MĚSTO SKALNÁ
ZASTUPITELSTVO

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 05/ 2013
Místo konání
Datum konání
Čas konání
Ukončeno jednání

: Zasedací místnost SH ve Skalné
: 17.10.2013
: 16, 30 hod.
: 17, 20 hod.

1. Jednání zahájila starostka města Mgr. Rita Skalová, která přivítala přítomné členy
zastupitelstva a občany. Prohlásila, že zastupitelstvo je usnášeníschopné, omluven pan
Pěček, pí Rothová. Zastupitelstvo města Skalná jednohlasně schválilo program jednání
zastupitelstva města č. ZM 05/2013 v předloženém znění.
2.

Zastupitelstvo města Skalná jednohlasně schválilo
složení: pan Roman Melničuk, pan Petr Lörincz.

členy návrhové komise v tomto

3. Zastupitelstvo města Skalná jednohlasně schvaluje ověřovatele zápisu z jednání dnešního
zastupitelstva ve složení : Ing. Denisa Goldová, Ing. Luděk David.
4.

Zastupitelstvo města Skalná vzalo jednohlasně na vědomí kontrolu plnění usnesení
zastupitelstva č. ZM 04/13 a souhlasilo s vypuštěním splněných bodů ze sledování. Dále
schválilo posunutí termínů plnění usnesení takto : č. ZM 14/04/13 na 12.12.2013. Při
projednávání tohoto bodu se dostavil Ing. Radomil Gold a pan Josef Kapic.

5. Zastupitelstvo města Skalná vzalo jednohlasně na vědomí zprávu o činnosti rady za období
od 23.08.2013 do 17.10.2013.
6. Zastupitelstvo města Skalná vzalo jednohlasně na vědomí zprávu o činnosti FV a KV,
kterou předložili předsedové obou komisí – pan Salaj Jan a pan Pěček Tomáš. Zápisy
provedených kontrol byly součástí podkladů pro zastupitele a byly bez připomínek.
7. Zastupitelstvo města Skalná vzalo jednohlasně na vědomí informace o realizované
rozpočtové změně č. 4 ke schválenému rozpočtu roku 2013, která byla doporučena ke
schválení Radou města Skalná dne 29.8.2013.
8. Zastupitelstvo města Skalná poměrem hlasů 13 – 0 – 0, jednohlasně, schválilo Smlouvu o
poskytnutí příspěvku z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního
rozvoje ve výši 130.000,- Kč na akci „Sportovní hala Skalná – oprava sociálních zařízení“.
Dále schválilo Smlouvu mezi městem Skalná a Karlovarským krajem o poskytnutí
8 000 000,-- Kč na akci „ Skalná – kanalizace a intenzifikace ČOV, Starý Rybník –

kanalizace“ . Schválilo uzavření smlouvy mezi městem Skalná a Karlovarským krajem o
přijetí neinvestičního příspěvku v rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 30 000,- Kč na
zakoupení dýchací techniky. Dále jednohlasně schválilo Smlouvy Krajského úřadu KK –
odbor bezpečnosti a krizového řízení uzavření smlouvy mezi městem Skalná a
Karlovarským krajem o přijetí příspěvku v rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 37 000,Kč na věcné vybavení ( dýchací technika) a na odbornou přípravu členů JSDH Skalná ve
výši 8 840,- Kč. Tento bod přítomným zastupitelům předložila a vysvětlila starostka města.
9. Zastupitelstvo města Skalná vzalo na vědomí a jednohlasně schválilo znění Obecně
závazné vyhlášky č. 1/2013, kterou se stanoví zákaz popíjení alkoholu na veřejném
prostranství v obci Skalná. Uložilo starostce města zabezpečit veškeré úkony, související
s přijetím výše uvedené vyhlášky. Termín kontroly byl stanoven na 12.12.2013.
10. Zastupitelstvo města Skalná jednohlasně schválilo Žádost obce o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace na výdaje JSDH obcí zařazených do plošného pokrytí z rozpočtu
Karlovarského kraje ve výši 99 500,- Kč na zabezpečení akceschopnosti jednotky. Uložilo
starostce města provést všechny úkony, spojené s uvedenou žádostí o dotaci. Termín
kontroly byl stanoven na 12.12.2013.
11. Zastupitelstvo města Skalná:
a) schválilo záměr prodeje p.p.č. 158/3 k.ú. Skalná o výměře 143 m2, k volnému využití
za 150,- Kč / m2,
b) schválilo záměr prodeje lesního pozemku na p.p.č. 225/1 k.ú. Skalná o výměře 911
m2 za cenu 50,- Kč / 1m2 a dřevní hmoty ve výši 27.500,- Kč, stanovenou
znaleckým posudkem. Při projednávání tohoto bodu upozornili manželé Goldovi na
střet zájmu.
c) neschválilo záměr prodeje st.p.č. 135/2 k.ú. Starý Rybník, obec Skalná, o výměře
143 m2 k ostatnímu využití, za cenu 150 Kč/m2,
d) schválilo záměr prodeje st.p. 146/62, k.ú. Skalná tak, že při podpisu složí žadatel
jednorázově částku 290,-- Kč/m2 a zbývající částka ve výši 100,- Kč/ m2 bude
zaplacena následovně – v případě, že kolaudace proběhne do 30.11.2016, splatnost
bude do 31.12.2017, v případě, že kolaudace do 30.11.2016 neproběhne, pak
zbývající částka bude splatná do 30.11.2016,
e) uložilo tajemnici informovat o tomto rozhodnutí žadatele.
Termín kontroly byl stanoven na 12.12.2013.
12. Zastupitelstvo města Skalná jednohlasně schválilo prodej části p.p.č. 1709/9 k.ú. Skalná,
o výměře cca. 37 m2 k ostatnímu využití manželům Vladimíru a Anně Flaksovým, bytem
V Aleji 407, 351 34 Skalná, za cenu 150,- Kč/m2 a nákladů na vyhotovení GP a kupní
smlouvy. Dále jednohlasně schválilo prodej p.p.č.146/60 k.ú. Skalná o výměře 1317 m2,
pro výstavbu RD panu Ing. Karlu Štolbovi, Za Školou 355, 351 34 Skalná za cenu 390,Kč/m2 v souladu se schválenými Zásadami prodeje pozemků z majetku města Skalná,
určených k výstavbě rodinných domů ze dne 13.10.2011, usnesení č. ZM 09/05/11
s účinností od 1.1.2012 . Pověřilo starostku města podpisem kupní smlouvy a Smlouvy o
budoucí smlouvě kupní. Termín kontroly byl stanoven na 12.12.2013. Po projednání
tohoto bodu odešel Ing. Jaroslav Bradáč.
13. Zastupitelstvo města jednohlasně schválilo prodloužení termínu dokončení stavby RD
na p.p.č.146/61 z 1.10.2012 na 31.12.2014, uvedené ve Smlouvě o smlouvě budoucí ze

dne 1.10.2007, čl.II odst.4, písm.c), uzavřené mezi Městem Skalná a Jaroslavem
Pragerem, V Aleji 407, 351 34 Skalná a pověřilo starostku města podpisem Dodatku ke
Smlouvě o smlouvě budoucí. Termín kontroly byl stanoven na 12.12.2013.
14. V bodě Různé vznesl dotaz pan Vokoun na vlastnictví plynového pomníčku před domem
pana Pragera na Panské louce, který je silně poškozen. Tento pomníček je ve vlastnictví
pana Pragera, který za něj nese odpovědnost a musí jej opravit, což bylo vlastníkovi
sděleno ihned na jednání zastupitelstva.

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

Zapsala :………………..

