MĚSTO SKALNÁ
ZASTUPITELSTVO

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 02/ 2013
Místo konání
Datum konání
Čas konání
Ukončeno jednání

: Zasedací místnost SH ve Skalné
: 04.04.2013
: 16,30 hod.
: 17,00 hod.

1. Zastupitelstvo města Skalná zahájila starostka města Mgr. Rita Skalová s tím, že přivítala
přítomné zastupitele a občany s tím, že 2 zastupitelky jsou z jednání řádně omluveny.
Přítomní zastupitelé poměrem hlasů 13 – 0 – 0 schválili program jednání v předloženém
znění.
2. Zastupitelstvo města Skalná jednohlasně schválilo členy návrhové komise v následujícím
složení : Ing. Luděk David, pan Josef Kapic.
3. Zastupitelstvo města Skalná jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu ve složení pan Petr
Lörincz, pan Tomáš Pěček. Ověřovatel zápisu ze zasedání zastupitelstva dne 07.02.2013 pan
Ladislav Vokoun sdělil, že zápis přečetl a tento souhlasí s průběhem jednání. Druhý
ověřovatel zápisu – Mgr. Petra Krbcová byla z jednání 04.04.2013 omluvena. Termín
kontroly byl jednohlasně stanoven na 06.06.2013.
4.

Zastupitelstvo města Skalná vzalo jednohlasně na vědomí kontrolu plnění usnesení
zastupitelstva č. ZM 01/13 a souhlasilo s vypuštěním splněných bodů ze sledování.

5. Zastupitelstvo města Skalná vzalo jednohlasně na vědomí zprávu o činnosti rady za období
od 28.02.2013 do 27.03.2013.
6.

Zastupitelstvo města Skalná vzalo jednohlasně na vědomí zprávu o činnosti výborů
zastupitelstva. Za kontrolní výbor předložil tuto zprávu jeho předseda pan Jan Salaj.
Kontrolní výbor se za uvedené období sešel celkem 2x, kdy provedl kontrolu inventarizace
majetku města a kontrolu pronájmu nebytových prostor. Protokoly o výsledku obou kontrol
jsou součástí zaslaných podkladů členům zastupitelstva a při obou kontrolách nebyly
zjištěny žádné nedostatky. Finanční výbor, z důvodu časového posunutí jednání
zastupitelstva, předloží zprávu o kontrole financování Plesu města Skalná, projednání
Závěrečného účtu města Skalná za rok 2012, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření města Skalná v roce 2012, pořízené Odborem kontroly KÚ KK a navržených
změn v rozpočtu města na jednání zastupitelstva 06.06.2013.

7. Zastupitelstvo města jednohlasně schválilo záměr prodeje části p.p.č. 2188/1 k.ú. Skalná o
výměře 49 m2 . Dále jednohlasně schválilo stažení písm. b) z pořadu jednání, kde se měl

schválit záměr prodeje stavby, hospodářského stavení ( zděná kůlna) na st.p.č.
145/2,k.ú.Skalná za tržní cenu stanovenou znaleckým posudkem, vypracovaným na náklady
žadatele. Důvodem tohoto kroku byla skutečnost, že zájemce o výše uvedenou stavbu, která
stojí na jeho pozemku, za cenu stanovenou znaleckým posudkem, který si nechal předběžně
vypracovat, nestojí a se svým postojem, včetně znaleckého posudku, seznámil členy
zastupitelstva až na veřejném jednání. Dále navrhl, že stavbu koupí za 1,- Kč nebo žádá o
dlouhodobý bezúplatný pronájem. Ing. Gold uvedl, že došlo ke změně podmínek prodeje a
tyto musí žadatel písemně předložit a opětovně je lze projednat ve stavební komisi, poté na
radě, která požadavky doporučí ke schválení zastupitelstvu v podané či změněné formě
nebo prodej nedoporučí. Zastupitelstvo dále uložilo tajemnici informovat žadatele ohledně
záměru prodeje části p.p.č. 2188/1,k.ú.Skalná. Termín kontroly byl stanoven na 06.06.2013.
8. Zastupitelstvo města jednohlasně schválilo záměr směny p.p.č.516/2 k.ú. Skalná o výměře
10 m2 ve vlastnictví města Skalná za p.p.č. 300/2 k.ú. Skalná o výměře 12 m2 ve vlastnictví
Vladimíra Beňa a uložilo tajemnici informovat o tomto rozhodnutí žadatele. Termín
kontroly byl stanoven na 06.06.2013.
9. Zastupitelstvo města Skalná jednohlasně schválilo prodloužení Smlouvy o revolvingovém
úvěru mezi městem Skalná a Komerční bankou, a.s. pobočkou Cheb, na celkovou částku
1.500.000,- Kč, na další smluvní období s parametry uvedenými v důvodové zprávě.
Pověřilo starostku města podpisem výše uvedené úvěrové smlouvy. Termín kontroly byl
stanoven na 06.06.2013.
10. Zastupitelstvo města v bodě Různé nepřijalo žádné usnesení.

Starostka města :………………………………….
Místostarosta :…………………………………….
Ověřovatelé zápisu :……………………………….
………………………………..

Zapsala :………………..

