MĚSTO SKALNÁ
ZASTUPITELSTVO

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 02/ 2014
Místo konání
Datum konání
Čas konání
Ukončeno jednání

: Zasedací místnost SH ve Skalné
: 10.04.2014
: 16, 30 hod.
: 17, 25 hod.

1. Jednání Zastupitelstvo města Skalná zahájila starostka města s tím, že přivítala přítomné a
konstatovala, že je přítomno 11 zastupitelů a jednání je usnášeníschopné. Následně byl
jednohlasně schválen program jednání v předloženém znění s tím, že bude pouze upraven
bod č. 13, který bude znít Realizace projektu podhradí hradu Vildštejn-Skalná “.
2.

Zastupitelstvo města Skalná jednohlasně schválilo členy návrhové komise v tomto složení:
paní Eva Rothová, pani Michaela Rybová.

3. Zastupitelstvo města Skalná jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu ve složení:
Mgr. Denisa Goldová, Ing. Jaroslav Bradáč. Zároveň ověřovatelé zápisu ze dne 06.02.2014
Mgr. Petra Krbcová a pan Tomáš Pěček prohlásili, že zápis četli a neshledali žádné
nedostatky. Termín ověření nového zápisu byl stanoven na 05.06.2014. Při projednávání
tohoto bodu se dostavil člen zastupitelstva pan Roman Melničuk.
4.

Zastupitelstvo města Skalná vzalo jednohlasně na vědomí kontrolu plnění usnesení
zastupitelstva č. ZM 01/14 a souhlasí s vypuštěním splněných bodů ze sledování. Dále
souhlasilo s posunutím termínů plnění usnesení takto : č. ZM 12/05/13 a), č. ZM 09/06/13 a),
č. ZM 09/06/13 b), č. ZM 10/01/14 – vše na 05.06.2014.

5.

Zastupitelstvo města Skalná vzalo na vědomí předloženou zprávu o činnosti rady za období
od 20.02.2014 do 10.04.2014, bez připomínek.

6.

Zastupitelstvo města Skalná vzalo jednohlasně na vědomí zprávu o činnosti FV a KV, které
přednesli jejich předsedové a zápisy z jednání a provedených kontrol byly součástí podkladů,
které byly zastupitelstvu zaslány. Členové zastupitelstva uložili předsedům jednotlivých
výborů postupovat v rámci své činnosti v souladu se schválenými plány práce na rok 2014,
s kontrolou jejich činnosti průběžně během celého roku. Při projednávání tohoto bodu se
dostavila členka zastupitelstva města paní Michaela Rybová.

7. Zastupitelstvo města Skalná vzalo jednohlasně na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města
Skalná k 27.03.2014, kterou předložil místostarosta města Ing. Radomil Gold. Dále vzalo na
vědomí navrženou rozpočtovou změnu č.1, položek 1-12 ke schválenému rozpočtu na rok
2013 ve výši + 176 100,-- Kč v příjmové a + 176 100,-- Kč ve výdajové části.
8.

Zastupitelstvo města Skalná poměrem hlasů 13 – 0 – 0 schválilo zřízení účelového
peněžního Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku, který město Skalná
pořídilo v rámci akce „Skalná – rekonstrukce a intenzifikace ČOV, Starý Rybník –
kanalizace“, včetně Statutu fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku.
Pověřilo místostarostu města provedením všech úkonů, souvisejících s výše uvedenými
záležitostmi. Termín kontroly byl stanoven na 05.06.2014.

9.

Zastupitelstvo města Skalná jednohlasně schválilo uzavření Dohody o poskytnutí pomoci a o
spolupráci v rámci protipožární ochrany mezi Městem Skalná, Karlovarským krajem,
Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje, okresem Vogtlandkreis a obcí Bad
Brambach, jejíž předmětem je vymezení podmínek při poskytování přeshraniční spolupráce o
oblasti protipožární ochrany a pověřilo starostku města podpisem výše uvedené dohody.

10. Zastupitelstvo města Skalná jednohlasně schválilo Dodatek č.1 k SoD na stavbu pod názvem
– Sportovní hala Skalná – oprava sociálek, uzavřené mezi Ing. Karlem Štolbou, Za Školou
355, 351 34 Skalná a městem Skalná dne 2.8.2013. Pověřilo starostku města podpisem
Dodatku č. 1 k SoD.. Termín kontroly byl stanoven na 05.06.2014.
11. Zastupitelstvo města Skalná jednohlasně schválilo záměr prodeje části p.p.č.225/1 o výměře
cca 13 m2 za cenu 50,--Kč/m2 a části p.p.č.3 o výměře cca 12 m2 v k.ú.Skalná, za cenu 150,Kč/m2. Termín kontroly – 05.06.2014.
12. Zastupitelstvo města Skalná jednohlasně schválilo bezúplatné převzetí pozemků od Krajské
správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o., část p.p.č.542/1 k.ú.Starý Rybník,
nacházejících se pod chodníkem v části Starý Rybník, s tím, že Město Skalná ponese náklady
na pořízení geometrického plánu. Jedná se cca o 1 500 m2 , přesná výměra vzejde až po
pořízení geometrického plánu. Zastupitelstvo ukládá starostce města provést veškeré úkony
spojené s výše uvedeným rozhodnutím. Termín kontroly – 05.06.2014.
13. Zastupitelstvo města Skalná projednalo níže uvedené body následovně:
a) vzalo jednohlasně na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek v rámci
výběrového řízení na zakázku s názvem: „Revitalizace podhradí hradu Vildštejn –
Skalná - překlenovací úvěr“,
b) schválilo jednohlasně výsledek hodnocení nabídek v rámci výběrového řízení na
zakázku s názvem: „Revitalizace podhradí hradu Vildštejn – Skalná - překlenovací
úvěr“, a to dle následujícího pořadí:
Pořadí nabídky
1.

Obchodní firma
KB a.s.

IČO
45317054

Nabídková cena (v Kč)
132 436,88

c) schválilo jednohlasně přijetí překlenovacího úvěru s následujícími parametry:
- měna v CZK
- úvěrový rámec 31 000 000,- Kč
- účelový úvěr s opakovaným čerpáním (revolvingový úvěr)
- délka trvání 04/2014 až 12/2015

- úroková sazba pohyblivá na bázi 1M PRIBOR + 0,19 % p.a.
d) vzalo jednohlasně na vědomí informaci o poskytnutí podpory městu Skalná z
Regionálního operačního pro NUTS 2 Severozápad, Integrovaná podpora místního
rozvoje, oblast podpory 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury, na projekt
s názvem:Revitalizace podhradí hradu Vildštejn - Skalná, v maximální výši do 46 330
744,83,- Kč.
e) schválilo jednohlasně přijetí výše uvedené dotace za podmínek, stanovených pravidly
Regionálního operačního programu pro NUTS 2 Severozápad v aktuálním znění
f) schválilo jednohlasně rozpočtovou změnu č. 2, položek 13-15, v příjmové i výdajové
části ve výši + 30 190 548,-- Kč
g) vzalo jednohlasně na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek v rámci
výběrového řízení na zakázku s názvem: „Revitalizace podhradí hradu Vildštejn –
Skalná – dodavatel stavebních prací“
h) schválilo jednohlasně výsledek výběrového řízení na dodavatele stavebních prací,
spojených s projektem Revitalizace podhradí hradu Vildštejn – Skalná:
Pořadí nabídky
1.

Obchodní firma
Eurovia CS

IČO
45274924

Nabídková cena (v Kč)
33 541 005,-

i) vzalo jednohlasně na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek v rámci
výběrového řízení na zakázku s názvem: „Revitalizace podhradí hradu Vildštejn –
Skalná – technický dozor investora
j) schválilo jednohlasně výsledek výběrového řízení na zajištění služeb spojených
s výkonem technického dozoru stavby v rámci projektu Revitalizace podhradí hradu
Vildštejn – Skalná: výběr firmy Investon s.r.o.,
Pořadí nabídky
1.

Obchodní firma
Investon s.r.o.

IČO
18226680

Nabídková cena (v Kč)
1 181 565,-

k) pověřilo jednohlasně starostku města zajištěním veškerých úkonů, spojených se
schválením výsledku výběrového řízení na zakázku s názvem: „Revitalizace podhradí
hradu Vildštejn – Skalná - překlenovací úvěr“, a následným podpisem úvěrové
smlouvy s Komerční bankou a.s. Bělehradská 1229/13, 361 19 Karlovy Vary, za
podmínek, uvedených v zadávací dokumentaci a předložené nabídce uchazeče s
celkovou cenou plnění ve výši 132 436,88 Kč
l) pověřilo jednohlasně místostarostu města zajištěním veškerých úkonů, spojených s
provedením schválené rozpočtové změny
m) pověřilo jednohlasně starostku města podpisem SOD na realizaci akce „Revitalizace
podhradí hradu Vildštejn – Skalná“, uzavřenou mezi městem Skalná a firmou Eurovia
CS a.s., Národní 10, vítězem výběrového řízení
n) pověřilo jednohlasně starostku města podpisem Příkazní smlouvy na provedení
technického dozoru investora akce „Revitalizace podhradí hradu Vildštejn – Skalná“,
uzavřenou mezi městem Skalná a firmou Investon s.r.o. Horova 2017, 360 01 Karlovy
Vary, vítězem výběrového řízení.
Termín kontroly byl stanoven 05.06.2014.
14.

Zastupitelstvo města Skalná vzalo jednohlasně na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření DSO Kamenné vrchy za rok 2013, pořízený Odborem kontroly KÚ KK,
s výrokem: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3, písm. a) zákona č. 420/2004

Sb.). Poměrem hlasů 13 – 0 – 0 schválilo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
DSO Kamenné vrchy za rok 2013, včetně návrhu Závěrečného účtu DSO Kamenné vrchy
za rok 2013 v předloženém znění. Uložilo starostce města zajistit veškeré úkony spojené
s přijetím výše uvedeného usnesení. Termín kontroly byl stanoven na 05.06.2014.
15.

Zastupitelstvo města Skalná jednohlasně schválilo navýšení úvěrového limitu Smlouvy o
revolvingovém úvěru mezi městem Skalná a Komerční bankou, a.s. pobočkou Cheb, na
celkovou částku 2.000.000,- Kč, na další smluvní období s parametry uvedenými v
důvodové zprávě a pověřilo starostku města podpisem výše uvedené úvěrové smlouvy.
Termín kontroly 05.06.2014.

16.

Zastupitelstvo města Skalná jednohlasně schválilo mimořádný členský příspěvek pro MAS
21 pro rok 2014 ve výši 15,- Kč/1 obyvatele prostřednictvím Mikroregionu Chebsko,
pověřilo starostku města Skalná zabezpečit veškeré úkony, spojené s výše uvedeným
usnesením. Termín kontroly 05.06.2014.

17.

V bodě Různé nebylo přijato žádné usnesení.

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

Zapsala :………………..

