MĚSTO SKALNÁ
ZASTUPITELSTVO
Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 03/ 2014
Místo konání
Datum konání
Čas konání
Ukončeno jednání

: Zasedací místnost SH ve Skalné
: 05.06.2014
: 16, 30 hod.
: 17, 35 hod.

1.

Starostka města Mgr. Rita Skalová zahájila jednání zastupitelstva města s tím, že přivítala
přítomné členy zastupitelstva a omluvila dvě nepřítomné zastupitelky. Přítomní členové
zastupitelstva v poměru 13 – 0 – 0 schválili program jednání zastupitelstva města č. ZM
03/2014 v předloženém znění s tím, že bude vložen bod 14,15 a bod Různé bude přečíslován
na 16.

2.

Zastupitelstvo města jednohlasně schválilo členy návrhové komise ve složení: Ing. Luděk
David, pan Roman Melničuk.

3.

Zastupitelstvo města Skalná jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu ve složení: pan Petr
Lörincz, pan Václav Vrba. Termín kontroly byl stanoven na 21.08.2014. Dále ověřovatelé
zápisu č. 02/2014, ze dne 10.04.2014 Mgr. Goldová Denisa a Ing. Bradáč Jaroslav neměli
k tomuto zápisu připomínek.

4.

Zastupitelstvo města Skalná vzalo jednohlasně na vědomí kontrolu plnění usnesení
zastupitelstva č. ZM 02/14 a souhlasilo s vypuštěním splněných bodů ze sledování. Jednohlasně
schválilo posunutí termínů plnění usnesení takto: č. ZM 12/05/13 a), č. ZM 09/06/13 a),b), č.
ZM 10/01/14, č. ZM 08/02/14, č. ZM 12/02/14- vše na 21.08.2014.

5. Zastupitelstvo města Skalná vzalo jednohlasně na vědomí zprávu o činnosti rady za období od
10.04.2014 do 22.05.2014, bez připomínek.
6.

Zastupitelstvo města Skalná vzalo na vědomí zprávu o činnosti FV a KV, kterou předložili
předsedové obou výborů s tím, že zápisy z jednání byly součástí pozvánky na jednání
zastupitelstva. Členové zastupitelstva uložili předsedům finančního i kontrolního výboru
postupovat v rámci své činnosti v souladu se schválenými plány práce na rok 2014. Termín
kontroly byl stanoven průběžně během celého roku 2014.

7. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města
Skalná 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.)“. Jednohlasně schválilo účetní
závěrku města Skalná za období roku 2013, sestavenou k 31.12.2013, včetně návrhu
Závěrečného účtu města Skalná za rok 2013, jehož součástí je „Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření města Skalná za rok 2013“, které uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním

hospodařením a to bez výhrad. Dále uložilo starostce města zajistit veškeré úkony, spojené
s přijetím výše uvedeného usnesení. Termín kontroly byl stanoven na 21.08.2014.
8.

Zastupitelstvo města Skalná vzalo jednohlasně na vědomí následující:
a) zprávu o plnění rozpočtu města Skalná k 22.05.2014,
b) schválenou rozpočtovou změnu č. 3, položek 16-34 ke schválenému rozpočtu města Skalná
na rok 2014:
 úhrn příjmů ve výši…………………………………… + 998 072,- Kč
 úhrn výdajů ve výši…………………………………
+ 998 072,- Kč.
Tento bod podrobně vysvětlil místostarosta města Ing. Radomil Gold, bez připomínek. Termín
kontroly byl jednohlasně stanoven na 21.08.2014.

9.

Zastupitelstvo města Skalná jednohlasně schválilo záměr prodeje části p.p.č. 92/1 k.ú. Starý
Rybník o výměře cca 35 m2 k ostatnímu využití za min.cenu 125,-Kč/m2.. Uložilo tajemnici
provést veškeré úkony, spojené s tímto rozhodnutím. Termín kontroly byl stanoven na
21.08.2014.

10.

Zastupitelstvo města Skalná vzalo jednohlasně na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření DSO Mikroregion Chebsko za rok 2013, pořízený Odborem kontroly KÚ KK,
včetně návrhu Závěrečného účtu za rok 2013. Schválilo návrh Závěrečného účtu DSO
Mikroregion Chebsko za rok 2013 v předloženém znění. Uložilo starostce města zajistit
veškeré úkony spojené s přijetím výše uvedeného usnesení s termínem kontroly 21.08.2014.

11.

Zastupitelstvo města Skalná rozhodlo o tom, na základě doporučení Ministerstva vnitra,
revokovat usnesení č. ZM 12/06/08 ze dne 18.12.2008 o přípravě OZV města Skalná o
používání nově nabytých symbolů města.

12.

Zastupitelstvo města Skalná jednohlasně poměrem hlasů 13 – 0 – 0 rozhodlo revokovat
usnesení č. ZM 13/03/2012 ze dne 12.04.2012 písm a) a c) . Stejným počtem hlasů schválilo
udělení plné moci Ing. Radomilu Goldovi, bytem Potoční 575, 351 34 Skalná k zastupování
akcionáře a k výkonu veškerých akcionářských práv města Skalná, se sídlem Sportovní 9, 351
34 Skalná, IČ: 00254231, na všech valných hromadách společnosti CHEVAK Cheb, a.s., se
sídlem Tršnická 4/11, 350 02 Cheb, IČ: 49787977, a to od doby přijetí tohoto usnesení, po
dobu výkonu jeho funkce člena Zastupitelstva města Skalná a zároveň udělení plné moci Ing.
Radomilu Goldovi, bytem Potoční 575, 351 34 Skalná k zastupování akcionáře a k výkonu
veškerých akcionářských práv města Skalná, se sídlem Sportovní 9, 351 34 Skalná, IČ:
00254231, na všech valných hromadách společnosti BOHEMIA-GOLF a.s., se sídlem
Oldřichova 97/51, 128 00 Praha 2, IČ: 182 34 691, a to od doby přijetí tohoto usnesení, po
dobu výkonu jeho funkce člena Zastupitelstva města Skalná.
Termín kontroly: byl stanoven na 21.08.2014

13.

Zastupitelstvo města jednohlasně projednalo přijetí nového Územního plánu města a to
následovně:
a) schválilo rozhodnutí o námitkách, uplatněných v řízení o Územním plánu Skalná tak, jak je
uvedeno v Odůvodnění tohoto územního plánu,
b) vydalo Územní plán Skalná po ověření, že není v rozporu s Politikou územního rozvoje
2008, se Zásadami územního rozvoje Karlovarského kraje, se stanovisky dotčených orgánů
a stanoviskem odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, v souladu
s ustanovením § 54 odst. 2, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 171, § 172, § 173 zákona č. 500/2004 Sb.,

správní řád, ve znění pozdějších předpisů, formou opatření obecné povahy,
c) ukončilo platnost Územního plánu sídelního útvaru Skalná, včetně schválených změn č. 132 a ruší Obecně závaznou vyhlášku o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru
Skalná vydanou 10.3.1997 na základě usnesení Zastupitelstva města Skalná č. 14 ze dne
03.03.1997, a to ke dni nabytí účinnosti Územního plánu Skalná,
d) schválilo pozastavení udělování souhlasů k pořizování změn Územního plánu Skalná po dobu 6
měsíců počínaje dnem nabytí účinnosti Územního plánu Skalná. Po uplynutí této lhůty budou
změny Územního plánu Skalná možné,
e) uložilo starostce města následující :
1) zajistit zveřejnění:
- Oznámení o vydání Územního plánu Skalná opatřením obecné povahy po dobu 15 dnů
- Územního plánu Skalná způsobem umožňujícím dálkový přístup,
2) do 10 dnů po nabytí účinnosti Územního plánu Skalná předat pořizovateli, tj. Městskému
úřadu Cheb, odboru stavebnímu a životního prostředí:
- usnesení Zastupitelstva města Skalná o vydání Územního plánu Skalná
- oznámení o vydání opatření obecné povahy s vyznačením termínu jeho vyvěšení a sejmutí
- dokumentace Územního plánu Skalná, podepsané od starostky a místostarosty, k vyznačení
jeho účinnosti ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.
Termín kontroly byl stanoven na 21.08.2014, vše jednohlasně – poměrem hlasů 13 – 0 – 0.
14.

Zastupitelstvo města Skalná jednohlasně schválilo prodej 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 panu Jiřímu Verbovskému, bytem Potoční 170, 351 34 Skalná. Pověřilo starostku
města podpisem výše uvedené smlouvy. Termín kontroly byl stanoven na 21.08.2014.

15.

Zastupitelstvo města jednohlasně, poměrem hlasů 13 – 0 - 0 schválilo, dle Statutu účelového
Fondu města Skalná na podporu získávání a udržení kvalifikovaných pedagogických
pracovníků PO ZŠ Skalná, okres Cheb ze dne 04.02.2010 , čl. 6, odst. 2 stipendium paní
Věře Heřmánkové ve výši 5 000,-- Kč formou darovací smlouvy, uzavřené mezi městem
Skalná, Sportovní 9, 351 34 Skalná poskytovatelem-dárcem a Věrou Heřmánkovou, Na
Nivách 191, 351 37 Luby, obdarovaným – příjemcem. Uložilo tajemnici zajistit realizaci
výše uvedeného usnesení s termínem kontroly 21.08.2014.

16.

V bodě Různé nebylo přijato žádné usnesení. Paní starostka všem zastupitelům poděkovala,
popřála příjemnou dovolenou a jednání v 17,35 hod. ukončila.

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

Zapsala:………………..

