MĚSTO SKALNÁ
ZASTUPITELSTVO
Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 04/ 2015
Místo konání
Datum konání
Čas konání
Ukončeno jednání

: Zasedací místnost SH ve Skalné
: 04.06.2015
: 16, 30 hod.
: 17, 45 hod.

1. Jednání zahájila starostka města, přivítala přítomné členy zastupitelstva a konstatovala, že je
přítomno 12 zastupitelů a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Zastupitelstvo města Skalná
poměrem hlasů 12 – 0 – 0 schválilo zaslaný program jednání bez připomínek.
2. Zastupitelstvo města Skalná schválilo
členy návrhové komise v tomto složení .Mgr. Jan
Makovec, pan Roman Melničuk. Vše jednohlasně.
3. Zastupitelstvo města Skalná jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva ve
složení Ing. Jaroslav Bradáč, pan Petr Lörincz. Ověřovatelé zápisu z jednání dne 09.04.2015
Mgr. Denisa Goldová a z jednání dne 28.04.2015 pan Petr Lörincz a pan Roman Melničuk
neměli k zápisům připomínek. Termín kontroly byl stanoven 20.08.2015.
4.

Zastupitelstvo města Skalná vzalo jednohlasně na vědomí kontrolu plnění usnesení
zastupitelstva č. ZM 02/15, ZM 03/15 a souhlasilo s vypuštěním splněných bodů ze sledování.
Dále jednohlasně schválilo posunutí termínů plnění usnesení takto: unesení č. ZM 09/06/13
a),č. ZM 08/02/14, č. ZM 15/05/14, č. ZM 09/08/14, č. ZM 20/08/14 – vše na 20.08.2015.

5. Zastupitelstvo města Skalná vzalo jednohlasně na vědomí zprávu o činnosti rady za období od
10.04.2015 do 04.06.2015. Termín kontroly byl stanoven na 20.08.2015.
6. Zastupitelstvo města Skalná vzalo jednohlasně na vědomí zprávu o činnosti Finančního výboru
předloženou předsedou Ing. Jaroslavem Bradáčem, který konstatoval, že projednávané body jsou
zařazeny do programu zastupitelstva. Předseda Kontrolního výrobu pan Jana Salaj předložil
zprávu o provedených kontrolách, kde nebyly zjištěny žádné nedostatky. Zastupitelstvo uložilo
předsedům obou výborů postupovat v rámci své činnosti v souladu se schválenými plány práce
na rok 2015. Tento bod bude kontrolován průběžně během roku.
7. Zastupitelstvo města Skalná vzalo jednohlasně na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření města Skalná za rok 2014, pořízený Odborem kontroly KÚ KK s výrokem: nebyly
zjištěny chyby a nedostatky (§ 10, odst. 3, písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.). Schválilo poměrem
hlasů 12 – 0 – 0 účetní závěrku města Skalná za období roku 2014, sestavenou k 31.12.2014,
dále schválilo návrh Závěrečného účtu města Skalná za rok 2014, jehož součástí je „Zpráva o
výsledku přezkoumání hospodaření města Skalná za rok 2014“, které uzavírá vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením a to bez výhrad. Členové zastupitelstva uložili starostce

města zajistit veškeré úkony spojené s přijetím výše uvedeného usnesení. Termín kontroly byl
stanoven na 20.08.2015.
8. Zastupitelstvo města Skalná projednalo a vzalo jednohlasně na vědomí:
a) zprávu o plnění rozpočtu města Skalná k 31.03.2015
a předpokladu plnění rozpočtu v roce 2015,
b) navrženou rozpočtovou změnu č. 2, položky 4 – 24 ke schválenému rozpočtu města Skalná
na rok 2015:

úhrn příjmů ve výši……………………………………….. + 972 300,- Kč


úhrn výdajů ve výši………………………………………..

+ 972 300,- Kč

c) zprávu o plnění rozpočtu města Skalná k 20.04.2015
a předpokladu plnění rozpočtu v roce 2015
d) navrženou rozpočtovou změnu č. 3 položek 25 – 26 ke schválenému rozpočtu města Skalná
na rok 2015:

úhrn příjmů ve výši……………………………………….. + 25.000,00 Kč

úhrn výdajů ve výši………………………………………..
0,00 Kč

rozdíl položka 8115 změna stavu na bankovních účtech
+25 000,00 Kč
e) zprávu o plnění rozpočtu města Skalná k 30.4.2015
a předpokladu plnění rozpočtu v roce 2015
f) navrženou rozpočtovou změnu č.4 položek 27 – 34 ke schválenému rozpočtu města Skalná
na rok 2015:

Úhrn příjmů ve výši………………………………………..
0,00 Kč

Úhrn výdajů ve výši………………………………………..
Termín kontroly byl stanoven na 20.08.2015.
9.

0,00 Kč

Zastupitelstvo města Skalná rozhodlo jednohlasně revokovat usnesení č. ZM 12/05/2013
ohledně prodeje 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. Uložilo tajemnici provést veškeré úkony,
spojené s výše uvedeným usnesením. Termín kontroly byl stanoven na 20.08.2015,
jednohlasně.

10. Zastupitelstvo města Skalná vzalo jednohlasně na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření DSO Mikroregion Chebsko za rok 2014, pořízený Odborem kontroly KÚ KK,
včetně návrhu Závěrečného účtu za rok 2014. Jednohlasně schválilo návrh Závěrečného účtu
DSO Mikroregion Chebsko za rok 2014 v předloženém znění a uložilo starostce města zajistit
veškeré úkony spojené s přijetím výše uvedeného usnesení. Termín kontroly byl stanoven na
20.08.2015.
11. Zastupitelstvo města Skalná jednohlasně schválilo Smlouvu, jejímž předmětem je přijetí
příspěvku z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje – odboru regionálního rozvoje, Závodní
353/88, 360 06 Karlovy Vary ve výši 100 000,- Kč na akci „Oprava toalet ve školní jídelně a
družině“. Pověřilo starostku města podpisem uvedené smlouvy. Termín kontroly byl
jednohlasně stanoven na 20.08.2015.

12. Zastupitelstvo města Skalná vzalo jednohlasně na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření DSO Kamenné vrchy za rok 2014, pořízený Odborem kontroly KÚ KK,
s výrokem: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3, písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).
Dále jednohlasně schválilo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Kamenné vrchy
za rok 2014 a návrh Závěrečného účtu DSO Kamenné vrchy za rok 2014 v předloženém znění.
Uložilo starostce města zajistit veškeré úkony, spojené s přijetím výše uvedeného usnesení
s termínem kontroly 20.08.2015. Pan Lörincz vznesl dotaz na nevyužití možnosti města Skalná
nákupu radaru z dotace , kterou DSO Kamenné na tento nákup získalo. Zodpověděla starostka
města.
13. Zastupitelstvo města Skalná poměrem hlasů 12 – 0 – 0 schválilo smlouvy o budoucím nabytí
pozemků, specifikovaných v níže uvedené tabulce č. 1, dotčených trvalým záborem, od
jednotlivých subjektů specifikovaných v tabulce č. 1. Cena převáděných pozemků a jejich
přesná výměra bude stanovena na základě znaleckého posudku a po provedeném geometrickém
zaměření.
Tabulka č. 1

Irena Schäfflová, V Aleji 409, 351 34 Skalná
Jaroslav Šveňha, Hálkova 1421/26, 350 02 Cheb
k.ú.
Číslo
Druh parcely
Celková výměra
pozemku
/m2/
Skalná
st. 137
zast. plocha a nádvoří
637
Celkem
Václav Dellinger, Potoční 255, 351 34 Skalná
k.ú.
Skalná
Celkem

Číslo
pozemku
st. 139

Druh parcely
zast. plocha a nádvoří

Celková výměra
/m2/
352

Z toho trvalý zábor /m2/
37
37
Z toho trvalý zábor /m2/
26
26

Pověřilo starostku města podpisem veškerých smluv, souvisejících s výše uvedeným
usnesením. Termín kontroly byl stanoven na 20.08.2015.
14. Zastupitelstvo města Skalná jednohlasně schválilo
a) záměr odprodeje pozemků:
- p. p. č. 1724/2 výměra 438 m2 ostatní plocha v k.ú. Skalná
- p. p. č. 600/3 výměra 213 m2 vodní plocha v k.ú. Starý Rybník
- p. p. č. 600/4 výměra 50 m2 ostatní plocha v k.ú. Starý Rybník
- za dohodnutou kupní cenu 70 Kč za m2 + 21 % DPH, celkem za 59375 Kč včetně DPH
z důvodu zabezpečení výkonů působnosti státního podniku Povodí Ohře,
b) záměr prodeje p. p. č. 619 o výměře 485 m2 a st. p. č. 135/1 o výměře 268 m2 včetně zem.
stav. bez čp/če, st. p. č. 135/2 o výměře 160 m2 a část p. p. č. 451/7 o výměře 252 vše v k.ú.
Starý Rybník za cenu 250 Kč/ m,2 za účelem výstavby RD a v souladu se schválenými
pravidly města.
Uložilo tajemnici provést veškeré úkony, spojené s výše uvedeným usnesením s termínem
kontroly 20.08.2015.
15. Zastupitelstvo města Skalná jednohlasně schválilo záměr zpracování změny územně plánovací
dokumentace města Skalná ve správním obvodu města - katastrální území Skalná, Starý
Rybník, Vonšov, Suchá u Skalné, Velký Rybník u Skalné, v souladu se zák. č. 183/2006 Sb. o
územním plánování a stavebním řádu. Změny se týkají odstranění chyb ve schválené územně
plánovací dokumentaci. Nesoulad je v textové a výkresové části u vybraných veřejně

prospěšných staveb (dle §2. odst.1.písm.k STZ) a veřejných prostranství. Dále schválilo žádost
dle § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, o
pořízení změny územně plánovací dokumentace Městským úřadem v Chebu tj. úřadem
územního plánování, podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon). Uložilo tajemnici provést veškeré úkony, spojené s výše
uvedeným usnesením. Termín kontroly 20.08.2015.
16. Zastupitelstvo města Skalná v bodě Různé nepřijalo žádné usnesení. JUDr. Josef Kvasnička
vznesl dotaz na územní plán v místní části Zelená. Zodpověděl místostarosta Ing. Radomil
Gold. Závěrem jednání poděkovala paní starostka za účast a popřála všem přítomným příjemné
prožití dovolených.

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

Zapsala :………………..

