Zápis z 12. zasedání "Zastupitelstva města
Horní Blatná" ze dne 06.12.2021
Přítomni :

Petro R., Vopalecký M. odchod v 16:30, Macháčková R., Wöllnerová Z.,
Kubeš J.

Hosté :

2 návštěvníci

Omluveni :

Schildbach Manfred

Neomluveni :
Ověřovatelé zápisu :

Macháčková Romana, Kubeš Jan

Začátek zasedání :

16.00 hodin

Konec zasedání :

17.10 hodin

Program jednání byl zveřejněn dle bodů č.1 až 14 od 29.11.2021
1) Kontrola usnesení – provádí předsedkyně kontrolního výboru
2) Žádost o prodej části p.p.č. 1010/7 – cca 800 m2
3) Prodej p.p.č. 309/15
4) Žádost o prodej části p.p.č. 1219/2 o výměře cca 180 m2
5) Žádost o část p.p.č. 1215/1 – cca 2 m2
6) Žádost o prodej části p.p.č. 190/2
7) Žádost o prodej p.p.č. 587/19
8) Vyhlášení nové ptačí oblasti
9) Uzavření ZŠ a MŠ v době vánočních prázdnin
10) Rozpočtové opatření číslo 8 / 2021
11) Novostavba RD na p.p.č. 540/3
12) Novostavba – přístavba garáže na p.p.č. 570/5
13) Veřejnoprávní smlouva – knihovna 2022
14) Komunální odpad
Hlasování:

Pro : 5

Proti : 0

Zdržel se : 0

Doplnění programu :
15) Rozpočet na rok 2022
16) Finanční odměna členům JSDH za vykonané práce nad rámec zákona o PO
17) Odměna členům ZM za splnění mimořádných úkolů

Hlasování:

Pro : 5

Proti : 0

Zdržel se : 0

Určení ověřovatelů zápisu :
Rozprava :

- návrh –

Macháčková Romana, Kubeš Jan

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

Pro :

Proti :

0

Zdržel se : 0

1) Kontrola usnesení – provádí předsedkyně kontrolního výboru
- 14.10.2019

Cyklotrasa Horní Blatná – Pernink – směna.

- trvá

- 25.05.2020

Ulice Hamerská – veřejné osvětlení

- trvá

- 24.05.2021

č.p. 118 / pošta – Odhad

- trvá

- 13.09.2021

GP na p.p.č. 1219/2

- trvá

- 11.10.2021

SPÚ – Směna pozemků

- trvá

- 11.10.2021

Areál TJ

- trvá

- 08.11.2021

Žádost o prodej části p.p.č. 190/2 - záměr

- splněno

- 08.11.2021

Žádost o prodej p.p.č. 587/19 – záměr

- splněno

- 08.11.2021

Náklady na vytápění č.p.118 – nedodáno

- trvá

- 08.11.2021

Inventarizace majetku a závazků

- trvá

- 08.11.2021

OZV „o stanovení obecního systému …“

- splněno

- 08.11.2021

OZV „o místním poplatku …“

- splněno

2) Žádost o prodej části p.p.č. 1010/7 – cca 800 m2
Rozprava z 19.07.2021 :
V územním plánu je požadovaná část této parcely vhodná pro výstavbu (Rr) – rekreace
rozptýlená.
Usnesení z 19.07.2021 :
ZM ukládá zveřejnit záměr města na 15 dní.
Rozprava z 16.08.2021 :
Záměr města s prodejem části p.p.č. 1010/7 číslo 29/2021 byl zveřejněn od 21.07.2021 do
06.08.2021. Záměr s prodejem nebyl nikým připomínkován. Na záměr města s prodejem
reagovalo celkem 6 žadatelů, přičemž zastavitelná plocha dle územního plánu je o výměře
103 x 24 m
Usnesení z 16.08.2021 :
ZM ukládá část p.p.č. 1010/7 určeného k výstavbě rozparcelovat a opětovně zveřejnit záměr
města s prodejem
Rozprava ze 13.09.2021 :
Záměr s prodejem číslo 29/2021 přepracován, záměr číslo 31/2021 byl zveřejněn od
19.08.2021 do 06.09.2021. Na zveřejněný záměr zaevidovalo město celkem 12 zájemců
Odeslaný návrh rozdělení je pro Odbor územního plánování dle ÚP akceptovatelný.

Usnesení ze 13.09.2021 :
ZM ukládá zajistit geometrický plán dle předloženého návrhu na 4 pozemkové parcely
Rozprava z 11.10.2021 :
ZM předložen návrh GP který vytvořil 4 pozemkové parcely :
1.

800 m2

2.

834 m2

3.

837 m2

4.

858 m2

Žádná parcely nemá v dosahu sítě.
Usnesení z 11.10.2021 :
ZM ukládá opětovně zveřejnit záměr města s prodejem po obdržení GP a to na 15 dní
Rozprava z 08.11.2021 :
Stále není GP
ZM bere na vědomí
Rozprava z 06.12.2021 :

GP číslo 623-214/2021 byl našemu úřadu doručen dne 06.12.2021
Usnesení z 06.12.2021 :¨

ZM Horní Blatná ukládá opětovně zveřejnit záměry s prodejem dle dodaného
GP a ukládá vyrozumět všechny žadatele o tyto pozemky.
Hlasování:

Pro : 5

Proti :

0

Zdržel se : 0

3) Prodej p.p.č. 309/15
Usnesení z 24.05.2021 :
ZM ukládá zveřejnit záměr města s prodejem pro cca 8700 m2 v zóně Jihovýchod na 21 dní
Rozprava z 21.06.2021 :
Záměr města s prodejem p.p.č. 309/15 číslo 19/2021 byl zveřejněn od 26.05.2021 do
17.06.2021. Na zveřejněný záměr zaregistroval náš úřad 3 zájemce :
-

SportfinReal cca 6700 m2, nabízí 500,- Kč / 1m2, což je 3 350 000,- Kč

-

Daniela Machotková cca 1000 m2

-

Martin Píša

Usnesení z 21.06.2021 :
ZM ukládá p.p.č. 309/15 rozdělit na pozemky cca 1000 m2 – vynechat vysokotlak plynu a
zveřejnit opět záměry města s prodejem
Rozprava z 19.07.2021 :
Záměry s prodejem částí p.p.č. 309/15 číslo 23, 24, 25, 26, 27 a 28/2021 byly zveřejněny od
24.06.2021 do 12.07.2021.
Členům ZM zaslána korespondence se zájemci dle zveřejněných záměrů s prodejem částí
p.p.č. 309/15
Usnesení z 19.07.2021 :

ZM Horní Blatná o prodeji rozhodne na dalším jednání
Rozprava z 16.08.2021 :
27.07.2021 se uskutečnilo společné projednání zástupců NPÚ Loket, Odboru majetku města
MÚ Ostrov a Odboru územního plánování MÚ Ostrov. Byl projednán záměr s prodejem p.p.č.
309/15, kdy byl vysloven nesouhlas s návrhem rozparcelování, a to s ohledem na stavební
zákon a vzájemné vzdálenosti objektů.
Viz č.j. 3
Rozprava ze 13.09.2021 :
Viz č.j. 3
Úřad eviduje celkem 9 žádostí
Odeslaný návrh rozdělení je pro Odbor územního plánování dle ÚP akceptovatelný.
Usnesení ze 13.09.2021 :
ZM ukládá objednat tvorbu GP
Rozprava z 11.10.2021 :
Na jednání ZM předložen návrh GP který vytvořil 4 pozemkové parcely :
1. 895 m2

(sousedí se sítěmi)

2. 1015 m2

(sítě do 30 m)

3. 1347 m2

(sítě dále než 50 m)

4. 1563 m2

(sítě dále než 50 m)

Usnesení z 11.10.2021 :
ZM ukládá opětovně zveřejnit záměr města s prodejem po obdržení GP a to na 15 dní
Rozprava z 08.11.2021 :
Není GP
ZM bere na vědomí
Rozprava z 06.12.2021 :

GP číslo 624-215/2021 byl našemu úřadu doručen dne 06.12.2021
Usnesení z 06.12.2021 :¨

ZM Horní Blatná ukládá opětovně zveřejnit záměry s prodejem dle dodaného
GP a ukládá vyrozumět všechny žadatele o tyto pozemky.
Hlasování:

Pro : 5

Proti :

0

Zdržel se : 0

4) Žádost o prodej části p.p.č. 1219/2 o výměře cca 180 m2
Rozprava z 29.03.2021 :
Žadatel má tuto část v pronájmu od roku 2017
Usnesení z 29.03.2021 :
ZM Horní Blatná ukládá zveřejnit záměr města s prodejem části p.p.č. 1219/2 na 15 dní
Rozprava z 26.04.2021 :

Záměr města s prodejem cca 180 m2 p.p.č. 1219/2 byl zveřejněn od 12.12.2018 do
27.12.2018. V té době nebyl záměr nikým připomínkován. Dne 14.04.2021 obdržel náš úřad,
po zveřejnění zápisu ZM ze dne 29.03.2021 žádost na prodej p.p.č. 1219/2
Usnesení z 26.04.2021 :
ZM projednání odkládá na další jednání
Rozprava z 24.05.2021 :
K dohodě nájemníka a žadatele na odkoupení části p.p.č. 1219/2 nedošlo.
Usnesení z 24.05.2021 :
ZM žádosti na prodej části p.p.č. 1219/2 zamítá
Rozprava ze 13.09.2021 :
Ústně jsem byl informován panem Janouškem o skutečnosti, že došlo ke vzájemné dohodě
týkající se prodeje části p.p.č. 1219/2
Usnesení č.1 ze 13.09.2021 :
ZM ruší své usnesení z 24.05.2021
Usnesení č.2 ze 13.09.2021 :
ZM ukládá zadat tvorbu geometrického plánu
Rozprava z 11.10.2021 :
K dnešnímu dni není k dispozici GP
ZM bere na vědomí
Rozprava z 08.11.2021 :
Stále není GP.
ZM bere na vědomí
Rozprava z 06.12.2021 :

GP doručen našemu úřadu dne 09.11.2021, byl zaslán členům ZM
v podkladovém materiálu.
Usnesení z 06.12.2021 :

ZM Horní Blatná souhlasí s prodejem části p.p.č. 1219/2 vyznačené v GP
číslo 622-213/2021 jako p.p.č. 1219/6 o výměře 251 m2 panu …. Cena za 1
m2 (dle schválených pravidel prodeje nemovitého majetku města „EPozemky v zóně pro výstavbu, pro výstavbu nevhodné 200,- Kč za 1 m2“) je
určena částkou ve výši 200,- Kč + náklady s prodejem spojené.
Hlasování:

Pro : 5

Proti :

0

Zdržel se : 0

5) Žádost o část p.p.č. 1215/1 – cca 2 m2
Rozprava z 06.12.2021 :

Žadatel, který je majitelem p.p.č. 1199 cca jeden měsíc zjistil, že neoprávněně
zabírá 2 m2 p.p.č. 1215/1
Usnesení z 06.12.2021 :

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

Pro : 5

Proti :

0

Zdržel se : 0

6) Žádost o prodej části p.p.č. 190/2
Usnesení z 08.11.2021 :

ZM ukládá zveřejnit záměr s prodejem 66 m2 p.p.č. 190/2 na 15 dní
Rozprava z 06.12.2021 :

Záměr města číslo 34/2021 byl zveřejněn od 15.11.2021 do 01.12.2021,
záměr nebyl nikým připomínkován
Usnesení z 06.12.2021 :

ZM Horní Blatná souhlasí s prodejem části p.p.č. 190/2 označené v GP číslo
604-131/2021 jako p.p.č. 190/6 o výměře 66 m2 žadateli, kterým je pan ….
Dle schválených pravidel prodeje majetku města ( D. Ostatní

pozemky

neurčeny k výstavbě - ostatní plocha, ostatní komunikace, 100,- Kč za 1 m2)
je cena určena na 100,- Kč za 1 m2 plus ostatní náklady spojené s prodejem
Hlasování:

Pro : 5

Proti :

0

Zdržel se : 0

7) Žádost o prodej p.p.č. 857/19
Usnesení z 08.11.2021 :

ZM ukládá zveřejnit záměr na 15 dní
Rozprava z 06.12.2021 :

Záměr města číslo 35/2021 byl zveřejněn od 15.11.2021 do 01.12.2021,
záměr nebyl nikým připomínkován
Usnesení z 06.12.2021 :

ZM Horní Blatná souhlasí s prodejem p.p.č. 857/19 o výměře 153 m2
žadateli, kterým je pan …. Cena, dle schválených pravidel prodeje majetku
města ( D.

Ostatní pozemky neurčeny k výstavbě - ostatní plocha, ostatní

komunikace, 100,- Kč za 1 m2) je cena určena na 100,- Kč za 1 m2 plus
ostatní náklady spojené s prodejem.
Hlasování:

Pro : 5

Proti :

0

Zdržel se : 0

8) Vyhlášení nové ptačí oblasti – v 16:30
Rozprava z 08.11.2021 :
Dne 26.10.2021 se konala prezentace k „vyhlášení nové ptačí oblasti“. Bylo přislíbeno zaslání
podkladového materiálu pro projednání v orgánech dotčených měst a obcí v elektronické

podobě. Dne 04.11.2021 obdržel náš úřad pouze „návrh zápisu“, byla urgováno zaslání
prezentace. Prezentace, odkaz na internetu, přeposlána členům ZM dne 08.11.2021
Usnesení z 08.11.2021 :
ZM Horní Blatná se k záměru „vyhlášení nové ptačí oblasti“ vyjádří na dalším jednání ZM
Rozprava z 06.12.2021 :

Členům ZM přeposlán finální zápis z projednávání ze dne 26.10.2021. Opět
zaurgováno zaslání celkové prezentace tak, jak byla předvedena v Perninku
k posouzení návrhu hranice uvedené oblasti. Prezentace doručena dne
03.12.2021, dne 04.12.2021 (sobota) přeposlána všem zastupitelům
Usnesení z 06.12.2021 :

ZM Horní Blatná nesouhlasí s vyhlášením „nové ptačí oblasti“ v k.ú. Horní
Blatná, jelikož je obava ze zásahu do plánovaného rozvoje města Horní
Blatná.
Hlasování:

Pro : 4

Proti :

0

Zdržel se : 0

9) Uzavření ZŠ a MŠ v době vánočních prázdnin
Rozprava z 06.12.2021 :

Základní a mateřská škola bude uzavřena od 20.12.2021 do 02.01.2022.
ZM bere na vědomí
10) Rozpočtové opatření číslo 8 / 2021 – přednostně v 16:21
Rozprava z 06.12.2021 :

Příjmy :
ř. č. 2 - Daň FO ze SVČ - zvýšení o 4 000,00 - zvyšuje kladné saldo rozpočtu
ř. č. 3 - Dotace - KLM - zvýšení o 40 000,00 - zvyšuje kladné saldo rozpočtu
ř. č. 8 - Veřejné prostranství FILM - zvýšení o 3 000,00 - zvyšuje kladné saldo
rozpočtu
ř. č. 16 - Dotace - zmírnění dopadů - zvýšení o 3 243,77 - zvyšuje kladné
saldo rozpočtu
ř. č. 24 - Daně PO - zvýšení o 40 000,00 - zvyšuje kladné saldo rozpočtu
ř. č. 39 - Turistika - prodej mat. - zvýšení o 10 000,00 - zvyšuje kladné saldo
rozpočtu
ř. č. 65 - muzeum - vstup - zvýšení o 2 000,00 - zvyšuje kladné saldo rozpočtu
ř. č. 91 - Vyúčtování TUV - zvýšení o 70 000,00 - zvyšuje kladné saldo
rozpočtu

ř. č. 118 - Pneu / poplatky - zvýšení o 50,00 - zvyšuje kladné saldo rozpočtu
ř. č. 120 - KO poplatky - zvýšení o 7 000,00 - zvyšuje kladné saldo rozpočtu
ř. č. 176 - úroky banky - zvýšení o 50,00 - zvyšuje kladné saldo rozpočtu
Příjmy celkem 179 343,77
Výdaje :
ř. č. 42 - komunikace - opravy -navýšení o 600 000,00 - snižuje kladné saldo
rozpočtu
ř. č. 45 - Komunikace - služby -navýšení o 30 000,00 - snižuje kladné saldo
rozpočtu
ř. č. 112 - pozemky - nájem -navýšení o 543,00 - snižuje kladné saldo
rozpočtu
ř. č. 122 - Tříděný odpad - služby -navýšení o 43 000,00 - snižuje kladné
saldo rozpočtu
ř. č. 126 - park - mzdy ,DOPP, poj. -navýšení o 65 500,00 - snižuje kladné
saldo rozpočtu
ř. č. 127 - park - oděvy -navýšení o 6 000,00 - snižuje kladné saldo rozpočtu
ř. č. 153 - Mú - mzdy, DoPP - navýšení o 110 000,00 - snižuje kladné saldo
rozpočtu
ř. č. 154 - Mú - pojistění mezd -navýšení o 15 400,00 - snižuje kladné saldo
rozpočtu
ř. č. 156 - Mú - materiál -navýšení o 20 000,00 - snižuje kladné saldo rozpočtu
ř. č. 161 - Mú - telefony -navýšení o 9 000,00 - snižuje kladné saldo rozpočtu
ř. č. 162 - Mú - právní služby -navýšení o 20 000,00 - snižuje kladné saldo
rozpočtu
ř. č. 176 - Banka - poplatky -navýšení o 1 500,00 - snižuje kladné saldo
rozpočtu
Výdaje celkem 920 943,00
ZM bere na vědomí
11) Novostavba RD na p.p.č. 540/3
Usnesení z 06.12.2021 :

ZM nemá námitek k záměru výstavby na p.p.č. 540/3

Hlasování:

Pro : 5

Proti :

0

Zdržel se : 0

12) Novostavba – přístavba garáže na p.p.č. 570/5
Usnesení z 06.12.2021 :

ZM nemá námitek k záměru výstavby garáže na p.p.č. 570/5
Hlasování:

Pro : 5

Proti :

0

Zdržel se : 0

13) Veřejnoprávní smlouva – knihovna 2022
Rozprava z 06.12.2021 :

Veřejnoprávní smlouva dodána našemu úřadu dne 06.12.2021.
Usnesení z 06.12.2021 :

ZM souhlasí s uzavřením VPS na rok 2022, souhlasí s uvedenou částkou ve
výši 10.200,- Kč
Hlasování:

Pro : 5

Proti :

0

Zdržel se : 0

14) Komunální odpad – přednostně v 16:25
Rozprava z 08.11.2021 :
Členům ZM zaslán návrh OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, se
zvýrazněním čl. 7, 8, 9, 10 a 11, které je potřeba projednat.
Jedna věc je Obecně závazná vyhláška "o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství", druhá věc je Obecně závazná vyhláška "o místním poplatku za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci".
Doposud byl místní poplatek :
V roce 2021 byl navyšován
- do roku 2021 :
T (týden)

1.800,-

Č (čtrnáct dní) 1,320,M (měsíc)

1.052,-

- v roce 2021 :
T

2.500,-

Č

1.900,-

M

1.400,-

Náš úřad nemá ještě přesná čísla za rok 2021, předpokládám ale, že nebudou pro město
nějak extra výhodná (nárůst ceny skládkovného).
Řešení - návrh :
Vypovědět všem PO a PFO smlouvy na svoz KO, čímž dojde ke snížení (snad) celkové váhy
za skládkovné. Dnes platí to, že město má určitý limit v tunách na uskladněný odpad. Pokud
tento limit, který je počítán na trvale hlášené občany, je překročen, je cena za skládkovné

výrazně navýšena. Navrhuji oddělit od systému i komunální odpad úřadu (kotelna), školy
(kotelna), bytových domů, ponechat pouze rodinné domy a chaty. Členům ZM zaslán
elektronicky návrh smlouvy pro PO a PFO od AVE CZ.
Místní poplatek :
Lze stanovit buď na váhu (kg) nebo objem (l).
Váha u nás nelze, jelikož technika není vybavena zařízením na vážení, navíc jaká by
následně byla administrativa ?
Objem, nejvíce 110 litrů popelnice, Faustův dvůr 1100 litrů, počítá se mu 10 x 110 litrů.
Poplatek lze stanovit až do 1,- kč za 1 litr odpadu z nemovitosti kde je přihlášena osoba k
trvalému pobytu - snaha o výpočet zaslána členům ZM elektronicky. Navrhuji max. sazbu od
0,48 do 0,50 kč za 1 litr odadu ?
Poplatek lze formou Obecně závazné vyhlášky upravovat. Myslím, že není naší snahou založit
příjmový rozpočet města na poplatku za komunální odpad, ale je snahou přinutit občany třídit
odpad a je snahou aby město nedoplácelo za svoz a likvidaci odpadů z domácností. Město
doplácelo cca 50 % nákladů. Připomínám, nemáme za rok 2021 doposud přesné údaje.
Rekreační objekty (chaty) lze počítat jako by v jedné nemovitosti byla jedna osoba produkující
odpad 60 litrů měsíčně.
Výpočet opět zaslán členům ZM v elektronické podobě. U rekreačních objektů lze návratnost
(protože náš systém určitě bude chaty dotovat) zajistit navýšením daně z nemovitosti. Majitelé
chat mají možnost svůj objekt (za určitých podmínek) "překolaudovat" na trvalé bydlení.
Pokud bude více trvale žijících občanů v HB, bude město mít zase vyšší částku z
"Rozpočtového určení daní".
Nelze mít jinou sazbu na chaty a na občany. Může být pouze jedna sazba za 1 litr pro
všechny.
Usnesení č.1 z 08.11.2021 :
ZM ukládá starostovi připravit OZV č.2/2021 o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství, ukládá ze zaslaného návrhu vypustit citaci článků číslo 7, 8, 9, 10 a 11
Usnesení č.2 z 08.11.2021 :
ZM ukládá starostovi připravit OZV číslo 3/2021" o místním poplatku za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci" s cenou 0,50 Kč za 1 litr odpadu
Rozprava z 06.12.2021 :
Usnesení č.1 z 06.12.2021 :

OZV 2/2021 O stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Hlasování:

Pro : 5

Proti :

0

Zdržel se : 0

Usnesení č.2 z 06.12.2021 :

OZV 3/2021 O místním poplatku za odkládání komunálního odpadu
z nemovité věci
Hlasování:

Pro: 5

Proti :

0

Zdržel se : 0

Doplnění programu :
15) Rozpočet na rok 2022
Rozprava z 06.12.2021 :

Rozpočet na rok 2020 se připravuje.
Usnesení z 06.12.2021 :

ZM schvaluje "Rozpočtové provizorium" pro měsíce:
leden 1/12 běžných výdajů schváleného rozpočtu pro rok 2021,
únor 1/12 běžných výdajů schváleného rozpočtu pro rok 2021,
březen 1/12 běžných výdajů schváleného rozpočtu pro rok 2021
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

16) Finanční odměna členům JSDH za vykonané práce nad rámec
zákona o PO
Rozprava z 06.12.2021 :

Poslední odměna poskytnuta v roce 2019.
Návrh na

finanční odměn členům JSDH za vykonané práce nad rámec

zákona o PO :
- stavbu stanu se ziskem pro město Horní Blatná
- údržbu majetku města (sekačky traktor atd.)
- květinová výzdoba na náměstí
- zajištění pitné vody na Blatenském vrchu v letních měsících
- oprava movitého majetku města (lavice a stoly)
- prořezávky náletových dřevin
- oprava nářadí zaměstnanců města
- aktivní pomoc při zajištění a distribuci dezinfekce a roušek při
vypuknutí pandemie COVID 19 v roce 2020
Usnesení z 06.12.2021

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

Pro : 4

Proti :

0

Zdržel se : 0

17) Odměna členům ZM a členům komisí (finanční a kontrolní) za
splnění mimořádných úkolů :
Usnesení z 06.12.2021 :

ZM schvaluje mimořádnou odměnu členům ZM :
-

Vopalecký Miroslav – za vedení finančního výboru, a za aktivní účast
v řešení lesního hospodářství ve výši 4.000,- Kč

-

Macháčková Romana – za vedení kontrolního výboru a za aktivní účast
při zajišťování akcí pořádaných městem Horní Blatná ve výši 4.000,- Kč

-

Wöllnerová Zuzana - za aktivní účast při zajišťování akcí pořádaných
městem Horní Blatná a za podněty při jednání finanční komise ve výši
4.000,- Kč

-

Schildbach Manfred – za zajištění úklidu města nad rámec dohody a za
údržbu svěření techniky ve výši 4.000,- Kč

-

Petro Robert – za přípravu a údržbu techniky ve výši 4.000,.- Kč

-

Kubeš Jan – za zajištění investičních a neinvestičních akcí města Horní
Blatná ve výši 4.000,- Kč

-

Ing. Mgr. Havlíková Martina - za aktivní účast při zajišťování akcí
pořádaných městem Horní Blatná a za podněty při jednání finanční
komise ve výši 4.000,- Kč

-

Malimánková Věra – za podněty v kontrolním výboru a spolupráci při
tvorbě vyhlášek města ve výši 4.000,- Kč

-

Ing. Očenášek Miroslav - za podněty v kontrolním výboru a spolupráci při
tvorbě vyhlášek města a spolupráce při pořádání akcí města – ve výši
4.000,- Kč

Hlasování:

Pro : 4

Proti :

0

Ověřovatelé zápisu dne 06.12.2021 :
Starosta dne 06.12.2021 :

Zdržel se : 0

