MĚSTO SKALNÁ
ZASTUPITELSTVO
Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 03/ 2016
Místo konání
Datum konání
Čas konání
Ukončeno jednání

1.

:

: Zasedací místnost SH ve Skalné
14.04.2016
: 16, 30 hod.
: 17, 30 hod.

Jednání zahájila starostka města, přivítala přítomné, informovala přítomné zastupitele o návrhu
přečíslování bodu č. 17 – Různé na bod č. 18 a doplnění bodu č. 17 – Dotace FK Skalná, z.s. a
zeptala se o zda má někdo s přítomných zastupitelů k návrhu připomínku nebo zda chce nějaký
bod doplnit. Vše bez připomínek a doplněný program jednání byl poměrem hlasů 12 – 0 – 0
schválen.

2. Zastupitelstvo města jednohlasně schválilo členy návrhové komise ve složení :
Ing. Davidová Iva, Mgr. Krbcová Petra.
3. Zastupitelstvo města Skalná jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu ve složení :
pan Melničuk Roman, pan Novotný Jindřich.
Ověřovatelé zápisu ze dne 25.02.2016 Ing. Šárka Bártková a pan Tomáš Pěček neměli k zápisu
Zastupitelstva ZM 02/16 žádné připomínky.
4. Zastupitelé města Skalná vzali jednohlasně na vědomí kontrolu plnění usnesení zastupitelstva
č. ZM 02/06 a souhlasili s vypuštěním splněných bodů ze sledování. Jednohlasně schválili
posunutí termínů
plnění usnesení takto: usnesení č. 11/02/2016 b) na 02.06. 2016,
usnesení č. RM 15/05/14, ZM 13/04/15, ZM 08/08/15 – vše na 25.08.2016.
5. Zastupitelé města Skalná vzali na jednohlasně vědomí zprávu o činnosti rady za období od
25.02.2016 do 14.04.2016.
6. Zastupitelé města vzali jednohlasně na vědomí zprávu o činnosti FV a KV. Předseda KV
pan Jan Salaj informoval přítomné o závěrech provedené kontroly vyřizování petic a
stížností za rok 2015, bez připomínek. Členka FV Ing. Iva Davidová informovala členy
zastupitelstva o provedené kontrole plateb za odvoz TKO. Na uvedené téma se rozvinula
široká diskuse se závěrem připravit na příští jednání zastupitelstva celkovou výši dluhu
za odvoz odpadu v roce 2015, způsob vymáhání dlužných částek u poplatků. Uložili
předsedům jednotlivých výborů postupovat v rámci své
činnosti
v souladu
se
schválenými plány práce na rok 2016. Termín kontroly byl stanoven na 02.06.2016.
7. Zastupitelé města poměrem hlasů 12 – 0 – 0 schválili uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o úvěru
č. 1002/10/5645 uzavřené dne 18.10.2010 mezi Městem Skalná a Československou obchodní
bankou a.s., Březinova 18/13, 35002 Cheb, IČ 00001350. Předmětem dodatku č. 3 se změní
konečná splatnost úvěru sjednaná v odst. 2) Článku II. (Úročení, splácení, poplatky) Smlouvy na

den 20.4.2016. V tento den bude uhrazena jistina úvěru v plné výši zůstatku tj. 12 936 040,- Kč a
příslušenství naběhlé do nově sjednané konečné splatnosti úvěru. Obsah tohoto bodu vysvětlil
místostarosta města Ing. Radomil Gold. Zastupitelé pověřili starostku města podpisem výše
uvedeného dodatku. S termínem kontroly 02.06.2016.
8. Zastupitelé města vzali jednohlasně na vědomí Zprávu Úřadu Regionální rady regionu
soudržnosti Severozápad, pracoviště Karlovy Vary, kdy tento úřad oznámil finální
ukončení projektu „Průtah silnice II/ 213 Skalná“ reg. č. CZ.1.09/2.2.00/03.00015. Období
udržitelnosti projektu skončilo 16.2.2016 a s platností od 24.3.2016 se projekt nachází ve
stavu „finálně uzavřen“.
Dále vzali jednohlasně na vědomí Oznámení Úřadu Regionální rady regionu soudržnost i
Severozápad, pracoviště Karlovy Vary, o finančním ukončení projektu „Revitalizace
podhradí hradu Vildštejn – Skalná“, registrační číslo CZ.1.09/2.2.00/70.01080, který byl
dne 09.03.2016 finančně ukončen.
9. Zastupitelé města schválili poměrem hlasů 12 – 0 – 0 zveřejnění záměru odprodeje p.p.č. 126/3
k. ú. Skalná o výměře 18 m2 k. ú. Skalná a uložili tajemnici zajistit realizaci výše uvedeného
rozhodnutí s termínem kontroly 02.06.2016.
10. Zastupitelstvo města Skalná poměrem hlasů 10 – 0 – 2, kdy se z důvodu střetu zájmu zdrželi
hlasování Ing. Radomil Gold a Mgr. Denisa Goldová, schválilo :
a) prodej p.p.č. 3/4 k. ú. Skalná o výměře 109 m2, ve vlastnictví města Skalná Josefu
Verbovskému, potoční 170, 351 34 Skalná a prodej p.p.č. 3/3 k. ú. Skalná, o výměře 383
m2, ve vlastnictví města Skalná Ing. Radomilu Goldovi, Potoční 575, 351 34 Skalná za
cenu 150 Kč/m2,
b) prodej p.p.č. 619/4 o výměře 406 m2, 451/8 o výměře 275 m2a st.p.č. 135/1 o výměře
227 m2 a 135/2, o výměře 160 m2, vše v k. ú. Starý Rybník ve vlastnictví města Skalná
Petru Kašovi, Luční 127, 351 34 Skalná jako celku za cenu 250 Kč/m2.
Zastupitelé uložili tajemnici zajistit realizaci výše uvedeného rozhodnutí do 02.06.2016.
11.

Zastupitelé města vzali jednohlasně na vědomí navržené rozpočtové opatření č. 1, položek 1-4
dle přiloženého dokumentu. Celkový rozpočet byl navýšen o:
 Úhrn příjmů ve výši……………………………………….. + 19 400,- Kč
 Úhrn výdajů ve výši……………………………………….. + 19 400,- Kč
Uložilo místostarostovi města zabezpečit zapracování schváleného rozpočtového opatření
č. 11 do rozpočtu města roku 2016 s termínem kontroly 02.06.2016.

12.

Zastupitelé města jednohlasně schválili zaevidování studně na p.p.č. 756/3 k.ú. Skalná do
majetku města Skalná a odběr užitkové vody z této studně pro zalévání v zahrádkářské
kolonii. Uložili tajemnici zajistit realizaci výše uvedeného rozhodnutí do 02.06.2016.

13.

Zastupitelé města poměrem hlasů 12 – 0 – 0 schválili, na základě Rozhodnutí č.j. 392/MK-S
4275/2016 OULK o poskytnutí dotace z podprogramu VISK 3 ze státního rozpočtu ČR na
rok 2016, přijetí dotace ve výši 10 000,-- Kč schválené Ministerstvem kultury ČR na projekt
pod názvem „Přechod z UNIMARC na MARC21 v Městské knihovně Skalná“. Pověřili
starostku města podpisem Návratky potvrzující přijetí výše uvedené dotace a uložili tajemnici
zajištění dodržení povinností příjemce dotace a dodržení podmínek jejího vyúčtování v rámci
VISK3 pro rok 2016.

14. Zastupitelé města jednohlasně neschválili žádost Mgr. Věry Heřmánkové, trvale bytem
Komorní Dvůr 47, 350 02 Cheb o prodloužení termínu splatnosti půjčky, včetně úroků dle
Smlouvy č. SoP 01/2010, ze dne 29.03.2010, následně změněné Dodatkem č. 1 ze dne
04.01.2011, Dodatkem č. 2 ze dne 12.10.2012 a Dodatkem č. 3 ze dne 13.02.2015 čerpané dle
schváleného Statutu účelového Fondu města Skalná na podporu získání a udržení
kvalifikovaných pedagogických pracovníků PO ZŠ Skalná, okres Cheb, schváleného
zastupitelstvem města dne 04.02.2010, usnesení č. ZM 13/01/10 s tím, že bude snížena výše
měsíční splátky na 1 300,-- Kč, schválili prominutí veškerých sankcí, dosud vzniklých
z neplnění Smlouvy č. 01/2010 a uložili tajemnici informovat žadatelku o výše uvedeném
rozhodnutí s termínem kontroly 02.06.2016.
15. Zastupitelé města poměrem hlasů 11 – 0 – 1 schválili žádost o odprodej silničních panelů
a.s. SKALDO, Chebská 151, 351 34 Skalná - 100 ks o rozměru 3x1,2 m za cenu 750,- Kč bez
DPH/1 kus a 50 ks o rozměru 1,5x1,2 m, 375,-Kč bez DPH/1kus, celkem za cenu 93 750,-Kč bez DPH a dále 30 ks použitých stropních panelů 3x1,2 m za cenu 450,- Kč bez DPH
/1 kus a uložili tajemnici informovat zástupce a.s. o výše uvedeném rozhodnutí s tím, že
výsledná cena bude upravena dle skutečně prodaného počtu. Termín kontroly byl stanoven na
02.06.2016.
16. Zastupitelé jednohlasně schválili předložený návrh Veřejnoprávní smlouvy č. 01/2016
k zajištění činnosti speciálního stavebního úřadu dle ustanovení § 16, odst. 1 a § 40 odst. 5
písm. b), zákona č. 13/1997 Sb., O pozemních komunikacích v platném znění a § 15 odst. 1
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu / stavební zákon /,
v platném znění mezi městem Skalná a městem Cheb. Pověřila starostku města jejím podpisem
a uložila tajemnici zajistit veškeré úkoly vyplývající z výše uvedeného usnesení. Termín
kontroly byl stanoven na další jednání zastupitelstva města, tj. 02.06.2016
17. Zastupitelé města jednohlasně schválili poskytnutí dotace FK Skalná, z. s., IČ 47722355 se
sídlem Chebská 525, 351 34 Skalná, na úpravu projektové dokumentace ve výši 22.990 Kč
(včetně DPH), proúčtovaní dotace bude předloženo do 31. 08. 2016, včetně uzavření
Veřejnoprávní smlouvy s FK Skalná, z. s., IČ 47722355 se sídlem Chebská 525, 351 34 Skalná
na dotaci ve výši 22.990 Kč. Pověřili starostku města podpisem výše uvedené smlouvy. Vše
s termínem kontroly 02.06.2016.
ZM 18/03/2016
Zastupitelstvo města Skalná :
V bodě Různé nebylo přijato žádné usnesení.
Starostka města :………………………………….
Místostarosta :…………………………………….
Ověřovatelé zápisu :……………………………….
………………………………..

Zapsala :………………..

