Město HORNÍ SLAVKOV
__________________________________________________
Z Á P I S (anonymizovaný)
z V. zasedání Zastupitelstva města v Horním Slavkově, konaného dne 04. listopadu 2013
od 17.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Horním Slavkově
__________________________________________________________________________
Přítomni:
Mgr. Jana Vildumetzová, Mgr. Vidor Mandelík, Ing. Petr Čavojský,
Tomáš Straka, JUDr. Josef Peroutka, Mgr. Maria Čerňavská (příchod
v 17:25), Jana Čepičková, Tomáš Vlasák (příchod v 17:34), Naděžda
Štefková, Josef Němec, MUDr. Helena Pleskačová, Martin Kasal,
Jaromír Kuttner
(celkem 15 zastupitelů)
Mgr. Bc. Martin Stark - tajemník MěÚ
Zapisovatelka:

Jana Wiedová

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Kontrola plnění usnesení ZM ke dni 04.11.2013 (ZM V/13/70)
Schválení přijetí dotace od Karlovarského kraje (ZM V/13/71)
Finanční dar pro zajištění činnosti MAS Sokolovsko (ZM V/13/72)
Změna č. 1 Územního plánu Horní Slavkov (ZM V/13/73)
TJ Spartak Horní Slavkov – Dohoda o využití poskytnutého finančního příspěvku –
neinvestiční příspěvek na opravu a rekonstrukci kabin – 2. etapa (ZM V/13/74)
Bytový fond – Dohody o uznání dluhu a dohody o splátkách, žádost o prominutí
penále (ZM V/13/75)
Odměny členů výborů zastupitelstva města, zápisy z jednání výborů (ZM V/13/76)
Prodeje bytů (ZM V/13/77)
Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy
veřejné správy Karlovarského kraje (ZM V/13/78)
MPZ – aktualizace programu regenerace (ZM V/13/79)
Prodej části p.p.č. 1967/24 o vým. 1.056 m², části p.p.č. 1967/23 o vým. 528 m² a části
p.p.č. 2016/4 o vým. 597 m² v k.ú. Horní Slavkov spol. Czech Silicat s.r.o. (ZM V/13/80)
Prodej st.p.č. 1060/6 o vým. 19 m² v k.ú. Horní Slavkov Jaroslavu Janků (ZM V/13/81)
Prodej p.p.č. 2264/47 o vám. 664 m² v k.ú. Horní Slavkov Janovi a Urszule Uhlíkovým
(ZM V/13/82)

14. Prodej st.p.č. 1628 o vým. 6 m² v k.ú. Horní Slavkov Vězeňské službě České republiky
(ZM V/13/83)

15. Prodej části p.p.č. 2533/60 o vým. 820 m² v k.ú. Horní Slavkov Václavu Chvojkovi
(ZM V/13/84)

16. Koupě části p.p.č. 2533/142 o vým. 16 m² v k.ú. Horní Slavkov od Miroslava
a Ludmily Hruškových (ZM V/13/85)
17. Prodej p.p.č. 2264/39 o vým. 882 m² v k.ú. Horní Slavkov Marii Zázrivcové
(ZM V/13/86)

18. Prodej části p.p.č. 2270 o vým. 13 m² a části p.p.č. 2264/1 o vým. 5 m² v k.ú. Horní
Slavkov spol. ČEZ Distribuce, a.s. – změna usnesení ZM IV/13/60 (ZM V/13/87)
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19. Podání žádosti o směnu, popřípadě úplatný převod p.p.č. 462/3 o vým. 523 m² v k.ú.
Ležnice z majetku státu zastoupeného Státním pozemkovým úřadem (ZM V/13/88)
20. Podání žádosti o úplatný převod části p.p.č. 2252/3 v k.ú. Horní Slavkov dle
ustanovení §10 zákona č. 503/2012 Sb. z majetku státu zastoupeného Státním
pozemkovým úřadem (ZM V/13/89)
Rozšíření programu jednání:
21. Odkoupení nemovitosti č.p. 784 (ZM V/13/90)
22. Karlovarský kraj - Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku Karlovarskému kraji
na zajištění dopravní obslužnosti města Horní Slavkov (ZM V/13/91)
Zasedání Zastupitelstva města předsedala starostka města Mgr. Jana Vildumetzová.
V úvodu zasedání informovala starostka města o ověření IV. Zápisu ze zasedání ZM ze dne
07. 08. 2013.
Přítomna byla nadpoloviční většina členů Zastupitelstva města (dle prezenční listiny).
V. zasedání Zastupitelstva města se řídilo tímto programem, schváleným všemi
13 přítomnými členy ZM.
Vlastní

jednání

A. Volba návrhové komise
Zastupitelstvo města Horní Slavkov na svém V. zasedání
 Zvolilo
do návrhové komise: p. Mgr. Vidora Mandelíka, p. Tomáše Straku a p. Martina Kasala
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

13
0
0

B. Volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo města Horní Slavkov na svém V. zasedání
 Zvolilo
ověřovatele zápisu: Ing. Petra Čavojského a JUDr. Josefa Peroutku
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

13
0
0

C. Schválení programu jednání
Zastupitelstvo města Horní Slavkov na svém V. zasedání
 Schválilo
program jednání V. zasedání Zastupitelstva města
Hlasování:
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0
0

ZMZ 2013_5

2

Před samotným jednáním zastupitelstva města učinila starostka prohlášení, že k 01.12.2013
je rozhodnuta se vzdát funkce starostky města. Mandát zastupitelky si ponechává.
1. Kontrola plnění usnesení ZM ke dni 04.11.2013
ZM V/13/70 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva města Horní Slavkov ke dni 04.11.2013
Zodpovídá: Mgr. Bc. Martin Stark, tajemník Městského úřadu
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

13
0
0

2. Schválení přijetí dotace od Karlovarského kraje
Tajemník MěÚ informoval o možnosti získat dotaci na činnost jednotky JSDH na uvedené činnosti a
mimořádně i za nasazení při povodních 2013 (jednotka byla zařazena do tzv. odřadu) a min. dvakrát
vezla materiál pro obyvatele zasažené povodní. Vzhledem k tomu, že město si o tyto dotace (vyjma
mimořádných případů jako jsou povodně) žádá průběžně v roce a smluvní ujednání jsou shodná, bylo
ZM navrženo učinit zmocnění pro starostku k uzavírání smluv k těmto dotacím i do budoucna.

ZM V/13/71 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
přijímání všech účelových i neúčelových neinvestičních dotací z rozpočtu Karlovarského
kraje sídlem Závodní 353/88, Karlovy Vary IČ 70891168 na akceschopnost, věcné vybavení,
odbornou přípravu a na zásahy mimo území obce pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů
města Horní Slavkov a přijetí účelové neinvestiční dotace na pokrytí mimořádných finančních
prostředků pro jednotky sboru dobrovolných hasičů města nasazených v průběhu povodní
v roce 2013
a
pověřuje starostku podpisem příslušných smluv

Termín kontroly plnění usnesení: 01.10.2013
Zodpovídá: Mgr. Bc. Martin Stark, tajemník Městského úřadu
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

12
0
1 (Jaromír Kuttner)

3. Finanční dar pro zajištění činnosti MAS Sokolovsko
Pan Ing. Kvasnička vysvětlil, že jde pouze o formalitu, příspěvek se MAS Sokolovsku již platil, ale ti
požádali o podepsání smlouvy na tuto částku. Peníze tedy MAS Sokolovsko poslalo zpět městu a město
je opět po podepsání smlouvy převede zpět na účet MAS Sokolovska.

ZM V/13/72 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 40.000,- Kč MAS Sokolovsko, o.p.s., se sídlem Nám.
Míru 230, 357 61 Březová, dle článku XII. zakládací smlouvy
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 Pověřuje
starostku města podpisem smlouvy na finanční dar
Termín kontroly plnění usnesení: 1Q 2014
Zodpovídá: Mgr. Bc. Martin Stark, tajemník Městského úřadu
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

13
0
0

4. Změna č. 1 Územního plánu Horní Slavkov
ZM V/13/73 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
požadavek č. 1 – změna na plochu rekreace zahrádkářských osad (RZ);
hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se: 0.

požadavek č. 2 – změna na plochu bydlení specifické (BX) vč. zastavitelného území a opravy
pozemků;
hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se: 1 (Kuttner)

požadavek č. 3 – změna na plochu bydlení vesnické (BV) vč. opravy a rozšíření pozemku;
hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se: 0.

požadavek č. 4 – změna na plochu veřejných prostranství hřbitov (PH), změna na plochu
dopravní infrastruktury (DI), změna na plochu bydlení vesnické (BV);
hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se: 1 (Kuttner)
(v 17:25 příchod Mgr. Čerňavská)

požadavek č. 5 – změna na plochu bydlení specifické (BX), změna na plochu zemědělskou –
trvalý travní porost a změna na plochu dopravní infrastruktury (DI);
hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se: 1 (Kuttner)

požadavek č. 6 – změna na plochu dopravní infrastruktury (DI) a změna na plochu bydlení
vesnické (BV);
hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se: 0.

požadavek č. 7 – změna na plochu bydlení specifické (BX) a změna na plochu dopravní
infrastruktury (DI);
hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se: 0.

požadavek č. 8 – změna na plochu bydlení vesnické (BV), změna na plochu výroby
průmyslové (VP);
hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se: 0.
(v 17:34 příchod p. Vlasák)

požadavek č. 9 – změna na plochu rekreace zahrádkářských osad (RZ);
hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se: 0

požadavek č. 10 – změna na plochu občanského sportu vč. motokrosu (OS) a opravy
pozemku, změna na plochu kompostárna (K – komunitní kompostování) a mrchoviště (M –
uložení kadáverů);
hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se: 0.

požadavek č. 11 – změna na plochu výroby drobné a řemeslné (VD) a plochu dopravní
infrastruktury (DI);
hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se: 0

požadavek č. 12 – v ploše rekreace zahrádkářských osad navýšení možnosti zastavění
pozemku na 20%, navýšení zastavěné plochy zahradních chatek na 35 m2, úprava a doplnění
textové části;
hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se: 0

požadavek č. 14 – změna na plochu výroby drobné a řemeslné (VD);
hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se: 0
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požadavek č. 15 – rozšířit plochu (st.p.č. 1385) smíšenou výrobní (VS) o „Domov pro seniory
– sociální zařízení“;
hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se: 2 (Kuttner, Mgr. Vildumetzová)

požadavek č. 16 – změna na plochu zemědělskou – zahrady (PZZ)-menší část p.p.č. 301/1;
hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se:0

požadavek č. 17 – změna na plochu rekreace zahrádkářských osad (RZ)-p.p.č. 6, změna
na plochu výroby zemědělské (VZ)-p.p.č. 653, 204/4, 248/4;
hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se: 0

požadavek č. 19 – změna na plochu smíšenou obytnou vesnického typu (SV) zapracovat
do Změny č. 1 Územního plánu Horní Slavkov dle předložených materiálů vč. podrobnějšího
popisu v tabulce „Požadavky k zapracování do Změny č. 1 Územního plánu Horní Slavkov“;
hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se: 0

 Neschvaluje
požadavek č. 12 – navýšení zastavěné plochy zahradních chatek na 45 m2;
hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se: 0

požadavek č. 13 – změna na plochu rekreace zahrádkářských osad (RZ);
hlasování: pro 12, proti 1 (Štefková) zdržel se: 2.

Zde se dotázal p. Janoušek, proč tak ZM rozhodlo, když se jedná o podmáčený pozemek. Pan
Peroutka odpověděl, že se pokud se jedná o podmáčený pozemek jistě to bude předmětem
ocenění ve znaleckém posudku.
požadavek č. 14 – změna na plochu rekreace zahrádkářských osad (RZ), změna na plochu
bydlení specifické (BX);
hlasování: pro 12, proti 1 (Kuttner), zdržel se: 2

požadavek č. 16 – změna na plochu výroby zemědělské (VZ)-p.p.č. 21/1, změna na plochu
výroby zemědělské (VZ)-p.p.č. 149/7, změna na plochu výroby zemědělské (VZ)část p.p.č. 301/1, změna na plochu rekreace zahrádkářských osad (RZ)-část p.p.č. 301/1,
posunutí biokoridoru na kraj pozemku-p.p.č. 301/1, změna na plochu výroby zemědělské
(VZ)-p.p.č. 399/1;
hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se: 1 (Čepičková)

požadavek č. 17 – změna na plochu výroby zemědělské (VZ)-p.p.č. 497/1, 488, 473/2, 493/2,
496/2, zrušení biokoridoru, změna na plochu zemědělskou – zahrady (PZZ) vč. zrušení
biokoridoru-p.p.č. 497/1, 488, 473/2, 493/2, 496/2, změna na plochu výroby zemědělské
(VZ)-p.p.č. 411, 402/2, 402/1, 454/2, 309;
hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se: 0

požadavek č. 18 – změna na plochu výroby zemědělské (VZ);
hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se: 0

požadavek č. 20 – změna na plochu bydlení specifické (BX) zapracovat do Změny č. 1
Územního plánu Horní Slavkov dle předložených materiálů vč. podrobnějšího popisu
v tabulce „Požadavky k zapracování do Změny č. 1 Územního plánu Horní Slavkov“;
hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se: 1 (Bartoň)

 Schvaluje
další požadavky občanů do Změny č. 1 Územního plánu Horní Slavkov, které budou podané
po termínu 31.9.2013, zohlednit až při zpracování další změny územního plánu;
 Schvaluje
se zpracovatelem Změny č. 1 Územního plánu Horní Slavkov (textová a výkresová část)
Ing. arch. Miroslavem Míkou – MARKANT, IČ: 10337075, se sídlem Palackého 303/78,
353 01 Mariánské Lázně – Úšovice uzavření smlouvy a
 Pověřuje
starostku města jejím podpisem
hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se: 0
Termín kontroly plnění usnesení: únor 2014
Zodpovídá: Hana Gregorová, pověřená zastupováním vedoucí OVŽP
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U každého bodu byli zastupitelé seznámeni s návrhem a důvodností navrhované změny. Přítomní
navrhovatelé byli vyzváni k obhajobě návrhu např. p. Klein. Paní Gregorová (OVŽP MěÚ) přednášela
předběžná vyjádření úřadu územního plánování co do možnosti reálnosti navrženého požadavku
změny ÚP žadateli.
Hlasování si zastupitelstvo odsouhlasilo tak, že proběhne u každého jednotlivého požadavku. Výsledek
je pak zaznamenán u každého požadavku jednotlivě a to vzhledem k obsáhlosti usnesení a pro
zachování přehlednosti hlasování (Mgr. Čerňavská příchod v 17:25, p. Vlasák příchod v 17:34).
Výsledek hlasování přednášel u každého požadavku člen návrhové komise p. Tomáš Straka.

5. TJ Spartak Horní Slavkov – Dohoda o využití poskytnutého finančního příspěvku –
neinvestiční příspěvek na opravu a rekonstrukci kabin – 2. etapa
ZM V/13/74 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
Dohodu o využití poskytnutého finančních příspěvku - neinvestiční příspěvek na opravu
a rekonstrukci kabin - 2. etapa, sepsanou s TJ Spartak, 357 31 Horní Slavkov, IČ: 1824209,
a pověřuje paní starostku podpisem dohody
Termín kontroly plnění usnesení: 20.11.2013
Zodpovídá: Mgr. Viktorie De Stefanisová, vedoucí OSVV
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

14 (p. Bartoň nepřítomný)
0
0

6. Bytový fond – Dohody o uznání dluhu a dohody o splátkách, žádost o odpuštění
penále
ZM V/13/75 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
uzavření Dohody o uznání dluhu a dohody o splátkách s panem xxxx,
r. č. xxxx, bytem Horní Slavkov, Dlouhá 626/2
 Schvaluje
žádost o prominutí penále ve výši 50% manželům xxxx r.č. xxxx
a xxxx, r.č. xxxx, bytem Horní Slavkov, Dolní Příkopy 249/1
 Neschvaluje
neschvaluje úhradu tohoto poplatku formou měsíčních splátek ve výši 500,- Kč, počínaje
měsícem září 2013 a zároveň
 Schvaluje
schvaluje úhradu tohoto poplatku formou měsíčních splátek ve výši 1.000,- Kč, počínaje
měsícem září 2013
 Schvaluje
žádost o prominutí penále ve výši 50% paní xxxx, r.č. xxxx, bytem
Horní Slavkov, Nad Výtopnou 933/2 a úhradu tohoto poplatku formou měsíčních splátek
ve výši 1.500,- Kč, počínaje měsícem listopad 2013
Termín kontroly plnění usnesení: následující zasedání ZM
Zodpovídá: Ivana Kowaliková, pověřená zastupováním vedoucí FO
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Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

14 (p. Bartoň nepřítomný)
0
0

Pan Kasal od 18:30 nepřítomný z důvodu zásahu JDH.

7. Odměny členů výborů zastupitelstva města, zápisy z jednání výborů
ZM V/13/76 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
vyplacení odměn členům osadních výborů Ležnice a Kfely a členům finančního a kontrolního
výboru ve výši dle příloh.
 Bere na vědomí
zápisy ze zasedání finančního a kontrolního výboru.
Termín kontroly plnění usnesení: prosince 2013
Zodpovídá: Mgr. Bc. Martin Stark, tajemník MěÚ
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

13 (p. Bartoň nepřítomný)
0
0

Pan Janoušek vznesl dotaz, jaká výše je jednotlivým vyplácena. Tajemník MěÚ tyto informace
zodpověděl.

8. Prodej bytů
ZM V/13/77 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Revokuje
usnesení Zastupitelstva města č. ZM II/11/36 a ZM I/12/11
 Schvaluje
prodej bytové jednotky 608/5 v k.ú. Horní Slavkov xxxx, nar. xxxx a xxxx nar. xxxx za
133.120,- Kč
 Schvaluje
změnu splácení kupní ceny bytu č. 5, Kounice 608 manželi xxxx, nar. dne xxxx
a xxxx nar. dne xxxx takto: 1. splátka před podpisem kupní smlouvy ve výši 60.000,- Kč a 36
měsíčních splátek a
 Pověřuje
paní starostku podpisem kupních smluv
 Schvaluje
prodej bytové jednotky č. 608/5 v ul. Kounice včetně podílu na společných částech budovy
a pozemku st.p.č. 854 v k.ú. Horní Slavkov o velikosti podílu 512/8991 manželům xxxx
a xxxx, nar. dne 30.7.1981 a 5.11.1987 za cenu 133.120,- Kč, se splácením kupní ceny bytu
takto: 1.splátka před podpisem kupní smlouvy ve výši 30% kupní ceny, tj. 39.936,- Kč a 36
měsíčních splátek ve výši 2.590,-Kč a pověřuje pana místostarostu jejím podpisem
 Schvaluje
Prodej bytové jednotky č. 607/16 v ul. Kounice včetně podílu na společných částech budovy
a pozemku st.p.č. 853 v k.ú. Horní Slavkov o velikosti podílu 511/8957 p. xxxx, nar. dne
xxxx za cenu 132.860,- Kč. Celá kupní cena bude zaplacena před podpisem smlouvy

04. 11. 2013

ZMZ 2013_5

7

Termín kontroly plnění usnesení: květen 2014
Zodpovídá: Monika Volfová, vedoucí OMI
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

12
0
2 (p. Jaromír Kuttner, František Bartoň)

9. Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy
veřejné správy Karlovarského kraje
ZM V/13/78 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
Smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální
mapy veřejné správy Karlovarského kraje a pověřuje paní starostku jejím podpisem
Termín kontroly plnění usnesení: březen 2014
Zodpovídá: Monika Volfová, vedoucí OMI
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

14
0
0

Vedoucí OMI MěÚ informovala podrobně o výhodnosti uzavření k uvedené smlouvě, která značně
nejen MěÚ, ale i občanům napomůže k získaní dat o inženýrských sítích

10. MPZ – aktualizace programu regenerace
ZM V/13/79 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
aktualizovaným Program regenerace městské památkové zóny v předloženém znění
Zodpovídá: Monika Volfová, vedoucí OMI
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

14
0
0

11. Prodej části p.p.č. 1967/24 o vým. 1.056 m², části p.p.č. 1967/23 o vým. 528 m² a části
p.p.č. 2016/4 o vým. 597 m² v k.ú. Horní Slavkov spol. Czech Silicat s.r.o.
ZM V/13/80 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
Prodej nově vzniklých pozemků p.č. 1967/32 o vým. 528 m², p.č. 1967/33 o vým. 1.056 m² a
p.č. 2016/21 o vým. 597 m² oddělených z pozemků p.č. 1967/23, 1967/24 a 2016/4 vše v k.ú.
Horní Slavkov dle GP č. 1409-162/2013 spol. Czech Silicat s.r.o, IČ: 27979016 za kupní cenu
152.670,- Kč
Termín kontroly plnění usnesení: březen 2014
Zodpovídá: Monika Volfová, vedoucí OMI
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Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

14
0
0

12. Prodej st.p.č. 1060/6 o vým. 19 m² v k.ú. Horní Slavkov xxxx
ZM V/13/81 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
Prodej st.p.č. 1060/6 o vým. 19 m² v k.ú. Horní Slavkov xxxx nar. xxxx
za kupní cenu 6.650,- Kč
Termín kontroly plnění usnesení: březen 2014
Zodpovídá: Monika Volfová, vedoucí OMI
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

14
0
0

13. Prodej p.p.č. 2264/47 o vám. 664 m² v k.ú. Horní Slavkov xxxx
ZM V/13/82 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
Prodej p.p.č. 2264/47 o vým. 664 m² v k.ú. Horní Slavkov p. xxxx nar. xxxx
a xxxx nar. xxxx za kupní cenu 411.680,- Kč
Termín kontroly plnění usnesení: březen 2014
Zodpovídá: Monika Volfová, vedoucí OMI
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

14
0
0

14. Prodej st.p.č. 1628 o vým. 6 m² v k.ú. Horní Slavkov Vězeňské službě České
republiky
ZM V/13/83 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
Prodej st.p.č. 1628 o vým. 6 m² v k.ú. Horní Slavkov České republice, Vězeňské službě České
republiky IČ: 00212423 příslušné hospodařit s majetkem státu za kupní cenu 2.100,- Kč.
Termín kontroly plnění usnesení: březen 2014
Zodpovídá: Monika Volfová, vedoucí OMI
Hlasování:

04. 11. 2013
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proti
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14
0
0
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15. Prodej části p.p.č. 2533/60 o vým. 820 m² v k.ú. Horní Slavkov xxxx
ZM V/13/84 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Neschvaluje
Prodej části p.p.č. 2533/60 o vým. 820 m² v k.ú. Horní Slavkov xxxxnar. xxxx
Termín kontroly plnění usnesení: březen 2014
Zodpovídá: Monika Volfová, vedoucí OMI
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

13
0
1 (p. Kuttner)

16. Koupě části p.p.č. 2533/142 o vým. 16 m² v k.ú. Horní Slavkov od xxxx
ZM V/13/85 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
Koupi nově vzniklého pozemku p.č. 2533/182 o vým. 16 m² odděleného z p.p.č. 2533/142
v k.ú. Horní Slavkov dle GP č. 1413-972/2013 od xxxx nar. xxxx a xxxx nar. xxxx za kupní
cenu 2.100,- Kč
Termín kontroly plnění usnesení: březen 2014
Zodpovídá: Monika Volfová, vedoucí OMI
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

14
0
1 (p. Kuttner)

17. Prodej p.p.č. 2264/39 o vým. 882 m² v k.ú. Horní Slavkov xxxx
ZM V/13/86 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Revokuje
Usnesení ZM IV/13/62 ze dne 7.8.2013
Prodej p.p.č. 2264/41 o vým. 640 m² v k.ú. Horní Slavkov paní xxxx nar. xxxx za kupní cenu
396.800,- Kč.
 Schvaluje
Prodej p.p.č. 2264/39 o vým. 882 m² v k.ú. Horní Slavkov paní xxxx nar. xxxx za kupní cenu
546.840,- Kč.
Termín kontroly plnění usnesení: březen 2014
Zodpovídá: Monika Volfová, vedoucí OMI
Hlasování:

04. 11. 2013

pro
proti
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14
0
0
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18. Prodej části p.p.č. 2270 o vým. 13 m² a části p.p.č. 2264/1 o vým. 5 m² v k.ú. Horní
Slavkov spol. ČEZ Distribuce, a.s. – změna usnesení ZM IV/13/60
ZM V/13/87 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
Změnu části usnesení ZM IV/13/60 ze dne 7.8.2013
z

Prodej části p.p.č. 2270 o vým. 13 m² a části p.p.č. 2264/1 o vým. 5 m² v k.ú. Horní Slavkov
spol. ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 24729035 za kupní cenu 9.000,- Kč.
na
Prodej části p.p.č. 2270 o vým. 13 m² a části p.p.č. 2264/1 o vým. 5 m² v k.ú. Horní Slavkov
spol. ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 24729035 za kupní cenu 9.360,- Kč.
Termín kontroly plnění usnesení: březen 2014
Zodpovídá: Monika Volfová, vedoucí OMI
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

14
0
0

19. Podání žádosti o směnu, popřípadě úplatný převod p.p.č. 462/3 o vým. 523 m² v k.ú.
Ležnice z majetku státu zastoupeného Státním pozemkovým úřadem
ZM V/13/88 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 schvaluje
podání žádosti o úplatný převod p.p.č. 462/3 v k.ú. Ležnice z majetku státu zastoupeného
Státním pozemkovým úřadem.
Termín kontroly plnění usnesení: červenec 2014
Zodpovídá: Monika Volfová, vedoucí OMI
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

9
1 (JUDr. Peroutka)
4 (p. Kuttner, p. Bartoň, Mgr. Čerňavská, MUDr. Pleskačová)

20. Podání žádosti o úplatný převod části p.p.č. 2252/3 v k.ú. Horní Slavkov dle
ustanovení §10 zákona č. 503/2012 Sb. z majetku státu zastoupeného Státním
pozemkovým úřadem
ZM V/13/89 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
Podání žádosti o úplatný převod části p.p.č. 2252/3 v k.ú. Horní Slavkov dle ustanovení §10
zákona č. 503/2012 Sb. z majetku státu zastoupeného Státním pozemkovým úřadem.
Termín kontroly plnění usnesení: červenec 2014
Zodpovídá: Monika Volfová, vedoucí OMI
Hlasování:
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pro
proti
zdrželi se

14
0
0
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21. Odkoupení nemovitosti č.p. 784
ZM V/13/90 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Neschvaluje
odkoupení nemovitosti č.p. 784 na stavební parc. č. 1254 v k.ú. Horní Slavkov, která je
ve vlastnictví JUDr. Ladislav Jirásek, IČ 66221277, bytem Dusíkova č.p. 197/2, 353 01
M. Lázně a Mgr. Robert Šup, IČ 66246512, bytem Hroznatova č.p. 501/41, Úšovice, 353 01
M. Lázně dle nabídky doručené dne 25.10.2013 a
 Pověřuje
starostku města k dalšímu jednání k odprodeji objektu č.p. 784 na stavební parc. č. 1254
v k.ú. Horní Slavkov za nižší cenu, max. do výše 180.000,- Kč.
Termín kontroly plnění usnesení: leden 2014
Zodpovídá: Hana Gregorová, pověřená zastupováním vedoucí OVŽP
Mgr. Bc. Martin Stark, tajemník MěÚ
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

14
0
0

Tajemník MěÚ informoval o nemožnosti realizovat předchozí usnesení tj. zapojení se do dražby za
cenu max. 180.00,- Kč. Důvodem je, že dražba byla zastavena, protože byl uhrazen dluh. Zároveň
došlo k prodeji uvedené nemovitosti, vlastníci jsou uvedeni shora. Ti nabídli odkup nemovitosti městu
za cenu 420 tis. Kč. Vzhledem ke stavu nemovitosti a záměru města ji zbourat je cena považována za
nereálnou.
Pan Janoušek se dotázal, zda je cena i s pozemkem, odpověď zněla, že ano. Dále se podivoval, proč
město chce za tak malou částku nemovitost odkoupit. Tajemník MěÚ odpověděl, že budova je ve velmi
špatném stavu a hodí se pouze k demolici, která může stát až 200. tis. Kč. Investice za tak vysoké fin.
prostředky není racionální.

22. Karlovarský kraj - Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku Karlovarskému kraji
na zajištění dopravní obslužnosti města Horní Slavkov
ZM V/13/91 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku Karlovarskému kraji na zajištění
dopravní obslužnosti Města Horní Slavkov s Karlovarským krajem, se sídlem Závodní
353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory, IČ: 70891168, a pověřuje starostku města jejím
podpisem
Termín kontroly plnění usnesení: 20.12.2013
Zodpovídá: Mgr. Viktorie De Stefanisová, vedoucí OSVV
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

14
0
0

Výsledek hlasování přednášel postupně po jednotlivých bodech člen návrhové
komise p. Tomáš Straka.
Paní starostka připomenula, jak složité bylo jednání za obnovu tratě a zprovoznění osobní
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dopravy. Dále uvedla informace ČD o vysokém využití tratě cestujícími. Karlovarský kraj si
vymínil, že město (jako jediné v kraji) přispěje 50% fin. nákladů na případnou ztrátovost
spojení (jinak by osobní doprava nebyla spuštěna), čímž touto smlouvou město závazek plní.
Pan Janoušek se zeptal na dopis, který vzdáleně ukázal a slovy jej vylíčil jako oslovení
občanů k volbám do PS 2013 a ptal se, kdo jej hradil. Tajemník MěÚ odpověděl, že žádný
dopis s podporou jakéhokoliv kandidáta do PS nebyl hrazen z prostředků města a že se jedná
nepochybně o soukromou aktivitu.
V závěrečné diskusi se paní Rejchová zeptala starostky, proč nezvážila možnost odchodu z funkce
starostky dříve, nemusel se volit 2. místostarosta.
Tajemník odpověděl, že paní starostka zvolila zodpovědný přístup. Ve funkci zůstala tak dlouho, dokud
pominuly měsíce, které jsou na práci nejnáročnější tj. zejména září. Tímto způsobem také mohla
pozvolna předávat svou práci místostarostům, aby tito mohli plynule navázat v rozdělané práci.

Zasedání Zastupitelstva města předsedala starostka města Mgr. Jana Vildumetzová.
Zasedání Zastupitelstva města, v pořadí V., ukončila starostka města
Mgr. Jana Vildumetzová v 19.25 hodin.
Údaje označené tímto x symbolem jsou z důvodu ochrany osobních údajů dle zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů anonymizovány.
V Horním Slavkově dne 08. 11. 2013

Mgr. Vidor Mandelík
místostarosta

Mgr. Jana Vildumetzová
starostka

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Petr Čavojský

JUDr. Josef Peroutka
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