MĚSTO SKALNÁ
ZASTUPITELSTVO
Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 06/ 2013
Místo konání
Datum konání
Čas konání
Ukončeno jednání

: Zasedací místnost SH ve Skalné
: 12.12.2013
: 16, 30 hod.
: 18, 15 hod.

1.

Zastupitelstvo města Skalná zahájila starostka města Mgr. Rita Skalová, která přivítala
přítomné členy zastupitelstva a občany. Seznámila přítomné s navrženým programem
zasedání, který byl poměrem hlasů 10 – 0 – 0 schválen.

2.

Zastupitelstvo města Skalná jednohlasně schválilo návrhovou komisi ve složení Ing.
Luděk David, pan Josef Kapic.

3.

Zastupitelstvo města Skalná jednohlasně schválilo ověřovatele z dnešního jednání ve
složení pan Petr Lörincz, pan Ladislav Vokoun, termín kontroly byl stanoven na
06.02.2014. Ověřovatelé zápisu z jednání zastupitelstva dne 17.10.2013 – Mgr. Denisa
Goldová, Ing. Luděk David neměli k tomuto zápisu žádné připomínky a zápis odpovídal
průběhu jednání.

4.

Zastupitelstvo města Skalná vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení zastupitelstva č.
ZM 05/13 a souhlasilo s vypuštěním splněných bodů ze sledování. Jednohlasně schválilo
posunutí termínů plnění usnesení takto : č. ZM 12/05/13 a) na 06.02.2014.

5. Zastupitelstvo města Skalná vzalo jednohlasně na vědomí zprávu o činnosti rady za období
od 18.10.2013 do 12.12.2013. Během projednávání tohoto bodu se dostavil místostarosta
Ing. Radomil Gold.
6.

Zastupitelstvo města Skalná vzalo jednohlasně na vědomí skutečnost, že zprávu o
činnosti finančního výboru za rok 2013, včetně návrhu činnosti v roce 2014, předloží
předseda finančního výboru pan Tomáš Pěček na prvním jednání zastupitelstva v roce
2014. Hlavní body, které výbor projednal a doporučil zastupitelstvu ke schválení, tj.
plnění rozpočtu města ke 31.10.2013 a rozpočtovou změnu č. 5, položek 85-227, návrh
rozpočtu na rok 2014 včetně schválení zmocnění pro radu města k provádění
rozpočtových změn v roce 2014 do výše 1 mil. Kč za předpokladu, že nedojde ke změně
salda příjmů a výdajů rozpočtu města roku 2014, s výjimkou změn souvisejících
s majetkoprávními úkony města, které jsou vyhrazeny zastupitelstvu, jsou samostatnými
body tohoto jednání. Předseda kontrolního výboru pan Jan Salaj byl z jednání
zastupitelstva omluven a protokoly o výsledcích provedených kontrol, včetně plánu práce
kontrolního výboru na rok 2014 a souhrnné zprávy o činnosti kontrolního výboru v roce
2013 byly předloženy na jednání zastupitelstva spolu s ostatními podklady. Vše bez
připomínek.

7.

Zastupitelstvo města Skalná se jednohlasně rozhodlo revokovat usnesení č. ZM
14/04/2013/b) na odprodej části st.p.č.155 k.ú. Skalná o výměře cca70 m 2, k ostatnímu
využití paní Pavle Hottmarové, za min. cenu 150,-Kč/m2 a zároveň revokovat usnesení č.
ZM 14/04/2013/a) na odprodej stavby na st.p.č.145 k.ú. Skalná paní Jaroslavě Šůsové, za
cenu 50.000,-Kč. Termín kontroly byl stanoven na 06.02.2014.

8.

Zastupitelstvo města Skalná schválilo v poměru 10-0-1 záměr prodeje stavby bez čp. na
st.p.č.145/2 Skalná, k ostatnímu využití, za min. cenu 10.000,-Kč. Termín kontroly byl
stanoven na 06.02.2014.

9. Při projednávání tohoto bodu oznámil Ing. Gold střet zájmu jeho a Mgr. Goldové s tím,
že z uvedeného důvodu navrhl hlasovat o každém bodu zvlášť a u bodu b) se zdrželi
hlasování.
a) schválilo prodej p.p.č. 158/3 k.ú. Skalná o výměře 143 m2, k volnému využití za 150,Kč / m2, spoluvlastníkům domu čp.118, 351 34 Skalná, uvedeným na LV 724 pro k.ú.
Skalná
Hlasování : 11 – 0 – 0
b) schválilo prodej lesního pozemku na p.p.č. 225/1 k.ú. Skalná o výměře 911 m2 Ing.
Radomilu Goldovi, Potoční 575, Skalná, za cenu 50,- Kč / 1m2 a dřevní hmoty ve výši
27.500,- Kč, stanovenou znaleckým posudkem
Hlasování : 9 – 0 - 2
c) schválilo prodej p.p.č.146/62, k.ú.Skalná o výměře 1302 m2 panu Štefanu Rothovi,
Sadová 239, 351 34 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.
Hlasování : 11 – 0 – 0
Termín kontroly byl stanoven na 06.02.2014.
10. Zastupitelstvo města Skalná jednohlasně rozhodlo neschválit nákup p.p.č.817/3,
p.p.č.2240, st.p.č.530 a st.p.č.531 k.ú.Skalná od společnosti Sebald s.r.o., Česká 781,
Skalná.
11. Zastupitelstvo města Skalná vzalo na vědomí harmonogram termínů jednání
Zastupitelstva a Rady města Skalná na rok 2014. Dále uložilo starostce města zajišťovat
jednání orgánů města dle schváleného harmonogramu na rok 2014. Termín kontroly byl
stanoven průběžně během celého roku 2014.
12. Při projednávání tohoto bodu předala starostka města slovo panu místostarostovi Ing.
Goldovi, který přítomným zastupitelům a občanům vysvětlil navrženou rozpočtovou
změnu č. 5, položek 85-227 ke schválenému rozpočtu města Skalná na rok 2013
v příjmové i výdajové části ve stejné výši, tj. + 10 719 339,04 Kč, které jsou způsobeny
hlavně výstavbou kanalizace. Na základě předložené změny uložilo zastupitelstvo
jednohlasně místostarostovi zabezpečit zapracování schválené rozpočtové změny č. 5 do
rozpočtu města roku 2013. Termín kontroly byl stanoven na 06.02.2014.
13. Zastupitelstvo města Skalná jednohlasně schválilo předložený rozpočet města na rok
2014 v příjmové i výdajové části jako vyrovnaný ve výši 43 477 411,22 Kč s úhradou
splátky dlouhodobých přijatých půjček ve výši 1 361 760,-- Kč. Tento bod byl jako

stěžejní podrobně vysvětlen Ing. Goldem. Dále zastupitelstvo jednohlasně zmocnilo radu
města Skalná k provádění rozpočtových změn do výše 1 000 000,- Kč, a to za
předpokladu, že nedojde ke změně salda příjmů a výdajů rozpočtu města roku 2014,
s výjimkou změn, souvisejících s majetkoprávními úkony města vyhrazených
zastupitelstvu. Dále uložilo starostce města zabezpečit veškeré úkony, spojené s přijetím
výše uvedeného usnesení. Termín kontroly byl stanoven na 06.02.2014.
14. Zastupitelstvo města Skalná vzalo jednohlasně na vědomí předložený návrh Přílohy č. 3
k Dodatku č. 7 ke smlouvě o odvozu TKO č. 300500652 uzavřené dne 18.6.1996, jehož
předmětem je kompletní úprava smluvních podmínek a jehož přílohou je ceník služeb
platný od 1. ledna 2014. Jednohlasně schválilo, za podmínek zapracování připomínek
uvedených v důvodové zprávě, uzavření Přílohy č.3 k Dodatku č. 7 ke smlouvě o odvozu
TKO č. 300500652 uzavřené dne 18.6.1996, jehož předmětem je kompletní úprava
smluvních podmínek a jehož přílohou je ceník služeb platný od 1. ledna 2014. Pověřilo
starostku města podpisem výše uvedené Přílohy č. 3 k Dodatku č. 7 . Termín kontroly
byl stanoven na 06.02.2014.
15. Zastupitelstvo města Skalná vzalo jednohlasně na vědomí zprávu o přijatých dotacích,
darech a příspěvcích ve prospěch města Skalná v roce 2013.
16.

Zastupitelstvo města Skalná vzalo jednohlasně na vědomí zprávu o postupu při
sestavování návrhu pořadníků o přidělení obecních bytů do nájmu na období roku 2014.
Jednohlasně schválilo vyřazení uchazečů uvedených v usnesení Komise pro oblast
bydlení a sociální věci z důvodů nesplnění podmínek Pravidel města o přidělování
obecních bytů do nájmu občanům v předloženém znění. Dále schválilo pořadníky
žadatelů o přidělení obecního bytu do nájmu pro rok 2014 v předloženém znění a uložilo
Radě města Skalná přidělovat obecní byty v roce 2014 dle schválených seznamů,
s přihlédnutím k jednotlivým ustanovením „Pravidel města Skalná o přidělování obecních
bytů do nájmu občanům“. Kontrola tohoto bodu byla stanovena průběžně během celého
roku 2014.

17. V bodě Různé nebylo přijato žádné usnesení a byly zodpovězeny dotazy občanů, které se
týkaly kanalizace a akce, týkající se vybudování nové přehrážky nad koupalištěm. Přáním
příjemného prožití svátků vánočních a vše nejlepší v novém roce ukončila starostka
města poslední jednání v roce 2013.
Starostka města : …………………………………….

Mistostarosta města : ………………………………..
Ověřovatelé zápisu :……………………………….
………………………………..

Zapsala :………………..

