/1

- trvá

- 12.10.2020

Žádost o p.p.č. 692/5, p.p.č. 692/18 a část p.p.č. 686/5

- trvá

- 09.11.2020

Inventarizace majetku a závazků města Horní Blatná

- splněno

Rozprava z 01.03.2021 :
Ústřední inventarizační komise navrhuje schválit odpisy :
- SU 311

poplatky KO

ve výši 1.293,- Kč

- SU 28

i.č. 85-88 - IDP SATURN

ve výši 29.743,- Kč

i.č. 138 - horkovzdušný agregát

ve výši 3.500,- Kč

i.č. 166 – PC starosta

ve výši 10.050,- Kč

u.č. 172 – skluzavka dětská

ve výši 5.307,- Kč

- SU 909

drobný majetek SDH

ve výši 22.231,82 Kč

- SU 902

NOKIE 2630

ve výši 77,- Kč

Odpisy celkem 72.201,82 Kč
Usnesení z 01.03.2021 :
ZM ukládá likvidační komisi dohlédnout na likvidaci vyřazeného majetku dle seznamu
ve výši 72.201,82 Kč

Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

- 07.12.2020

Rozpočet na rok 2021

- trvá

- 11.01.2021

Pronájem části p.p.č. 957/1 a p.p.č. 965/1 (záměr)

- splněno

- 11.01.2021

Žádost o část p.p.č. 815/1 (cca 125 m2) (záměr)

- splněno

- 11.01.2021

Zákon 541/2020 O odpadech

- trvá

2) Žádost o prodej p.p.č. 190/3
Rozprava z 01.03.2021 :

Pozemek doposud neoprávněně používán majiteli domu č.p. 13
Usnesení z 01.03.2021 :

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

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

3) Žádost o prodej částí p.p.č. 1166 – cca 55 m2 a cca 60 m2 –
přednostně v 16:05
Rozprava z 01.03.2021 :

Jedná se o dvě, na sobě nezávislé žádosti, první část na p.p.č. 1166 která je
v pronájmu od prosince 2011, a druhá na část p.p.č. 1166 která je v pronájmu
od března 2012. Obě části přím sousedí s pozemkovými parcelami žadatelů.
Usnesení z 01.03.2021 :

ZM ukládá zveřejnit záměr města s prodejem cca 55 m2 p.p.č. 1166 a
s prodejem cca 60 m2 p.p.č. 1166 na 15 dní
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

4) Prodej částí 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
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
Rozprava z 01.03.2021 :

Dne 11.01.2021 obdržel náš úřad GP na dělení a slučování pozemků číslo
588-242/2020, který byl katastrálním úřadem potvrzen dne 16.12.2020.
Tento GP rozděluje pozemkové parcely číslo 702/1 o výměře 266 m2, 702/3 o
výměře 178 m2 a pozemkovou parcelu číslo 570/9 o výměře 24065 m2.
Rozdělením a sloučením pozemkových parcel vznikají nové parcely, a to
702/1 o výměře 100 m2, 702/11 o výměře 66 m2, 702/10 o výměře 82 m2,
702/8 o výměře 102 m2 a 702/9 o výměře 51 m2.
Ve společné žádosti zaregistrované dne 14.09.2020 ovšem není požadavek
na část p.p.č. 570/9 (ZM dne 22.06.2020 č.j. 14: „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“, což je p.p.č. 570/9). Prodej části p.p.č. 570/9
rovněž nebyl předmětem „záměru města č. 11/2020“.
Dle dodaného GP není rovněž zřejmé ochranné pásmo okolo trafostanice
v ul. Havířská, která by měla být předmětem výměny za trafostanici
kioskovou. Zůstává zachován přístup z ul. Havířská do rozvojové zóny na
p.p.č. 570/9, p.p.č. 702/3 o výměře 84 m2.
Požadavek :
-

… - část původní p.p.č. 702/1 a 702/3, dle GP 702/11 o výměře 66
m2 a 702/10 o výměře 82 m2

-

Kubešovi - část původní p.p.č. 702/1 a 702/3, dle GP 702/1 o
výměře 100 m2 – trafostanice ???

-

Pí. … - část původní p.p.č. 702/1, 702/3 a 570/9, dle GP 702/8 o
výměře 102 m2 a 702/9 o výměře 51 m2. 702/8 je sloučena s částí
p.p.č. 570/9

Usnesení z 01.03.2021 :

ZM o prodeji rozhodne po dodání opraveného GP
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

5) Žádost o prodej p.p.č. 309/14 a části 309/15
Rozprava z 01.03.2021 :

Žadatel má tyto části pozemkových parcel v pronájmu od 07/2013. Obě
parcely jsou v územním plánu zařazeny pro výstavbu. ZM dne 22.06.2020 č.j.
14 - Do doby rozhodnutí je pozastaven prodej těchto pozemkových parcel.
Usnesení z 01.03.2021 :

ZM své rozhodnutí o prodeji odkládá.
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

6) Žádost o část p.p.č. 815/1 (cca 125 m2)
Usnesení z 11.01.2021 :
ZM ukládá zveřejnit záměr města s prodejem části p.p.č. 815/1 o výměře cca 125 m2 na dobu
15 dní
Rozprava z 01.03.2021 :

Záměr města číslo 2/2021 byl zveřejněn od 13.01.2021 do 29.01.2021, záměr
nebyl nikým připomínkován. Dle územního plánu se jedná o plochu RS
(rekreace smíšená), tedy plocha možná k zastavění, dle pravidel prodeje se
tedy jedná o pozemek ohodnocen na částku ve výši 300,- Kč / 1 m2
Usnesení z 01.03.2021 :

ZM s prodejem cca 125 m2 p.p.č. 815/1 žadatelům kterými jsou Ing. … a
PaeDr. … souhlasí, určuje cenu za 1 m 2 ve výši 300,- Kč
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

7) Žádost o prodej st.p.č. 257 a 258 – na žádost žadatele je bod odložen
na další jednání ZM
Rozprava z 01.03.2021 :

Tyto parcely jsou ohraničeny pozemkem na LV číslo 422, přístup pouze přes
cizí pozemek
ZM bere na vědomí
8) Žádost o část p.p.č. 570/9, 563/2 a 564/7 (cca 2000 m2)
Rozprava z 11.01.2021 :
Žadatel chce tyto části buď odkoupit, popřípadě pronajmout. Požaduje předkupní právo, má
v záměru do budoucna tyto pozemky zastavět..
Usnesení z 11.01.2021 :
ZM ukládá zveřejnit záměr města s pronájmem

Rozprava z 01.03.2021 :

Záměr města číslo 1/2021 (s pronájmem) byl zveřejněn od 13.01.2021 do
29.01.2021, záměr nebyl nikým připomínkován.
Usnesení č.1 z 01.03.2021 :

ZM Horní Blatná souhlasí s pronájmem cca 2000 m2 p.p.č. 570/9, 563/2 a
564/7 žadatelům, kterými jsou … a …, cena za pronájem je určena 5,- Kč / 1
m2 / ročně. ZM ukládá do NS uvést půl roční výpovědní lhůtu
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

Usnesení č.2 z 01.03.2021 :

ZM Horní Blatná nesouhlasí s „předkupním právem“ k těmto pronajatým
pozemkům
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

9) Směna p.p.č. 99/14 – přednostně v 16:03
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.
Rozprava z 01.03.2021 :

GP zajištěn, záměr města se směnou zveřejněn od 09.12.2020 do
28.12.2020, záměr nebyl nikým připomínkován.
Usnesení z 01.03.2021 :

ZM souhlasí se směnou 27 m2 p.p.č. 1166 za p.p.č. 99/14 o výměře 61 m2.
ZM bere na vědomí stanovisko s oddělením 27 m2 p.p.č. 1166 od odboru
územního plánování MÚ Ostrov. ZM ukládá vypracovat „směnnou smlouvu“
po obdržení stanoviska k dělení a slučování od stavebního úřadu v Perninku.
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

10) Žádost o prodej p.p.č. 108/7 a o prodej p.p.č. 110/2
Rozprava z 01.03.2021 :

Jedná se o pozemkové parcely které jsou v ÚP :
-

p.p.č. 110/2 o výměře 29 m2 RS – rekreace smíšená, pro stavbu
malá

-

p.p.č. 108/7 o výměře 32 m2 zeleň

Usnesení z 01.03.2021 :

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

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

11) Žádost o prodej části p.p.č. 692/15 - cca 4411 m2
Rozprava z 01.03.2021 :

Pozemková parcela číslo 692/15 je v ÚP vedena jako zeleň, v katastru
nemovitostí jako trvalý travní porost. P.p.č. 692/15 je do 31.12.2022
propachtována HS Abertamy.
Na pachtovní smlouvu s HS Abertamy bude muset být vypracován dodatek
č.2, jelikož v průběhu roku 2020 došlo k odprodeji částí propachtovaných
pozemků.
ZM projedná na dalším jednání
12) Odstoupení od žádosti o pronájem části p.p.č. 957/1 a části 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
Rozprava z 11.01.2021 :
Záměr města s pronájmem části p.p.č. 957/1 o výměře cca 543 m2 a části p.p.č. 965/1 o
výměře cca 157 m2 byl zveřejněn od 09.12.2020, sejmut byl 04.01.2021. Záměr s pronájmem
nebyl nikým připomínkován.
Usnesení z 11.01.2021 :
ZM souhlasí s pronájmem části p.p.č. 957/1 o výměře cca 543 m2 a části p.p.č. 965/1 o
výměře cca 157 m2 žadatelům kterými jsou … a …. Ukládá připravit Nájemní smlouvu a
dodatkem upravit Pachtovní smlouvu s panem ….

Rozprava z 01.03.2021 :

Důvodem odstoupení od schválené žádosti o pronájem je nezajištění
předkupního práva
Usnesení z 01.03.2021 :

ZM ruší své usnesení ze dne 11.01.2021
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

13) CETIN – žádost o prodloužení doby nájmu k Nájemní smlouvě ze dne
29.03.2001
Rozprava z 01.03.2021 :

Jedná se o zařízení CETIN na střeše budovy ZŠ. Doposud byla platba ve výši
54.486,- Kč nově navrhovaná platba je ve výši 60.000,- Kč
Usnesení z 01.03.2021 :

ZM souhlasí s prodloužením smlouvy a schvaluje navrhovanou částku ve výši
60.000,- Kč
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

14) Kulturní a sportovní akce na rok 2021
Rozprava z 11.01.2021 :
Přes SO Bystřice bylo požádáno o upřesnění termínů jednotlivých akcí okolních obcí a měst
(Potůčky, Pernink a Abertamy)
ZM bere na vědomí
Rozprava z 01.03.2021 :

Zpracovaný kalendář odeslán do Potůčků, Perninku a Abertam k doplnění.
K dnešnímu dni reakce z obce Pernink a Potůčky.
ZM bere na vědomí
15) Reakce starosty města Ostrov na Územní plán města Horní Blatná
Rozprava z 01.03.2021 :

Korespondence se starostou města Ostrov zaslána členům ZM, z této je
zřejmé, že návrh ÚP bude muset být dopracován o připomínky města :
-

ze dne 07.05.2018 / 2 – změna využití p.p.č. 698/3 (ze sportoviště
na BV)

-

ze dne 29.04.2019 / 14 – změna využití p.p.č. 692/9 na SR (rezerva
rozvojová zóna sever)

-

ze dne 14.09.2020 / 22 – změna využití p.p.č. 935/4 a část p.p.č.
935/7 na zastavitelnou plochu

Dále členům ZM zaslána korespondence týkající se možnosti charakteru
výstavby v k.ú. Horní Blatná a s možností urychlení dokončení ÚP pro Horní
Blatnou. Dokončení ÚP lze urychlit s tzv. „létajícím pořizovatelem“, což je
ovšem finančně náročné.
Usnesení z 01.03.2021 :

ZM bere podanou informaci na vědomí, ukládá předkládat k projednání v ZM
veškeré záměry s výstavbou a využívat námitky účastníka řízení.
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

16) Reakce obce Potůčky na problematiku spolupráce – Obecní policie
Rozprava z 01.03.2021 :

Z korespondence je zřejmé, že obecní policie v Potůčkách je plně vytížena
v k.ú. Potůčky.
ZM bere na vědomí
17) Komunální odpad – Pověření obce k uplatnění nároku na zahrnutí
komunálního odpadu obce do dílčího základu poplatku za ukládání
komunálního odpadu na skládku pro rok 2021, příloha číslo 1 ke „Smlouvě o
sběru, přepravě a odstraňování komunálního odpadu“, platný od 01.01.2021,
příloha číslo 3 ke „Smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování separovaných
složek komunálního odpadu“, platný od 01.01.2021 a přehled výskytu
subjektu města Horní Blatná
Rozprava z 01.03.2021 :

Je zřejmé, že za rok 2020 byl průměr na obyvatele 405 kg komunálního
odpadu. Sleva za skládkové se poskytuje při průměru 200 kg komunálního
odpadu na obyvatele. Snížení průměru lze docílit tříděním odpadů a
vypovězením smluv s právnickými osobami a podnikajícími fyzickými
osobami. V tomto případě by tyto museli uzavřít smlouvu s např. s AVE, kdy
by jim byl účtován paušál, který vychází na 69,- Kč při 120 l nádobě, 138,- Kč
při 240 l nádobě a 633,- Kč při 1100 l nádobě. Ceny jsou bez DPH, DPH je ve
výši 21 %.
ZM bere na vědomí

18) Karlovarský kraj – Program obnovy venkova
Rozprava z 01.03.2021 :

Program obnovy venkova pro obce do 3000 obyvatel byl již vyhlášen,
možnosti podávat své žádosti jsou od 10.03.2021 do 17.03.2021, maximální
částka je ve výši 300.000,- Kč a vlastní podíl je 30 %. Podprogram POV číslo
4 (Hornický region – UNESCO) doposud vyhlášen nebyl, pokud Karlovarský
kraj, s ohledem na finanční možnosti vyhlásí tento dotační titul, učiní tak
dodatečně.
Z roku 2020, ze získané dotace od Karlovarského kraje, musí město
zrealizovat výstavbu VO v ulici Lesní, DT byl je výši 277.337,- Kč, podíl města
30 %, na základě usnesení ZM Horní Blatná ze dne 09.11.2020 bylo
požádáno o změnu parametrů, místo 14-ti stožárů bude instalováno pouze 11
stožárů, termín realizace byl posunut do 31.07.2021, město již zakoupilo
materiál na tuto výstavbu VO ve výši 142.462,44 Kč, k proinvestování tedy
částka ve výši 361.000,- Kč, zbývá tedy proinvestovat minimálně 218.100,Kč.
Rekonstrukce nové komunikace Lesní je dle rozpočtu ve výši 5,070.883,- Kč.
DT Karlovarského kraje, pokud bude v max. výši 300.000,- Kč, nám uloží
proinvestovat min. 390.000,- Kč. Na rekonstrukci ulice Lesní je podána
rovněž žádost na MMR a to na částku 4,179.642,- Kč (v této částce je i tvorba
PD). S ohledem na možnost získání DT od MMR a od Karlovarského kraje
pro města v UNESCO navrhuji požádat Karlovarský kraj o dotaci ve výši
300.000,- Kč na část projektu, a to na pokládku asfaltového betonu –
vrstva obrusná ACO 11 tř.I tl 40 mm šířka do 3 m z nemodifikovaného
asfaltu, celkem 1850 m2. Cena by byla ve výši 493.950,- Kč (cena bez
DPH). Tzn. že podíl města by byl 292.740,- Kč v případě max. dotace od KK.
Usnesení z 01.03.2021 :

ZM souhlasí s podáním žádosti v rámci POV Karlovarského kraje na
rekonstrukci ulice Lesní spočívající v pokládce asfaltového betonu – vrstva
obrusná ACO 11 tř.I tl 40 mm šířka do 3 m z nemodifikovaného asfaltu,
celkem 1850 m2. Cena ve výši 493.950,- Kč (cena bez DPH)
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

19) Pravidla prodeje nemovitého majetku města – revize
Usnesení z 11.01.2021 :
ZM ukládá starostovi zajistit výběr jiného znalce
Rozprava z 01.03.2021 :

Členům ZM zaslána na ukázku a na posouzení pořízení tzv. cenová mapa
pozemků v okolních obcích. Pořizovací cena této mapy je 3.500,- až 4.000,Kč
Usnesení z 01.03.2021 :

ZM souhlasí se zadáním vypracování „znaleckého posudku“ na pozemky u
kterých doposud nebylo přijato usnesení o prodeji z důvodu určení ceny. ZM
ukládá oslovit dva znalce (pana … a pana …)
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

20) Montanregion Krušné hory - Erzgebirge o.p.s.
Rozprava z 01.03.2021 :

- VPS o poskytnutí příspěvku
- Rozpočet na rok 2021 a příspěvky obcí
Usnesení z 01.03.2021 :

ZM Horní Blatná souhlasí s úhradou podílu dle předložené VPS a dle
předložené tabulky „příspěvky krajů a obcí“ které jsou součástí zápisu
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

21) Lesy ČR s.p. LS Horní Blatná – Výpověď nájmu nebytových prostor
Rozprava z 01.03.2021 :

Jedná se o nebytové prostory v č.p. 118. II NP č.p. 118 (západní štít) je
v havarijním stavu, je staticky zajištěn a čeká na opravu. V č.p. 118 jsou
pronajaté prostory pro poštu Partner. Do II.NP č.p. 118 není samostatný
vstup, vstup zajištěn pouze přes č.p. 119. Výpovědní lhůta končí
k 27.07.2021
Usnesení z 01.03.2021 :

ZM ukládá vyhlásit záměr s pronájmem, popřípadě s prodejem celého objektu
s termínem od 01.08.2021
Hlasování:

Pro : 6

22) Zimní údržba

Proti :

0

Zdržel se : 0

Rozprava z 01.03.2021 :

Až na nějaké výjimky probíhala zimní údržba bez potíží. Do úklidu sněhu,
mimo techniky města, zapojeni pan … s bagrem, pan … s traktorovou frézou
a pan … (ulice Havířská). Technika města (traktor) prozatím pan Petro (v
lednu 136,5 hod.) a pan … ml. (v lednu 6 hodin) Jako další strojník je pan …
ml. Pan … a pan … na uzavřenou dohodu. V měsíci lednu 2 x objednán
posyp inertem od AVE CZ.
Porovnání cen s AVE CZ ( ceny z roku 2018) :
AVE CZ (2018)
Traktor (pronájem)

30.250,- / měsíc

Sazba za provozu traktoru

Město
0,-

750,20 / h

Bagr

1.113,20 / h

700,- / h

Sněhová fréza

2.165,90 / h

1.700,- / h

Náklady města Horní Blatná k 31.01.2021:
Nákup PHM (prosinec 2020 a leden 2021) 784 litrů NM za 19.380,- Kč.
K 28.02.2021 odježděno 170,5 hodin, spotřeba 824 litrů NM. V zásobě 0 litrů
NM. Investice města do přestavby traktoru (přední hnaná náprava) je tedy
finančně vyrovnána (pronájem za zimní období 2019-2020 cca 121.000,- Kč)
a město Horní Blatná používáním vlastní techniky již v tomto zimním období
šetří.
Náklady :
PHM traktor

784 l

19.380,- Kč

PHM fréza

70 l

1.925,- Kč

Štěrk na posyp

13 t

12.546,- Kč

Posyp AVE

4.812,- Kč

Použití bagru

66 hod.

43.400,- Kč

Použití frézy

???

ZM bere podanou informaci na vědomí
Pan Kubeš navrhuje kompenzovat panu … údržbu ulice Havířská.
Návrhy : Kompenzovat PHM
Usnesení z 01.03.2021 :

ZM souhlasí s kompenzací – nákup PHM
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

23) Uzavření ZŠ a MŠ v době jarních prázdnin
Rozprava z 01.03.2021 :

Uzavření v době jarních prázdnin od 01.03.2021 do 07.03.2021
ZM bere na vědomí
24) Pozemková parcela číslo 706 (LV 10002)
Rozprava z 01.03.2021 :

Město v současné době řeší žádost SPÚ týkající se případného převodu
pozemku v majetku SPÚ na třetí osobu. Zájmový pozemek o výměře 1434 m2
je určen k zastavění 15-ti objektů za účelem rekreace dle stávajícího
územního plánu. Pozemků určených k rekreaci je však v severní části k.ú.
Horní Blatná více, cca 19000 m2
Usnesení z 01.03.2021 :

ZM ukládá zaslat žádost (převod, směna popř. odkoupení) SPÚ za účelem
získání pozemků (částí pozemků) dle ÚP jako RS
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

25) Žádost o prodej části p.p.č. 218/6
Rozprava z 01.03.2021 :

Požadovaný pozemek je od roku 2014 v nájmu žadatele, jedná se o přístup
k pozemku v majetku žadatele
Usnesení z 01.03.2021 :

ZM Horní Blatná ukládá zveřejnit záměr města na 15 dní
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

26) Žádost o přijetí do pracovního poměru
Rozprava z 01.03.2021 :

Nové pracovní místo (úklid města) má v pravomoci zřídit pouze zastupitelstvo
města Horní Blatná.
Usnesení z 01.03.2021 :

S ohledem na vzniklou situaci s COVID 19 se k této problematice vrátí ZM na
dalším jednání
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

Ověřovatelé zápisu dne 01.03.2021 :
Starosta dne 01.03.2021 :

