MĚSTO SKALNÁ
ZASTUPITELSTVO

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 08/ 2016
Místo konání
Datum konání
Čas konání
Ukončeno jednání

:

: Zasedací místnost SH ve Skalné
15.12.2016
: 17, 00 hod.
: 18, 15 hod.

1. Jednání zahájila starostka města, přivítala přítomné členy zastupitelstva a zahájila jednání s tím, že
požádala o doplnění programu jednání následovně. Doplnění bodu č. 21) – Ceny odvozu TDO pro
rok 2017 a bodu č. 22) – Podání žádosti o dotaci na výstavbu požární zbrojnice Skalná. Původně
navržený bod č. 21 ) – Různé bude přečíslován na bod č. 23). Přítomní členové zastupitelstva
k návrhu neměli připomínky a bod byl jednohlasně schválen poměrem hlasů 11 – 0 – 0.
2. Zastupitelstvo města jednohlasně poměrem hlasů 11 – 0 – 0 schválilo členy návrhové komise ve
složení pí Eva Rothová, Mgr. Jan Makovec.
3. Zastupitelstvo města jednohlasně poměrem hlasů 11 – 0 – 0 schválilo ověřovatele zápisu ve
složení Ing. Iva Davidová, pan Jan Salaj. Ověřovatelé z jednání zastupitelstva města dne 24.11.2016
Mgr. Denisa Goldová a pan Jindřich Novotný a ověřovatelé zápisu z jednání zastupitelstva ze dne
06.10.2016 p. Eva Rothová a p. Jindřich Novotný k zápisu neměli připomínky a zápis odpovídal
průběhu jednání. Termín kontroly byl stanoven na 09.02.2017.
4. Zastupitelstvo města Skalná vzalo jednohlasně na vědomí kontrolu plnění usnesení zastupitelstva
č. ZM 06/2016 a č. ZM 07/2016 souhlasilo s vypuštěním splněných bodů ze sledování.
Jednohlasně, poměrem hlasů 11 – 0 – 0 schválilo posunutí termínů plnění termínů takto : usnesení
č. ZM 15/05/14, usnesení č. ZM 13/04/15, usnesení č. ZM 08/08/15 – vše na 06.04.2017.
5. Zastupitelstvo města vzalo jednohlasně poměrem hlasů 11 – 0 – 0 na vědomí zprávu o činnosti
rady za období od 07.10.2016 do 15.12.2016 .
6. Zastupitelstvo města vzalo jednohlasně poměrem hlasů 11 – 0 – 0 na vědomí zprávu o činnosti
FV a KV. Za KV předložil zprávu o činnosti za rok 2016 jeho předseda pan Jan Salaj. KV se
v průběhu roku 2016 sešel celkem 10x., kdy z jednotlivých kontrol byl vyhotoven Protokol o
výsledku kontroly a tyto protokoly byly předkládány v průběhu celého roku 2016 na jednáních
zastupitelstva města. Dále předseda předložil Plán práce KV na rok 2017 ke schválení. Za FV
předložil zprávu jeho předseda Ing. Jaroslav Bradáč s tím, že výbor projednal změny rozpočtu č. 69, návrh rozpočtu na rok 2017, předložený návrh na vyřazení hmotného majetku Komisí pro
likvidaci nepotřebného majetku v celkové hodnotě 249 800,-- Kč. Předseda Finančního výboru
zhodnotil práci výboru za rok 2016 a předložil Plán činnosti výboru pro rok 2017. ní. Zastupitelstvo
poměrem hlasů 11 – 0 – 0 schválilo předložený Plán práce KV a FV na rok 2017 bez připomínek a

uložilo předsedům obou výborů postupovat v rámci své činnosti v souladu se schválenými plány
práce na rok 2017.
7. Zastupitelstvo města Skalná vzalo poměrem hlasů 11 - 0 – 0 na vědomí zprávu o plnění rozpočtu
města Skalná k 30.11.2016 a předpokladu plnění rozpočtu v roce 2016, navrženou rozpočtovou
změnu č. 7, položky 114-135 ke schválenému rozpočtu města Skalná na rok 2016 následovně :
 úhrn příjmů ve výši……………………………………….. + 242.872,- Kč
 úhrn výdajů ve výši……………………………………….. + 242.872,- Kč
Dále vzalo jednohlasně na vědomí navrženou rozpočtovou změnu č. 8, položky 136-158 ke
schválenému rozpočtu města Skalná na rok 2016 následovně :
 úhrn příjmů ve výši……………………………………….. + 116.000,- Kč
 úhrn výdajů ve výši……………………………………….. + 116.000,- Kč
Dále vzalo jednohlasně na vědomí navrženou rozpočtovou změnu č. 9, položky 159-164 ke
schválenému rozpočtu města Skalná na rok 2016:
 úhrn příjmů ve výši……………………………………….. + 45.860,- Kč
 úhrn výdajů ve výši……………………………………….. + 45.860,- Kč
Celý bod vysvětlila starostka města a byl schválen termín kontroly tohoto bodu na 09.02.2017. Vše
bez připomínek.
8. Tento bod byl zpětně projednán a vysvětlen místostarostou města Ing. Radomilem Goldem, který
se na jednání dostavil v průběhu projednávání bodu č. 13. Na základě vysvětlení tohoto bodu byl
jednohlasně poměrem 12 – 0 – 0 schválen rozpočet města Skalná na rok 2017 s úhrnem příjmů ve
výši 31 215 712,-- Kč, úhrnem výdajů ve výši 37 065 420,-- Kč a přebytkem ( saldo příjmů a
výdajů) ve výši – 5 849 708,-- Kč, financování vy výši schodku tř. 8 položka 8115 – z přebytku
hospodaření minulého období. Členové zastupitelstva jednohlasně schválili 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 na rok 2017, s výjimkou změn
souvisejících s majetkoprávními úkony města vyhrazených zastupitelstvu. Dále jednohlasně uložilo
starostce města zabezpečit veškeré úkony, spojené s přijetím výše uvedeného do 09.02.2017.
9. Členové zastupitelstva poměrem hlasů 11 – 0 – 0 vzali na vědomí harmonogram termínů jednání
Zastupitelstva a Rady města Skalná na rok 2017 a uložili starostce města zajišťovat jednání orgánů
města dle schváleného harmonogram po celý rok 2017.
10. Zastupitelstvo města poměrem hlasů 11 – 0 – 0 vzalo na vědomí zprávu o přijatých dotacích,
darech a příspěvcích ve prospěch města Skalná v roce 2016.
11. Zastupitelstvo města Skalná poměrem hlasů 11 – 0 – 0 schválilo záměr práva stavby kioskové
trafostanice na pozemkové parcele č. 843/8 k. ú. Skalná pro stavebníka ČEZ Distribuce, a.s. se
sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 na dobu nejpozději 5 let od
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o uzavření kupní smlouvy a smlouvy o právu stavby č.
4121232076 Skalná, CH_0647, Nová II. Pozemková parcela pro právo stavby je specifikovaná na
mapovém podkladu a dále jednohlasně schválilo záměr prodat část pozemkové parcely č. 843/8 k.
ú. Skalná o výměře cca 20 m2 za cenu stanovenou znaleckým posudkem a specifikovanou dle
přílohy. Záměr prodeje je stanoven smlouvou o smlouvě o uzavření kupní smlouvy č. 4121232076
Skalná, CH_0647, Nová II. Zároveň jednohlasně pověřilo tajemnici realizací výše uvedeného
usnesení do 09.02.2017.

12. Zastupitelstvo města Skalná poměrem hlasů 11 – 0 – 0 schválilo příspěvek na opěrnou
vetknutou zeď pana Petra Janouška a Ing. Petry Janouškové Brožové, bytem Potoční 321, 351 34
Skalná ve výši příspěvku na materiál v hodnotě 30 tis. Kč na st. p. č. 228 k. ú. Skalná, údajně
z důvodu poškození této zdi při výstavbě veřejného kanalizačního řadu městem Skalná. Dále
jednohlasně schválilo dohodu o příspěvku na materiál na opěrnou vetknutou zeď pana Petra
Janouška a Ing. Petry Janouškové Brožové, bytem Potoční 321, 351 34 Skalná ve výši příspěvku na
materiál v hodnotě 30 tis. Kč na st. p. č. 228 k. ú. Skalná. Zároveň jednohlasně uložilo tajemnici
provést do 09.02.2016 veškeré úkony spojené s výše uvedeným rozhodnutím.
13. Zastupitelstvo města Skalná poměrem hlasů 12 – 0 – 0 a po dlouhé diskusi schválilo stažení
tohoto bodu z programu jednání zastupitelstva a uložilo starostce města připravit tento bod na další
jednání zastupitelstva, které se uskuteční dne 09.02.2017.
14. Zastupitelstvo města Skalná poměrem hlasů 12 – 0 – 0 vzalo na vědomí novelu nařízení vlády
čj.1491/16 ze dne 28.11.2016 kterým se mění odměny uvolněným i neuvolněným členům
zastupitelstva města v roce 2017. Dále jednohlasně schválilo návrh odměny pro neuvolněného člena
zastupitelstva, který vykonává funkci místostarosty města, dle zák. č. 128/2000 Sb., § 77, odst. 2 a §
77, odst. 3, písm. b) a na základě novely nařízení čj.1491/16, o odměnách za výkon funkce členů
zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 1 Navržená odměna bude u neuvolněného
člena zastupitelstva, který vykonává funkci místostarosty města vyplácena dle sloupce č. 6 v plné
výši s příplatkem dle sloupce č. 8 ve výši 8 000,- Kč, přílohy č. 1, výše uvedeného Nařízení vlády,
s účinností od 01.01.2017, návrh odměn
neuvolněným členům zastupitelstva pracujících
v orgánech zastupitelstva a rady, dle zák. č. 128/2000 Sb., § 77, odst. 2 a § 77, odst. 3, písm. b) a
na základě novely nařízení vlády č. 352/2015 Sb., o odměnách za výkon funkce členů
zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 1. Navržená odměna bude u neuvolněných
členů zastupitelstva vyplácena ve výši stanovené dle funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší
odměna s připočtením základní odměny člena zastupitelstva dle sloupce č. 9,10,11, 12 a příplatku
dle sloupce č. 13 přílohy č. 1 výše uvedeného Nařízení vlády a to v plném rozsahu a s účinností od
01.01.2017. Zastupitelstvo uložilo tajemnici zabezpečit vyplácení odměn v souladu s výše
uvedeným usnesením s termínem kontroly 09.02.2017.
15. Zastupitelstvo města Skalná poměrem hlasů 12 – 0 – 0 vzalo na vědomí odstoupení od podpisu
smlouvy budoucí kupní s panem Petrem Kašou, Luční 127, 351 34 Skalná na prodej p.p.č. 619/4
o výměře 406 m2 , st.p.č. 135/1 o výměře 227 m2 včetně zem.stav. bez čp/če, st.p.č. 135/2 o výměře
160 m2, části p.p.č. 451/8 o výměře 275 m2, vše v k.ú. Starý Rybník. Jednohlasně schválilo
vrácení zaplacené částky p. Petru Kašovi ve výši 267.000,-Kč (kupní cena nemovitosti) + 1000,Kč (poplatek za kolek – vklad , který nebyl realizován) = celkem částka 268 000,-Kč zpět na účet č.
0799249033/0800 vedeného u Č.S., a.s. a uložilo tajemnici provést do 09.02.2017 veškeré úkony
spojené s výše uvedeným usnesením.
16. Zastupitelstvo města Skalná poměrem hlasů 12 – 0 – 0 schválilo záměr prodeje p.p.č. 2181/1 o
výměře 198 m2 a části pozemku p.č. 6/3 o výměře 119 m2,oba v k.ú. Skalná za podmínek
stanovených městem Skalná jako zahrada za 150,- Kč/m2 a uložilo tajemnici provést do 09.02.2017
veškeré úkony spojené s výše uvedeným usnesením.
17. Zastupitelstvo města Skalná poměrem hlasů 12 – 0 – 0 schválilo zamítnutí prodeje části p.č.
2189, o výměře 305 m2 k. ú. Skalná, žadatelce paní Olha Myroniuk, bytem Česká 135, 35134
Skalná, z důvodu připravovaného projektu a studie Kostelního náměstí. Zároveň uložilo tajemnici
provést do 09.02.2016 veškeré úkony spojené s výše uvedeným usnesením.

18. Zastupitelstvo města Skalná poměrem hlasů 12 – 0 – 0 schválilo zamítnutí prodeje pozemku
p.č. 34/1 o výměře 474 m2, k. ú. Skalná, žadateli Jaroslavu Doleckovi, Sutristrasse 14, 96049
Bamberg, Německo z důvodu připravované revitalizace pozemku. Zároveň uložilo tajemnici
provést do 09.02.2017 veškeré úkony, spojené s výše uvedeným usnesením.
19. Zastupitelstvo města Skalná poměrem hlasů 12 – 0 – 0 schválilo záměr prodeje bytového
domu č.p. 281, Tovární ul., 351 34 Skalná, min. za cenu stanovenou znaleckým posudkem. V této
souvislosti uložilo tajemnici provést do 09.02.2017 veškeré úkony spojené s výše uvedeným
usnesením.
20. Zastupitelstvo města Skalná poměrem hlasů 12 – 0 – 0 schválilo OZV města Skalná č.1/2016
o nočním klidu v předloženém znění a uložilo tajemnici provést do 09.02.2017 veškeré úkony,
spojené s výše uvedeným usnesením.
21. Zastupitelstvo města Skalná poměrem hlasů 12 – 0 – 0 vzalo na vědomí předložený návrh
Přílohy č. 5 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 2017. Dále jednohlasně schválilo, za podmínek zapracování připomínek uvedených
v důvodové zprávě, uzavření Přílohy č.5 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 2017. Dále pověřilo, v případě zapracování připomínek
uvedených v důvodové zprávě, starostku města podpisem výše uvedené Přílohy č. 5 k Dodatku č. 7.
Vše do 09.02.2017.
22. Zastupitelstvo města Skalná jednohlasně poměrem hlasů 12 – 0 – 0 schválilo podání žádosti o
dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu /IROP/ na „ Výstavbu požární zbrojnice
Skalná“ do výše 38 mil. Kč s podílem města 10% uznatelných nákladů. Uložilo starostce města
zajistit do 09.02.2017 realizaci výše uvedeného usnesení.
23. Zastupitelstvo města Skalná v bodě Různé nepřijalo žádné usnesení. Starostka města popřála
všem přítomným pěkné svátky, poděkovala za jejich práci v roce 2016 a jednání v 18,15 hod.
ukončila přípitkem.

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

Zapsala :………………..

