MĚSTO SKALNÁ
ZASTUPITELSTVO

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 02/ 2016
Místo konání
Datum konání
Čas konání
Ukončeno jednání

:
:
:
:

Zasedací místnost SH ve Skalné
25.02.2016
16, 30 hod.
17, 20 hod.

1.Zastupitelstvo města Skalná jednohlasně schválilo poměrem hlasů 13 – 0 – 0 program jednání
zastupitelstva města č. ZM 02/2016 s tím, že bod č. 14 – Různé bude přečíslován na bod č. 15
a bod č. 14 bude nazván Změna zřizovací listiny MŠ a ZŠ Skalná.
2.Zastupitelstvo města Skalná jednohlasně schválilo členy návrhové komise ve složení:
pan Jindřich Novotný, paní Eva Rothová.
3. Zastupitelstvo města Skalná jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu z jednání dnešního
zastupitelstva ve složení: Ing. Šárka Bártková, pan Tomáš Pěček . Ověřovatelé zápisu
z jednání zastupitelstva dne 28.01.2016 pan Tomáš Pěček a pan Jindřich Novotný neměli
k zápisu žádné připomínky.
4. Zastupitelstvo města vzalo jednohlasně na vědomí kontrolu plnění usnesení zastupitelstva
č. ZM 08/15, M 01/16 a souhlasilo s vypuštěním splněných bodů ze sledování.
Jednohlasně schválilo posunutí termínů plnění usnesení č. ZM 15/05/14 a č.ZM
08/08/15 – obě na 07.04.2016.
5. Zastupitelstvo města vzalo jednohlasně na vědomí zprávu o činnosti rady za období od
18.12.2015 do 25.02.2016 bez připomínek.
6. Zastupitelstvo města vzalo jednohlasně na vědomí předložené zprávy o činnosti finančního a
kontrolního výboru, které předložili jejich předsedové. Předseda finančního výboru Ing. Jaroslav
Bradáč
přítomné informoval o tom, že výbor prozatím nic neprojednával. Dle vyjádření
předsedy kontrolního výboru pana Jana Salaje provedl výbor kontrolu usnesení rady města a
zastupitelstva města za rok 2015 – bez připomínek.
7. Zastupitelstvo města jednohlasně schválilo zadání změny č.1 Územního plánu Skalná
v předloženém znění. Dále uložilo tajemnici zajistit realizaci výše uvedeného rozhodnutí. Vše
do 07.04.2016.
8. Zastupitelstvo města jednohlasně schválilo zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 619/4 o výměře
406 m2 a st. p.č. 135/1 o výměře 227 m2 včetně zem. stav. bez č.p. / č.e., st.p. č. 135/2 o
výměře 160 m2 a část p.p.č. 451/8 o výměře 275 m2 vše v k.ú. Starý Rybník, za cenu 250,--

Kč/m2, jako celku za účelem výstavby RD a v souladu s platnými pravidly prodeje stavebních
parcel. Uložila tajemnici zajistit realizaci výše uvedeného rozhodnutí s termínem kontroly
07.04.2016.
9. Zastupitelstvo města schválilo poměrem hlasů 12 – 0 – 1 zveřejnění záměru odprodeje p.p.č. 3/4
k.ú. Skalná o výměře 109 m2 a p.p.č. 3/3 o výměře 383 m2 k.ú.Skalná. Ing. Radomil Gold se pro
podjatost zdržel hlasování. Dále uložilo tajemnici zajistit realizaci výše uvedeného usnesení do
07.04.2016.
10.Zastupitelstvo města Skalná vzalo jednohlasně na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města skalná
k 31.12.2015, včetně předpokladu jeho plnění. Dále vzalo jednohlasně na vědomí navržené
rozpočtové opatření č. 11, položek 248-312 dle přiloženého dokumentu, příjmy a výdaje v rámci
celkové výše rozpočtu upraveného rozpočtovým opatřením č. 11 se navýšilo o 100,-- Kč, ostatní
změny rozpočtu jsou kompenzací výdajů v rámci přesunů mezi paragrafy a položkami. Celkový
rozpočet byl navýšen v příjmové i výdajové části o 100,--Kč. Zastupitelstvo uložilo
místostarostovi města zabezpečit zapracování schváleného rozpočtového opatření č. 11 do
rozpočtu města roku 2015 s termínem kontroly 07.04.2016.
11. Zastupitelstvo města jednohlasně schválilo uzavření smluv o poskytnutí příspěvku na podporu
kultury a sportu v roce 2016 mezi městem Skalná a jednotlivými subjekty v celkové výši
300 700,--Kč s tím, že SDH obdrží provozní příspěvek ve výši 15 000,-- Kč na činnost a
27 500,--Kč na práci s mládeží. FK Skalná 190 000,-- Kč provozní příspěvek na činnost a
68 200,--Kč příspěvek na práci s mládeží. Příspěvky budou výše uvedeným organizacím zaslány
na účet. Zastupitelstvo pověřilo starostku města podpisem výše uvedených smluv. Tajemnice
informuje o výše uvedeném usnesení žadatele do 07.04.2016 s tím, že zabezpečí postupné
poskytování schválených příspěvků, včetně následného vyúčtování. Ing. Gold zodpověděl
dotazy Ing. Makovce na sledování využití příspěvků na daný účel, včetně vrácení nevyčerpaných
na účet poskytovatele. Zároveň vysvětlil podstatu příspěvku na činnost s mládeží a podklady, ze
kterých výše příspěvků byla vypočtena, tj. 1 100,-- Kč na 1 osobu, stav mládeže vždy ke 30.09.
předchozího roku.
12. Zastupitelstvo jednohlasně schválilo Dodatek č. 9 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování
požární ochrany v obci Františkovy Lázně, uzavřené mezi městem Skalná a městem Františkovy
Lázně dne 28.02.2005, v předloženém znění a s účinností od 1.1.2016. Členové zastupitelstva
pověřili starostku města podpisem výše uvedeného Dodatku č. 9 a následným zajištěním plnění
povinností vyplývajících z předmětné smlouvy. Termín kontroly – 07.04.2016.
13. Zastupitelstvo města vzalo jednohlasně na vědomí Výroční zprávu o poskytování informací za
rok 2015, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, která byla
vypracována v souladu se zněním § 18 zákona č. 106/1999 Sb. Uložilo tajemnici zabezpečit
veškeré úkony spojené s povinnostmi, které ukládá ve vztahu k výroční zprávě výše uvedený
zákon.
14. Zastupitelstvo města Skalná jednohlasně schválilo podle § 84 odst. 2 písm. c) zákona 128/2000
sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a § 132, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník právní formu organizace v jejím názvu na Mateřská škola Skalná, příspěvková
organizace a to od 01.03.2016. Uložilo tajemnici požádat jménem zřizovatele Krajský úřd
Karlovarského kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy o zápis požadované změny do
rejstříku škol a školských zařízení ,spočívající v doplnění právní formy do názvu právnické
osoby. Dále zajistí provedení výše uvedené změny v obchodním rejstříku. Dále jednohlasně

schválilo podle § 84 odst. 2 písm.c) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších změn a § 132, odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník právní formu
organizace v jejím názvu na Základní škola Skalná, příspěvková organizace od 01.03.2016.
Uložilo tajemnici požádat jménem zřizovatele Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, se
sídlem Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 – Malá Strana, o zápis požadované změny do rejstříku
škol a školských zařízení spočívající v doplnění právní formy do názvu právnické osoby. Dále
zajistit i provedení výše uvedené změny v obchodním rejstříku organizace. Termín kontroly byl
stanoven na 07.04.2016.
15.V bodě Různé nebylo přijato žádné usnesení. Starostka města poděkovala za účast a jednání
ukončila s tím, že se zastupitelé mohou podívat na projekt nové hasičské zbrojnice, který byl na
jednání k dispozici.
Starostka města :………………………………….
Místostarosta :…………………………………….
Ověřovatelé zápisu :……………………………….
………………………………..

Zapsala :………………..

