Zápis ze 6. (mimořádného) zasedání
"Zastupitelstva města Horní Blatná"
ze dne 29.06.2022
Přítomni :

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

Hosté :

5 návštěvníků

Omluveni :
Neomluveni :
Ověřovatelé zápisu :

Macháčková Romana, Vopalecký Miroslav

Začátek zasedání :

16.00 hodin

Konec zasedání :

… hodin

Program jednání byl zveřejněn dle bodů č.1 až 6 od 22.06.2022
1) Návrh Závěrečného účtu města Horní Blatná za rok 2021 a zpráva o přezkoumání
hospodaření města Horní Blatná za rok 2021
2) Účetní závěrka města Horní Blatná za rok 2021
3) Účetní závěrka příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Horní Blatná za rok 2021
4) Žádost o udělení výjimky z rušení nočního klidu / OZV 1/2016

- vypuštěn

5) Rozpočtové opatření číslo 2 / 2022
6) Pošta
Hlasování:

Pro : 6

Proti : 0

Zdržel se : 0

Určení ověřovatelů zápisu :
Rozprava :

- návrh –

Macháčková Romana, Vopalecký Miroslav

Ověřovateli zápisu jsou určeni : Macháčková Romana, Vopalecký Miroslav
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

1) Návrh Závěrečného účtu města Horní Blatná za rok 2021 a zpráva o
přezkoumání hospodaření města Horní Blatná za rok 2021
Rozprava z 29.06.2022 :

Členům ZM zaslán text Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města
Horní Blatná za rok 2021 a návrh „závěrečného účtu města Horní Blatná za
rok 2021“ který byl zveřejněn od 09.06.2022 a nebyl nikým připomínkován.

Usnesení č.1 z 29.06.2022 :

ZM Horní Blatná schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
města Horní Blatná za rok 2021 s výhradami :
a) Při poskytování mimořádných odměn členům ZM bude dodržován
zákon 128/2000 Sb., o obcích, § 76
§ 76
(1) Členovi zastupitelstva obce může obec poskytnout mimořádnou odměnu
za splnění mimořádných nebo zvláště významných úkolů obce.
(2) Souhrnná výše mimořádných odměn poskytnutých v kalendářním roce
uvolněnému členovi zastupitelstva obce nesmí být vyšší než dvojnásobek
nejvyšší odměny, která mu v průběhu tohoto kalendářního roku náležela za
výkon jím zastávaných funkcí za měsíc.
(3) Souhrnná výše mimořádných odměn poskytnutých v kalendářním roce
neuvolněnému členovi zastupitelstva obce nesmí být vyšší než dvojnásobek
maximální výše odměny, kterou za výkon jím zastávané funkce nebo v
souhrnu za výkon jím zastávaných funkcí za měsíc stanoví zákon a prováděcí
právní předpis.
(4) Návrh na poskytnutí mimořádné odměny členovi zastupitelstva obce musí
být uveden jako samostatný bod navrženého programu připravovaného
zasedání zastupitelstva obce.
(5) Návrh na poskytnutí mimořádné odměny členovi zastupitelstva obce
musí být odůvodněn a projednán jako samostatný bod programu
jednání zastupitelstva obce. Důvod poskytnutí mimořádné odměny musí
být uveden v usnesení zastupitelstva obce, kterým byla mimořádná
odměna poskytnuta.
b) Rozpočtová opatření budou prováděna v souladu se zákonem
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, §16 odst.4
ZM Horní Blatná ukládá starostovi vyrozumět odbor interního auditu a
kontroly Karlovarského kraje o přijatých nápravných opatření.
Hlasování:

Pro : 6

Proti : 0

Zdržel se : 0

Usnesení č.2 z 29.06.2022 :

ZM Horní Blatná schvaluje „závěrečný účet města Horní Blatná za rok 2021“.

Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

2) Účetní závěrka města Horní Blatná za rok 2021
Rozprava z 29.06.2022 :

Členům ZM zaslán :
-

Výkaz zisku a ztrát leden až prosinec 2021

-

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, DSO a RR za leden až
prosinec 2021

-

Příloha ÚSC, DSO, RR za leden až prosinec 2021

-

Hlavní knihu účetnictví za měsíce leden až prosinec 2021

-

Rozvaha – bilance za měsíce leden až prosinec 2021

Usnesení z 29.06.2022 :

ZM Horní Blatná schvaluje „účetní závěrku města Horní Blatná za rok 2021“
svůj souhlas stvrzuje podpisem protokolu o schválení účetní závěrky
Hlasování:

Pro : 6

Proti : 0

Zdržel se : 0

3) Účetní závěrka příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Horní Blatná za rok
2021
Rozprava z 29.06.2022 :

Členům ZM Horní Blatná zaslány tyto materiály :
-

Rozvaha příspěvkové organizace

-

Výkaz zisku a ztrát

-

Příloha základní

-

Příloha č.5 C základní

-

Příloha A FKSP

-

Rezervní fond D

-

Příloha F fond investic

-

Příloha G stavby

-

Příloha H pozemky

Usnesení z 29.06.2022 :

ZM Horní Blatná schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Horní Blatná za rok 2021, svůj souhlas stvrzuje podpisem protokolu o
schválení účetní závěrky
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 0

4) Žádost o udělení výjimky z rušení nočního klidu / OZV 1/2016 vypuštěn
Rozprava z 06.06.2022 :
Výjimka z nočního klidu je požadována na dům č.e. 37 v ulici Horní z důvodu oslav narozenin
cca do 04:00 hodin
Usnesení z 06.06.2022 :
ZM souhlasí s výjimkou pro rušení nočního klidu, ukládá vypracovat dodatek k OZV 1/2016,
doporučuje žadateli oslovit sousedy a se záměrem oslav je upozornit.
Rozprava z 29.06.2022 :

Na základě připomínek sousedů podávám žádost o revokaci usnesení ze dne
06.06.2022 č.j. 9 a jeho zrušení z důvodu častějších oslav na uvedeném
pozemku.
Usnesení z 29.06.2022 :

ZM ukládá zrušit dodatek č.1 k OZV číslo 1/2016 a o tomto usnesení
vyrozumět žadatele.
5) Rozpočtové opatření číslo 2 / 2022
Rozprava z 29.06.2022 :

Rozpočtové opatření č. 2
Příjmy 231 20
ř. č. 28
ř. č. 30
ř. č. 95
ř. č. 111 ř. č. 148 ř. č. 176 -

Dar - tříděný odpad EKO-KOM - navýšení o
zvyšuje kladné saldo rozpočtu
Dotace KK pro SDH
- navýšení o
zvyšuje kladné saldo rozpočtu
Vyúčtování r. 2021 vratky Nebyty - navýšení o
zvyšuje kladné saldo rozpočtu
Pozemky - prodej
- navýšení o
zvyšuje kladné saldo rozpočtu
Mú - služba
- navýšení o
zvyšuje kladné saldo rozpočtu
Banka - úroky
- navýšení o
zvyšuje kladné saldo rozpočtu
celkem

Výdaje 231 30
ř. č. 82
ř. č. 90
-

SPOZ - dary věcné
snižuje kladné saldo rozpočtu
Byty - el. Č.p. 261
zvyšuje záporné saldo rozpočtu

10 000,00
114 000,00
17 500,00
1 500 000,00
2 000,00
2 000,00

1 645 500,00
-navýšení o

20 000,00

-navýšení o

6 000,00

ř. č.

92

ř. č.

108

-

Byty – opravy
zvyšuje záporné saldo rozpočtu
Hřbitov
- opravy
zvyšuje záporné saldo rozpočtu
celkem

Příjmy:
Výdaje:
Saldo (kladné):

-navýšení o

70 000,00

-navýšení o

90 000,00

186 000,00

23 975 923,10 Kč
11 767 000,00 Kč
12 208 923,10 Kč

RO č.2 projednal finanční výbor na svém zasedání dne 29.06.2022 a
doporučuje ke schválení.
Usnesení z 29.06.2022 :

ZM Horní Blatná schvaluje rozpočtové opatření číslo 2 ve výši :
Příjmy:
Výdaje:
Saldo (kladné):
Hlasování:

Pro : 6

23 975 923,10 Kč
11 767 000,00 Kč
12 208 923,10 Kč
Proti :

0

Zdržel se : 0

6) Pošta
Rozprava z 29.06.2022 :

Zákon č. 128/2000 Sb.:
§ 16 :
f) požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti
radou obce nebo zastupitelstvem obce; je-li žádost podepsána nejméně 0,5
% občanů obce, musí být projednána na jejich zasedání nejpozději do 60
dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů
g) podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty; orgány obce je
vyřizují bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů, jde-li o působnost
zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů.
Na jednání ZM se dostavili …….., kdy bylo opět projednáváno vytápění
prostor pošty a náhradní prostory.
ZM bere na vědomí
Ověřovatelé zápisu dne : 29.06.2022 :
Starosta dne :

29.06.2022 :

