MĚSTO SKALNÁ
ZASTUPITELSTVO
Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 03/ 2015
Místo konání
Datum konání
Čas konání
Ukončeno jednání
1.

: Zasedací místnost SH ve Skalné
: 28.04.2015
: 16, 30 hod.
: 16, 45 hod.

Zastupitelstvo města Skalná zahájila starostka města, která přivítala přítomné členy na
mimořádném jednání zastupitelstva, které jednohlasně schválilo program jednání
zastupitelstva města č. ZM 03/2015 s následujícími změnami. Doplnění bodu č. 2) Volba
návrhové komise a bodu č. 3) Volba ověřovatelů zápisu, přečíslování původního bodu č. 2)
a bodu č. 3) na bod č. 4) a bod č. 5) a bodu č. 4) Různé na bod č. 8), doplnění bodu č. 6)
Bezúplatný převod pozemků SPÚ ČR a bod č. 7) Změny obsazení ve výborech
zastupitelstva.

2.

Zastupitelstvo města Skalná jednohlasně schválilo členy návrhové komise v tomto složení:
Ing. Šárka Bártková, Mgr. Denisa Goldová.

3.

Zastupitelstvo města Skalná jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu z jednání dnešního
zastupitelstva ve složení:
pan Petr Lörincz, pan Roman Melničuk, s termínem kontroly 04.06.2015

4.

Zastupitelstvo města Skalná jednohlasně schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtových
prostředků
Regionální
rady
soudržnosti
Severozápad
č.
CZ.1.09/2.2.00/81.01244, uzavřenou mezi Regionální radou soudržnosti Severozápad se
sídlem Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem a Městem Skalná, Sportovní 9, 351 34 Skalná
na realizaci akce „Sportoviště a dětská hřiště Skalná“. Výše poskytnuté dotace podle této
smlouvy činí 17 046 883,80 Kč (85 % způsobilých nákladů), vlastní podíl města Skalná na
způsobilých nákladech činí
3 008 273,62 Kč (15 % způsobilých nákladů), podíl města na
nezpůsobilých nákladech činí 270 509,25 Kč (100% nezpůsobilých nákladů). Celkové
výdaje projektu činí 20 325 666,67 Kč. Pověřilo starostku města podpisem výše uvedené
smlouvy s termínem kontroly 04.06.2015.

5.

Zastupitelstvo města Skalná jednohlasně schválilo místostarostu města, Ing. Radomila
Golda, jako osobu pověřenou pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování územně
plánovací dokumentace: „Územní plán Skalná“. Uložilo místostarostovi města informovat o
tomto usnesení pořizovatele územního plánu a zabezpečit veškeré úkony, vyplývající z výše
uvedeného pověření. Paní starostka přítomným členům zastupitelstva vysvětlila, že se jedná
zejména o narovnání skutečností a to ve spolupráci s KK.
Termín kontroly byl stanoven na 04.06.2015.

6.

Zastupitelstvo města Skalná dále jednohlasně schválilo podání žádosti na SPÚ ČR o
bezúplatný převod pozemků nebo částí pozemků z vlastnictví státu do vlastnictví Města

Skalná, které jsou ÚP Skalná určeny pro bydlení, veřejnou zeleň či jako komunikace: 756/1,
525/5, 526, 521/8, 689/1, 617, 677/51, 677/4, 677/15, 677/84, 677/53, 677/55, 677/57,
677/16, 677/60, 677/63, 677/17, 677/56, 677/58, 677/59, 677/62, 677/65, 677/67, 2244, 527,
528, 110, 111, 40/3, 1481/11, 1478/1, 1343/31, 213/1, 1728, 197/2, 677/30, 791, 793, 667/4,
677/26, 677/25 v k. ú. Skalná; 36/6 v k.ú. Vonšov; 92/2 , 74/2, 66/7, 66/6, 8, 165, 157, 631,
96/2 v k.ú. Starý Rybník, na základě § 7 odst. 1 písm. a), b), c) a e) zákona č. 503/2012 Sb. o
Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů. Zároveň uložilo tajemnici provést veškeré úkony spojené s výše uvedeným
usnesením. Termín kontroly byl stanoven na 04.06.2015.
7.

8.

Zastupitelstvo města Skalná projednalo a rozhodlo následovně:
a) odvolalo poměrem hlasů 8 – 6 – 0 v souladu s § 84, odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení) v platném znění člena Finančního výboru Zastupitelstva města
Skalná stávajícího člena Finančního výrobu Zastupitelstva města Skalná Ing. Radka
Voborníka, bytem Luční 219, 351 34 Skalná,
b) zvolilo poměrem hlasů 8 – 0 – 6 a v souladu s § 84, odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení) v platném znění člena Finančního výboru Zastupitelstva města
Skalná nového člena Finančního výboru Zastupitelstva města Skalná pana Tomáše
Pěčka, bytem Vilová 579, 351 34 Skalná,
c) dovolilo poměrem hlasů 14 – 0 – 0 a v souladu s § 84, odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení) v platném znění člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města
Skalná Mgr. Denisu Goldovou, bytem Potoční 575, 351 34 Skalná. Termín kontroly
04.06.2015.
V bodě Různé nebylo přijato žádné usnesení a paní starostka poděkovala za účast a jednání
ukončila.

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

Zapsala :………………..

