MĚSTO SKALNÁ
ZASTUPITELSTVO
Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 08/ 2014
Místo konání
Datum konání
Čas konání
Ukončeno jednání

: Zasedací místnost SH ve Skalné
: 18.12.2014
: 16, 30 hod.
: 18, 20 hod.

1. Jednání zahájila starostka města, přivítala přítomné členy zastupitelstva a občany. Konstatovala,
že zastupitelstvo je kompletní a tím i usnášeníschopné. Zastupitelstvo města Skalná
jednohlasně schválilo program jednání zastupitelstva města č. ZM 08/2014 s tím, že paní
starostka požádala o rozšíření programu jednání o jeden bod a tím došlo k přečíslování bodu
20) Různé na bod č. 21 a jako bod č. 20) byl vložen bod –Smlouva o služebnosti inženýrské
sítě.
2.

Zastupitelstvo města Skalná jednohlasně schválilo návrhovou komisi ve složení Mgr. Denisa
Goldová a pan Václav Vrba.

3.

Zastupitelstvo města Skalná jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu ve složení Ing. Iva
Davidová, pan Salaj Jan . Termín kontroly byl stanoven na 12.02.2015. Paní starostka oslovila
ověřovatele zápisu z ustavujícího zasedání, zda zápis četli a odpovídá skutečnosti, což bylo
potvrzeno.

4.

Zastupitelstvo města Skalná vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení zastupitelstva č. ZM
06/2014, 07/2014 a souhlasí s vypuštěním splněných bodů ze sledování. Jednohlasně schválilo
posunutí termínů plnění usnesení následovně: usnesení č. ZM 12/05/13 a),č. ZM 09/06/13 a),
č. ZM 08/02/14, č. ZM 12/02/2014, č. ZM 15/05/2014, č. ZM 09/06/2014 – vše na 12.02.2015

5.

Zastupitelstvo města Skalná vzalo jednohlasně na vědomí zprávu o činnosti rady za období od
10.10.2014 do 18.12.2014. Mgr. Makovec upozornil na chybu v paragrafovém znění usnesení
č. RM 08/21/2014 písm.a), ze dne 20.11.2014, kde je chybně uvedeno složení Krizového štábu
města Skalná v souladu s § 23, odst. 2 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení na to, že
citovaný paragraf je v novele vypuštěn a nahrazen § 21/ odst. 2, písm. a).

6.

Zastupitelstvo města Skalná vzalo jednohlasně na vědomí zprávu o činnosti FV a KV,
předloženou předsedy jednotlivých výborů, schválilo plány práce obou výborů na rok 2015 a
uložilo předsedovi Kontrolního výboru panu Janu Salajovi a předsedovi Finančního výboru
Ing. Jaroslavu Bradáčovi postupovat v rámci své činnosti v souladu se schválenými plány práce
na rok 2015 s tím, že kontrola jejich činnosti bude prováděna v průběhu celého roku 2015.

7. Zastupitelstvo města Skalná projednalo, schválilo a vzalo na vědomí následující bod, který
vysvětlil místostarosta města Ing. Radomil Gold:
a) vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města Skalná k 18.12.2014

b) vzalo na vědomí navrženou rozpočtovou změnu č.7, položek 84 - 90 ke schválenému
rozpočtu města Skalná na rok 2014:
 Úhrn příjmů ve výši………………………………………..
+ 33 954,- Kč
 Úhrn výdajů ve výši………………………………………..
+ 33 954,- Kč
c) vzalo na vědomí navrženou rozpočtovou změnu č.8, položek 91 - 115 ke schválenému
rozpočtu města Skalná na rok 2014:
 Úhrn příjmů ve výši………………………………………..
+ 78 450,- Kč
 Úhrn výdajů ve výši………………………………………..
+ 78 450,- Kč
d) schválilo navržené rozpočtové opatření č. 9, položek 117-170 ke schválenému rozpočtu
města Skalná na rok 2014:
● úhrn příjmů ve výši ………………………………………... – 8 377 965,20 Kč
● změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech…….- 10 188 884,80 Kč
● úhrn výdajů ve výši ………………………………………..- 18 566 850,00 Kč
e) uložilo starostce zabezpečit zapracování schváleného rozpočtového opatření č. 9 do
rozpočtu města roku 2014. Vše jednohlasně.
8.

Zastupitelstvo města Skalná jednohlasně schválilo prodloužení termínu zahájení stavby
rodinného domu (domu s pečovatelskou službou) Karlovarskému kraji, Závodní 353/88, 360 06
Karlovy Vary na p.p.č. 146/33 k.ú. Skalná o výměře 1908 m2 do 1.7.2016 . Uložilo tajemnici
provést veškeré úkony, spojené s tímto rozhodnutím, s termínem kontroly 12.02.2015 s tím, že
tajemnice nechá prověřit počet kolaudací, kolik jich je nutno zajistit, aby nedošlo ke krácení
dotace, přijaté na výstavbu sítí na Panské louce. V případě uložené sankce přenést alikvotní
část na Karlovarský kraj.

9. Zastupitelstvo města Skalná jednohlasně schválilo – Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské
sítě, uzavřenou mezi městem Skalná (jako oprávněným), jednotlivými subjekty, majiteli
dotčených pozemků, specifikovanými v níže uvedené tabulce č. 1 (jako povinným), jejímž
předmětem je právo uložení, provozu a údržby kanalizačních řadů a výtlaků v majetku města
Skalná, realizovaných v rámci akce „Skalná – kanalizace a intenzifikace ČOV, Starý Rybník
– kanalizace“ na pozemcích, specifikovaných v níže uvedené tabulce č. 1. Právo služebnosti
bude zřízeno v případě fyzických osob bezúplatně, v případě právnických osob bude
respektovaná navržená cena.
Tabulka č.1

Krogman Petr Ing.,
Suchdolské náměstí 746/12, 165 00 Praha 6
k.ú.
Číslo
Druh parcely
pozemku
Skalná
2215
trvalý travní porost
Celkem
LB MINERALS a.s.
se sídlem: Tovární 431, 330 12 Horní Bříza
k.ú.
Číslo
Druh parcely
pozemku
Skalná
183
vodní plocha
Celkem
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje
se sídlem : Chebská 282, 356 01 Sokolov
k.ú.
Číslo
Druh parcely

Celková výměra
/m2/
1952

Délka věcného břemene
/m/
59,0
59,0

Celková výměra
/m2/
13471

Délka věcného břemene
/m/
156,9
156,9

Celková výměra

Délka věcného břemene

pozemku
/m2/
Skalná
1734/2
ostatní plocha
15612
Starý Rybník
542/1
ostatní plocha
4919
Starý Rybník
572/1
ostatní plocha
12662
Starý Rybník
572/4
ostatní plocha
8700
Celkem
Lesy ČR s.p.
se sídlem: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
k.ú.
Číslo
Druh parcely
Celková výměra
pozemku
/m2/
Skalná
1772
ostatní plocha
6111
Celkem
Bradáč Jaroslav Ing.,
Nový Svět 460, 351 34 Skalná
k.ú.
Číslo
Druh parcely
Celková výměra
pozemku
/m2/
Skalná
1343/29
ostatní plocha
3311
Celkem
Pužmanová Jaroslava, Starý Rybník 34, 351 34 Skalná
Veselovský Štefan, Starý Rybník 34 351 34 Skalná
k.ú.
Číslo
Druh parcely
Celková výměra
pozemku
/m2/
Starý Rybník
609
zahrada
283
Celkem
Hrnčál Jiří Ing.
Lipová 415, 351 34 Skalná
k.ú.
Číslo
Druh parcely
Celková výměra
pozemku
/m2/
Starý Rybník
142/2
orná půda
8661
Celkem
Státní pozemkový úřad,
se sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
k.ú.
Číslo
Druh parcely
Celková výměra
pozemku
/m2/
Starý Rybník
142/1
orná půda
84074
Starý Rybník
89/19
trvalý travní porost
26762
Celkem
Břicháček Petr
Do Zátiší 1446/6, 350 02 Cheb
k.ú.
Číslo
Druh parcely
Celková výměra
pozemku
/m2/
Starý Rybník
625
ostatní plocha
6852
Celkem
Stöcklová Jana
Nezvalova 1952/10, 350 02 Cheb
k.ú.
Číslo
Druh parcely
Celková výměra
pozemku
/m2/
Starý Rybník
485
ostatní plocha
309
Celkem
Marek Václav
Zelená 8, 351 34 Skalná
k.ú.
Číslo

Druh parcely

Celková výměra

/m/
16,6
16,8
284,15
41,86
356,41
Délka věcného břemene
/m/
198,6
198,6
Délka věcného břemene
/m/
46,3
46,3
Délka věcného břemene
/m/
22,6
22,6
Délka věcného břemene
/m/
166,1
166,1
Délka věcného břemene
/m/
97,5
103,1
200,6
Délka věcného břemene
/m/
13,1
13,1
Délka věcného břemene
/m/
41,6
41,6

Délka věcného břemene

Starý Rybník
Celkem

pozemku
89/12

trvalý travní porost

/m2/
3146

/m/
74,2
74,2

Pověřilo starostku města podpisem smluv s termínem kontroly 12.02.2015.
10. Zastupitelstvo města Skalná jednohlasně, po podaném vysvětlení starostkou města Mgr. Ritou
Skalovou, neschválila finanční spoluúčast města výši 110 000,- Kč, což je 13 % z celkové
částky plánované na opravu v roce 2015 (831 523,- Kč) na obnovu kulturní památky areál
Zámku ve Starém Rybníku, na akci „Oprava střechy zámku – 1. etapa“, pro investora stavby
pana Petra Zajíce, 28. října 246, 757 01 Valašské Meziříčí. Pověřila tajemnici provedením
veškerých úkonů, spojených s výše uvedeným rozhodnutím. Termín kontroly byl stanoven na
12.02.2015.
11. Zastupitelstvo města Skalná jednohlasně schválilo uzavření Darovací smlouvy na poskytnutí
finančního daru ve výši 60 000,-- Kč jako odměnu za umístění na 1. místě, v kategorii obcí nad
1000 obyvatel, městu Skalná v soutěži „Liga odpadů“ v roce 2014 mezi Karlovarským krajem,
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary a městem Skalná, pověřilo starostku města podpisem
výše uvedené smlouvy. Termín kontroly byl stanoven na 12.02.2015. Pan Roman Melničuk,
jednatel JDHS, informoval členy zastupitelstva o tom,, že SDH Skalná získal první místo ve
sběru elektroodpadu a obdržel odměnu ve výši 5 000,-- Kč.
12. Zastupitelstvo města Skalná jednohlasně schválilo přijetí státní účelovou neinvestiční dotaci na
výdaj jednotky SDH Skalná ve výši 36 421,-- Kč na zakoupení dýchacího přístroje Dräger
3000, navrženou Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje, Závodní 205, 360 06
Karlovy Vary a pověřilo starostku města podpisem výše uvedené smlouvy. Termín kontroly
12.02.2015.
13. Zastupitelstvo města Skalná projednalo a jednohlasně schválilo následující:
a) rozpočet města Skalná na rok 2015 s následujícími parametry:
 Úhrn příjmů ve výši……………………………………….. 56 943 847,51 Kč


Úhrn výdajů ve výši………………………………………… 55 570 818,29 Kč

 Přebytek ( saldo příjmů a výdajů ) ve výši…………………1 373 031,02 Kč
 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček ……… 1 361 760,00 Kč
b) zmocnění pro 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 2015,
s výjimkou změn, souvisejících s majetkoprávními úkony města, vyhrazených
zastupitelstvu.
Uložilo starostce města zabezpečit veškeré úkony spojené s přijetím výše uvedeného usnesení s
termínem kontroly 12.02.2015. Tento bod zastupitelstvu předložil místostarosta města Ing.
Radomil Gold s tím, že vše podrobně vysvětlil i na poradě zastupitelů dne 17.12.2014.
14.

Zastupitelstvo města Skalná vzalo jednohlasně na vědomí harmonogram termínů jednání
Zastupitelstva a Rady města Skalná na rok 2015. Členové zastupitelstva uložili starostce
města, aby zajišťovala jednání orgánů města dle schváleného harmonogramu na rok 2015.

15. Zastupitelstvo města Skalná vzalo jednohlasně na vědomí zprávu o přijatých dotacích, darech a
příspěvcích ve prospěch města Skalná v roce 2014, kterou předložila starostka města.

16. Zastupitelstvo města Skalná jednohlasně schválilo, dle zák. č. 128/2000 Sb., § 84, odst. 2, písm.
u), návrh odměn nečlenům zastupitelstva pracujících ve výborech zastupitelstva. Navržená
odměna bude nečlenům zastupitelstva vyplácena ve výši dle funkce, za kterou se poskytuje
nejvyšší odměna dle přílohy č. 1 Nařízení vlády č. 459/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších
předpisů, a to v plném rozsahu a s účinností od 1.1.2015. Zároveň uložilo tajemnici zabezpečit
vyplácení odměn v souladu s výše uvedeným usnesením. Kontrola bude prováděna v průběhu
roku 2015.
17. Zastupitelstvo města Skalná vzalo jednohlasně na vědomí předložený návrh Přílohy č. 4 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 2015. Jednohlasně schválilo uzavření Přílohy č.4 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 2015. Pověřilo starostku města
podpisem výše uvedené Přílohy č. 4 k Dodatku č. 7 . Termín kontroly byl stanoven na
12.02.2015.
18. Zastupitelstvo města Skalná jednohlasně pověřilo k přijímání prohlášení snoubenců o vstupu
do manželství v souladu s ustanovením § 11a odst.1písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o
matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
zastupitele města Skalná paní Evu Rothovou a to na celé volební období 2014-2018.
19. Zastupitelstvo města Skalná projednalo a schválilo jednohlasně následující:
a) delegování místostarosty města Skalná Ing. Radomila Golda, bytem Potoční 575, 351 34
Skalná, jako zástupce akcionáře města Skalná, na jednání valných hromad akciové
společnosti CHEVAK Cheb, a.s., a to po celé funkční období let 2014 – 2018,
b) delegování člena rady města Ing. Jaroslava Bradáče, bytem Nový svět 460, 351 34 Skalná,
jako zástupce akcionáře města Skalná, na jednání valných hromad akciové společnosti
KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST, a.s., a to po celé funkční období let 2014 –
2018,
c) delegování starostky Mgr. Rity Skalové, bytem Starý Rybník 123, 351 34 Skalná, na
jednání valných hromad akciové společnosti BOHEMIA - GOLF a.s., a to po celé funkční
období let 2014 – 2018,
Závěrem při projednání tohoto bodu uložilo jednotlivým zástupcům města v průběhu roku
2015 informovat zastupitelstvo o průběhu jednání každé valné hromady, a to vždy na
nejbližším jednání zastupitelstva, které bude následovat po uskutečnění valné hromady.
20. Zastupitelstvo města Skalná projednalo a jednohlasně schválilo následující:
a) Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavřenou mezi městem Skalná (jako
oprávněným), jednotlivými subjekty, majiteli dotčených pozemků, specifikovanými v níže
uvedené tabulce č. 1 (jako povinným), jejímž předmětem je právo uložení, provozu a
údržby kanalizačních přípojek v majetku města Skalná realizovaných v rámci akce „Skalná
– kanalizace a intenzifikace ČOV, Starý Rybník – kanalizace“ na pozemcích
specifikovaných v níže uvedené tabulce č. 1. Právo služebnosti bude zřízeno v případě
fyzických osob bezúplatně, v případě právnických osob bude respektována navržená cena.
Tabulka č.1

Müller Alfred,
U Tratě 369, 351 34 Skalná

k.ú.

Číslo
pozemku
1343/9

Druh parcely

Skalná
zahrada
Celkem
Dušák Josef Ing., Antala Staška 30/48, 350 02 Cheb
Dušáková Jiřina, Antala Staška 30/48, 350 02 Cheb
k.ú.
Číslo
Druh parcely
pozemku
Skalná
st. 113
zastavěná plocha a nádvoří
Celkem
Frank Rudolf
U Tratě 370, 351 34 Skalná
k.ú.
Číslo
Druh parcely
pozemku
Skalná
1343/6
zahrada
Celkem
Sláčik Tomáš, Písečná 247, 351 34 Skalná
Spáčilová Lucie, Písečná 247, 351 34 Skalná
k.ú.
Číslo
Druh parcely
pozemku
Skalná
st. 114
zastavěná plocha a nádvoří
Celkem
Stöckelová Jana,
Nezvalova 1952/10, 350 02 Cheb
k.ú.
Číslo
Druh parcely
pozemku
Starý Rybník
485
ostatní plocha
Celkem
Státní pozemkový úřad,
se sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
k.ú.
Číslo
Druh parcely
pozemku
Starý Rybník
6/3
trvalý travní porost
Starý Rybník
89/19
trvalý travní porost
Celkem
Jarinová Monika,
Obětí nacismu 1307/1, 350 02 Cheb
k.ú.
Číslo
Druh parcely
pozemku
Starý Rybník
st. 44
zastavěná plocha a nádvoří
Celkem
Marek Václav,
Zelená 8, 351 34 Skalná
k.ú.
Číslo
Druh parcely
pozemku
Starý Rybník
89/12
trvalý travní porost
Celkem
Wintrová Eva,
Starý Rybník 105, 351 34 Skalná
k.ú.
Číslo
Druh parcely
pozemku
Starý Rybník
49/2
zahrada
Celkem

Celková
výměra /m2/
193

Délka věcného břemene
/m/
12,3
12,3

Celková
výměra /m2/
589

Délka věcného břemene
/m/
10,6
10,6

Celková
výměra /m2/
199

Délka věcného břemene
/m/
7,9
7,9

Celková
výměra /m2/
342

Délka věcného břemene
/m/
7,3
7,3

Celková
výměra /m2/
309

Délka věcného břemene
/m/
19,9
19,9

Celková
výměra /m2/
4971
26762

Délka věcného břemene
/m/
30,8
36,9
67,7

Celková
výměra /m2/
305

Délka věcného břemene
/m/
8,4
8,4

Celková
výměra /m2/
3146

Délka věcného břemene
/m/
10,8
10,8

Celková
výměra /m2/
413

Délka věcného břemene
/m/
12
12

Pověřilo starostku města podpisem smluv. Termín kontroly byl stanoven v průběhu roku 2015.
21. Zastupitelstvo města Skalná v bodě Různé nepřijalo žádné usnesení.

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

Zapsala :………………..

