MĚSTO SKALNÁ
ZASTUPITELSTVO
Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 05/ 2016
Místo konání
Datum konání
Čas konání
Ukončeno jednání

:
:
:
:

Zasedací místnost SH ve Skalné
25. 08 .2016
16, 30 hod.
17, 20 hod.

1. Jednání Zastupitelstvo města Skalná zahájila starostka města Mgr. Rita Skalová. Přivítala
přítomné členy zastupitelstva s tím, že je přítomno 10 z 15 členů a zastupitelstvo je
usnášeníschopné. Přítomní zastupitelé jednohlasně, poměrem hlasů 10 – 0 – 0 , schválili program
jednání s tím, že bod č. 13 – Různé bude přečíslován na bod č. 14 a bude doplněn bod č. 13 –
Přijetí Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci „ Společného FMP v euroregionu Euroregio Egrensis“.
2. Zastupitelstvo města Skalná jednohlasně, poměrem hlasů 11 – 0 – 0, schválilo členy návrhové
komise ve složení Mgr. Denisa Goldová, Ing. Iva Davidová. V průběhu projednání tohoto bodu se
dostavil další člen zastupitelstva pan Roman Melničuk.
3.
Zastupitelstvo města Skalná jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva
ve složení Ing. Jaroslav Bradáč, p Roman Melničuk s tím, že kontrola zápisu bude provedena na
jednání zastupitelstva dne 06.10.2016. Ověřovatelé z jednání dne 02.06.2016 pí Rothová Eva a pan
Petr Lörincz neměli k zápisu z výše uvedeného dne žádné výhrady.
4.
Zastupitelstvo města Skalná vzalo jednohlasně na vědomí kontrolu plnění usnesení
zastupitelstva č. ZM 04/16 a souhlasilo s vypuštěním splněných bodů ze sledování. Dále schválilo
posunutí termínů plnění usnesení takto: usnesení č. ZM 15/05/14, ZM 13/04/15, ZM 08/08/15 –
vše na 15.12.2016.
5.
Zastupitelstvo města Skalná vzalo jednohlasně na vědomí zprávu o činnosti rady za období od
02.06.2016 do 25.08.2016. Všechna usnesení rady byla podrobně projednána na poradě zastupitelů
dne 24.08.2016 v kanceláři starostky města a z uvedeného důvodu nebyla vznesena žádná
připomínka.
6.
Zastupitelstvo města Skalná vzalo na vědomí přednesenou zprávu předsedy FV Ing. Jaroslava
Bradáče o činnosti výboru s tím, že všechny projednávané body na tomto jednání byly členy
výboru odsouhlaseny dne 24.08.2016. Kontrolní výbor kontroloval přidělování městských bytů do
nájmu za uplynulé období, bez výhrad. Činnost obou výborů byla doložena zápisy z jejich jednání.
Zastupitelstvo dále uložilo předsedům obou výborů postupovat v rámci své činnosti v souladu se
schválenými plány práce na rok 2016.

7.
Zastupitelstvo města Skalná vzalo jednohlasně na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města
Skalná k 31.05.2016 a o předpokladu plnění rozpočtu v roce 2016. Jednohlasně schválilo navrženou
rozpočtovou změnu 4, položky 33 – 46 ke schválenému rozpočtu města Skalná na rok 2016:
 úhrn příjmů ve výši……………………………………….. + 231 490,- Kč
 úhrn výdajů ve výši……………………………………….. + 231 490,- Kč
Uložilo místostarostovi města zabezpečit zapracování schváleného rozpočtového opatření č. 4 do
rozpočtu města roku 2016. Vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města Skalná k 30.06.2016
a předpokladu plnění rozpočtu v roce 2016. Jednohlasně schválilo navrženou rozpočtovou změnu č.
5, položky 47 – 90 ke schválenému rozpočtu města Skalná na rok 2016:
 úhrn příjmů ve výši……………………………………….. – 1.449.802,89 Kč
 úhrn výdajů ve výši……………………………………….. – 1.449.802,89 Kč
Uložilo místostarostovi města zabezpečit zapracování schváleného
rozpočtového opatření č.
5 do rozpočtu města roku 2016. Termín kontroly byl stanoven na 06.10.2016.
8. Zastupitelstvo města Skalná poměrem hlasů 11 – 0 – 0 schválilo uzavření Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje mezi městem Skalná, Sportovní 9,
351 34 Skalná a Karlovarským krajem, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary ve výši 201 872,00
Kč na věcné vybavení, které zůstává v majetku města a za podmínky spoluúčasti města ve výši
minimálně 20 % z celkové částky a pověřilo starostku města podpisem výše uvedené
Veřejnoprávní smlouvy. Spoluúčast je součástí rozpočtu. Termín kontroly byl stanoven na
06.10.2016.
Zastupitelstvo města Skalná jednohlasně schválilo:
a) zařazení nemovitosti umístěné na st. p. č. 469 k. ú. Skalná (vlastník pozemku Město Skalná)
– sociální zařízení – veřejné toalety s bezbariérovým přístupem včetně umístěných
zařizovacích předmětů sanity do majetku města Skalná na základě darovací smlouvy
Národní radou osob se zdravotním postižením České republiky z.s., sídlo Partyzánská 1/7,
170 00 Praha 7 Holešovice, zastoupená Mgr. Václavem Krásou, IČ 70856478 za
zůstatkovou cenu ke dni 31.12.2016 1.107.532,97 Kč,
b) darovací smlouvu uzavřenou mezi Městem Skalnou a Národní radou osob se zdravotním
postižením České republiky z.s., sídlo Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 Holešovice na
sociální zařízení – veřejné toalety s bezbariérovým přístupem,
Pověřilo starostku podpisem darovací smlouvy na výše uvedené sociální zařízení, vše do
06.10.2016.
9.

10. Zastupitelstvo města Skalná, po podrobném seznámení tohoto bodu místostarostou města Ing.
Radomilem Goldem, jednohlasně schválilo zásady prodeje pozemků z majetku Města Skalná
určených k výstavbě rodinných domů a uložilo tajemnici provést veškeré úkony spojené s výše
uvedeným rozhodnutím. Termín kontroly 06.10.2016.
11.

Zastupitelstvo města Skalná jednohlasně schválilo odstoupení od Smlouvy o budoucí kupní
smlouvě ze dne 1. 10. 2007 ve znění dodatku č. 1 a 2, uzavřené mezi Městem Skalná a panem
Jaroslavem Pragerem, bytem V Aleji 407, 351 34 Skalná, jejímž předmětem je budoucí prodej
pozemkové parcely číslo 146/61, k. ú. Skalná, o výměře 1 213 m2, za účelem výstavby RD dle
tehdy platných pravidel, a to s využitím Čl. IV. odst. 2, této smlouvy a zveřejnění záměru
prodeje p.p.č. 146/61, k. ú. Skalná, o výměře 1 213 m2, za minimální cenu 390,- Kč za 1m2
s tím, že součástí pozemku je rozestavěná stavba rodinného domu jiného vlastníka, přičemž

tato stavba není předmětem uvedeného záměru a uložilo tajemnici provést veškeré úkony
spojené s výše uvedeným rozhodnutím. Termín kontroly 06.10.2016.
12. Zastupitelstvo města Skalná jednohlasně rozhodlo revokovat usnesení č. ZM 10/03/16 b) ze
dne 14.04.2016 schvaluje prodej p.p.č. 619/4 o výměře 406 m2, 451/8 o výměře 275 m2 a 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/m 2. Dále jednohlasně
schválilo prodej p.p.č. 619/4 o výměře 406 m2 a st.p. č. 135/1 o výměře 227 m2 včetně zem. stav.
bez čp/če, 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 ve vlastnictví města Skalná Petru Kašovi, Luční 127, 351 34 Skalná jako celku za cenu 250
Kč/m2. Členové zastupitelstva jednohlasně uložili tajemnici zajistit realizaci výše uvedeného
rozhodnutí s termínem kontroly 06.10.2016.
13. Zastupitelstvo města Skalná jednohlasně schválilo přijetí Smlouvy o poskytnutí dotace
registrační číslo 0073-CZ-05.05.2016 v rámci Společného fondu malých projektů v Euroregia
Egrensis ve výši 13 152,39 EUR na akci „Slavnosti města Skalná“ a pověřilo starostku města
podpisem uvedené smlouvy, vše do 15.12.2016. V této souvislosti připomenula paní starostka již
známou skutečnost, že návratnost finančních prostředků na výše uvedenou akci je 1 rok. Dále
zodpověděla dotaz pana Petra Lörincze na výši celkových nákladů akce, které budou známy až po
uzavření všech dokladů. O celkových nákladech budou zastupitelé informováni.
14. V bodě Různé informovala starostka města přítomné zastupitele o získání zelené stuhy KK,
kdy město v této souvislosti získalo 400 tis. Kč a podrobné podmínky využití získané částky město
obdrží dodatečně. Dále paní starostka informovala členy zastupitelstva o termínu návštěvy
celostátní komise, která město navštíví dne 31.08.2016. Zároveň pozvala všechny přítomné na Letní
slavnosti města Skalná, které proběhnou dne 27.08.2016 a poděkovala všem přítomným za účast na
jednání.
Starostka města :………………………………….
Místostarosta :…………………………………….
Ověřovatelé zápisu :……………………………….
………………………………..

Zapsala :………………..

