MĚSTO SKALNÁ
ZASTUPITELSTVO

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 07/ 2016

Místo konání
Datum konání
Čas konání
Ukončeno jednání

:
:
:
:

Zasedací místnost SH ve Skalné
24.11.2016
17, 00 hod.
18, 00 hod.

1. Starostka města přivítala přítomné členy zastupitelstva s tím, že 5 členů je nepřítomno a z toho
čtyři jsou řádně omluveni. Dále požádala přítomné zastupitele o doplnění jednání o 1 bod.
Zastupitelstvo města Skalná jednohlasně schválilo program jednání zastupitelstva č. ZM 07/16,
s tím, že bod 6 – Různé bude změněn na 7 a bod č.6 bude nazván Příslib příspěvku FK Skalná z.s..
2. Zastupitelstvo města Skalná poměrem hlasů 10 – 0 – 0 schválilo členy návrhové komise ve
složení: Mgr. Petra Krbcová, pan Jan Salaj.
3. Zastupitelstvo města poměrem hlasů 10 – 0 – 0 schválilo ověřovatele zápisu ve složení:
Mgr. Denisa Goldová, pan Jindřich Novotný.
4. Tento bod podrobně vysvětlila paní starostka s tím, že přítomní členové zastupitelstva
jednohlasně schválili záměr nabytí hmotné nemovité věci – umělá vodní nádrž, včetně pozemkové
parcely č. p. 112 k. ú. Skalná ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku na prodej majetku
vyhlášenou Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČO: 01312774,
DIČ: CZ01312774, pobočkou SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Chebská 48/7,
360 06 Karlovy Vary. Soutěž se uskuteční 12. 12. 2016 v sídle Krajského pozemkového úřadu,
v případě neúspěšné soutěže, je vyhlášen termín opakované soutěže na 28.12.2016. Dále
jednohlasně pověřili starostku města Mgr. Ritu Skalovou k oprávnění jednat na veřejné soutěži o
nejvhodnější nabídku umělé vodní nádrže, včetně pozemkové parcely č. p. 112 k. ú. Skalná, konané
ve výše uvedených termínech a jednohlasně schválili finanční rámec na nabytí umělé vodní nádrže,
včetně pozemkové parcely č. p. 112 k. ú. Skalná, do kterého je paní starostka v rámci veřejné
soutěže o nejvhodnější nabídku oprávněna soutěžit. Finanční rámec byl stanoven na 500 000,-- Kč.
Dále bylo jednohlasně schváleno uhrazení účastnického poplatku ve výši 5700 Kč nejpozději do
5.12.2016 na účet SPÚ a podání žádosti o komplexní charakteristiku dané nemovitosti. Zastupitelé
uložili tajemnici provést veškeré úkony, spojené s tímto usnesením. Termín kontroly byl stanoven
15.12.2016.

5. Zastupitelstvo města Skalná jednohlasně, poměrem hlasů 9 – 0 – 0 / odešla pí Rothová/schválilo
uzavření Dohody o spolupráci mezi Městem Skalná, Sportovní 9, 351 34 Skalná a LB MINERALS,
s.r.o., Tovární 431, 330 12 Horní Bříza v předloženém znění s tím, že pověřilo starostku města
podpisem výše uvedené Dohody o spolupráci. Termín kontroly byl stanoven na 15.12.2016.
6. Zastupitelstvo města Skalná po dlouhé diskusi jednohlasně schválilo závazný příslib poskytnutí
finančního příspěvku FK Skalná z.s., se sídlem Chebská 525, 351 34 Skalná, IČ 47722355, a to za
podmínky obdržení dotace z programu MŠMT – Státní podpora sportu pro rok 2017 program
133510 pro FK Skalná z.s. na akci „Stavební úpravy tribuny FK Skalná“ v minimální výši dvou
třetin spoluúčasti žadatele tj. 369.049,32 Kč. Uložilo tajemnici zajistit do 15.12.2016 realizaci výše
uvedeného rozhodnutí.

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

Zapsala :………………..

