M ě s t o H o r n í S l a v k o v,
okres Sokolov
________________________________________________________________

USNESENÍ
(anonymizované pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.)
z 22. zasedání Rady města, konaného dne 06.08. 2014 od 14.10 hodin v kanceláři starosty
na Městském úřadě v Horním Slavkově
___________________________________________________________________________
Přítomni:
Ing. Petr Čavojský, Bc. Martin Kasal., Mgr. Vidor Mandelík (odchod 14.30),
Mgr. Maria Čerňavská (celkem 4 radní)
Mgr. Martin Stark - tajemník MěÚ
Omluveni:

Jáchym Akrman
Rada města je usnášeníschopná.

Program:
1. Změna v organizování společenských akcí (přání jubilantům, vítání občánků)
(RM 332/22/14)

2. Česká pošta, s. p. – Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb
(RM 333/22/14)

3. Turistický informační a orientační systém v Horním Slavkově – změna projektového
partnera (RM 334/22/14)
4. Základní umělecká škola Horní Slavkov - schválení darovací smlouvy (RM 335/22/14)
5. Městské kulturní středisko Horní Slavkov, p. o. - změna rozvahy č. 1/2014
(RM 336/22/14)

6. Rozpočtové opatření č.14 (RM 337/22/14)
7. Mateřská škola Horní Slavkov, Dlouhá 620/1 - 2. změna finanční rozvahy na rok 2014
(RM 338/22/14)

8. Bytový fond – žádosti o povolení splátek, žádost o prominutí penále (RM 339/22/14)
9. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu přípojky NN
k zahradní chatce na p.p.č. 2270 v k.ú. Horní Slavkov (RM 340/22/14)
10. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 514 na pronájem pozemku v k.ú. Horní Slavkov
(RM 341/22/14)

11. Dodatek č. 5 k dohodě o přičlenění honebních pozemků č. 22 M 02/67 uzavřené
s Pozemkovým fondem ČR – ukončení dohody (RM 342/22/14)
12. Ukončení nájemních smluv č. 405 a 571 na pronájem nemovitostí v k.ú. Krásný Jez
(RM 343/22/14)

13. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti na kanalizační přípojku na p.p.č.
1048 v k.ú. Kfely u Horního Slavkova (RM 344/22/14)
14. MPZ, kostel sv. Anny - dohoda o poskytnutí dotace z programu regenerace
(RM 345/22/14)

15. Výstavba objektů volnočasového vyžití Horní Slavkov – dodatek č.3 ke smlouvě o dílo
se společností VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY s.r.o. o neprovedené méněprací
(RM 346/22/14)
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16. Vyřazení neupotřebitelného instalačního materiálu ze skladu OMI, který byl převzat
od společnosti Byty-Teplo, s.r.o. (RM 347/22/14)
17. Žádost o finanční příspěvek - Kounická olympiáda (RM 348/22/14)
18. Prodej movitého majetku - notebooky(RM 349/22/14
Schválení programu jednání
Rada města po projednání

Schválila
program jednání 22. zasedání Rady města
Hlasování:
Pro: 4
Proti: 0
Zdrželi se: 0
1. Změna v organizování společenských akcí (přání jubilantům, vítání občánků)
Tajemník MěÚ informoval o nutnosti realizace změny v těchto tradičních akcí, z důvodu pregnantního
dodržení zákona o ochraně osobních údajů. Úřad na ochranu osobních údajů napadá dosavadní praxi
obcí, které se nevyhnou bez práce s osobními údaji občanů. V této souvislosti obdrželo Město Sokolov
upozornění, že dosavadní postup (shodný postup používá i město H. Slavkov) je nezákonný.
Byl navržen postup, který bude, pro zachování souladnosti zákona o ochraně osobních údajů, nutno více
aktivity ze strany občanů. Aktivita bude např. u vítání občánků znamenat, že město zveřejní stabilně výzvu
k přihlášení se k této akci. MěÚ pak pozve pouze přihlášené, obdobně to bude s jubilanty.
Mgr. Čerňavská otevřela diskusi ke zveřejněnému článku v Karlovarských listech č. 7/2014, kde hejtman
kraje publikoval neověřené a nesprávné informace z jednání orgánů samosprávy a o dění ve městě v rámci
reakce na kritiku Krajského úřadu krajské zastupitelky Jany Vildumetzové. Vyjádřila nutnost reakce města
na zjevně nevyrovnaný článek, když se setkává ve svém zaměstnání s dotazy občanů, z nichž je patrné, že
tito převzali nesprávné informace z tohoto článku. Reakci navrhla v písemné podobě adresované
hejtmanovi. K tomuto tématu proběhla obsáhlá diskuse, jejímž závěrem bylo dohodnuto, že starosta města
a Mgr. Čerňavská si u hejtmana domluví osobní jednání k tomuto tématu v rámci reakce odeslané městem
v písemné podobě na uvedené nesprávné informace sdělené v předmětném článku hejtmana.
Pan Mandelík se v průběhu jednání omluvil pro pracovní zaneprázdněnost a odešel.

RM 332/22/14
Rada města po projednání
 Bere na vědomí
změnu organizování společenských akcí jako např. vítání občánků, blahopřání
jubilantům apod., spočívající v projevení zájmu samotných občanů
Termín kontroly plnění usnesení: 15.09.2014
Zodpovídá: Mgr. Viktorie De Stefanisová, vedoucí OSVV
Hlasování:
Pro: 4
Proti: 0
Zdrželi se: 0
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2. Česká pošta, s. p. – Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb
RM 333/22/14
Rada města po projednání
 Schvaluje
Dohodu o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb č. 982307-1121/2014,
uzavíranou s Českou poštou, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1,
PSČ 225 99, IČ 47114983 a pověřuje starostu města jejím podpisem
Termín kontroly plnění usnesení: 15.09.2014
Zodpovídá: Mgr. Viktorie De Stefanisová, vedoucí OSVV
Hlasování:
Pro: 3
Proti: 0
Zdrželi se: 0
3. Turistický informační a orientační systém v Horním Slavkově – změna projektového
partnera
RM 334/22/14
Rada města po projednání
 Schvaluje
změnu projektového partnera v projektu Turistický informační a orientační systém
v Horním Slavkově (reg. č. CZ.1.09/4.3.00/18.00337), a to stávajícího partnera
Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje, se sídlem náměstí Krále
Jiřího z Poděbrad 493/4, Cheb, IČ 00074276 (původně Krajské muzeum
Karlovarského kraje, příspěvková organizace) za nového partnera Městské kulturní
středisko Horní Slavkov, příspěvková organizace se sídlem Dlouhá 717, Horní
Slavkov, IČ 18249299
 Schvaluje
uzavření partnerské smlouvy k projektu Turistický informační a orientační systém
v Horním Slavkově (reg. č. CZ.l .09/4.3.00/18.00337) s Městským kulturním
střediskem Horní Slavkov, příspěvkovou organizací, se sídlem Dlouhá 717,
Horní Slavkov, IČ 18249299, dle přílohy
Termín kontroly plnění usnesení: 10.09.2014
Zodpovídá: Ing. Jan Kvasnička, referent OKST
Hlasování:
Pro: 3
Proti: 0
Zdrželi se: 0
4. Základní umělecká škola Horní Slavkov - schválení darovací smlouvy
RM 335/22/14
Rada města po projednání
 Schvaluje
přijetí sponzorského daru od p. Jaroslava Malouška, trvalý pobyt xxxx, Nová Role
362 25, IČO: 63525577 ve výši 50 000,- Kč
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Termín kontroly plnění usnesení: 10.09.2014
Zodpovídá: Jan Zapf dipl. um., ředitel ZUŠ Horní Slavkov
Hlasování:
Pro: 3
Proti: 0
Zdrželi se: 0
5. Městské kulturní středisko Horní Slavkov, p. o. - změna rozvahy č. 1/2014
RM 336/22/14
Rada města po projednání
 Schvaluje
změnu rozvahy č. 1/2014 Městského kulturního střediska Horní Slavkov, p. o.
dle přílohy č. 1 v souvislosti s poskytnutím příspěvku města dle usnesení RM
307/18/14
Termín kontroly plnění usnesení: 27.08.2014
Zodpovídá: Mgr. Soňa Kvasničková, ředitelka MěKS Horní Slavkov
Hlasování:
Pro: 3
Proti: 0
Zdrželi se: 0
6. Rozpočtové opatření č.14
RM 337/22/14
Rada města po projednání
 Schvaluje
Rozpočtové opatření č.14
a) Zapojení finančních prostředků ve výši 387 972,- Kč do příjmové a výdajové části
rozpočtu 2014, dotace VPP
b) Zapojení finančních prostředků ve výši 200 000,- Kč do příjmové a výdajové části
rozpočtu 2014, dotace na regeneraci městských památek
c) Zapojení finančních prostředků ve výši 47 763,- Kč do příjmové a výdajové části
rozpočtu 2014, příjem za správní poplatky, pojistné náhrady a z poskytnutých služeb
d) Zapojení finančních prostředků ve výši 45 700,- Kč do příjmové části a výdajové
části rozpočtu 2014, přijaté pojistné náhrady, příjmy z prodeje dlouhodobého
majetku, přesun finančních prostředků ve výši 54 000,- Kč v rámci výdajové části
rozpočtu
Termín kontroly plnění usnesení: 02.08.2014
Zodpovídá: Ivana Kowaliková, vedoucí FO
Hlasování:
Pro: 3
Proti: 0
Zdrželi se: 0
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7. Mateřská škola Horní Slavkov, Dlouhá 620/1 - 2. změna finanční rozvahy na rok 2014
RM 338/22/14
Rada města po projednání
 Schvaluje
Mateřské škole Horní Slavkov, Dlouhá 620/1 2. změnu finanční rozvahy na rok 2014
Termín kontroly plnění usnesení: září 2014
Zodpovídá: Mgr. Iveta Svobodová, ředitelka Mateřské školy Horní Slavkov, Dlouhá 620/1
Hlasování:
Pro: 3
Proti: 0
Zdrželi se: 0
8. Bytový fond – žádosti o povolení splátek, žádost o prominutí penále
RM 339/22/14
Rada města po projednání
 Schvaluje
žádost p. xxxx, nar. xxxx, bytem xxxx o povolení úhrady nedoplatku za vyúčtování
služeb za rok 2013 formou měsíčních splátek ve výši 1.000,- Kč, počínaje první
splátkou v měsíci červenec 2014
 Schvaluje
žádost p. xxxx, nar. xxxx, bytem xxxx, o povolení úhrady nedoplatku za vyúčtování
služeb za rok 2013 formou měsíčních splátek ve výši 1.097,- Kč, počínaje první
splátkou v měsíci červenec 2014
 Schvaluje
žádost p. xxxx, nar. xxxx, bytem xxxx, o povolení úhrady nedoplatku za neuhrazené
nájemné a služby za měsíce květen, červen a červenec 2014, formou měsíčních splátek
ve výši 1.000,- Kč, počínaje první splátkou v měsíci srpen 2014
 Schvaluje
žádost p. Ing. Ladislava Tyla, IČ 67398855, bytem Sítiny 43, Mnichov – Mariánské
Lázně, o prominutí poplatku z prodlení za pozdní úhrady nájemného nebytového
prostoru dílny v Krásném Jezu, ve výši 50 %
Termín kontroly plnění usnesení: následující jednání RM
Zodpovídá: Ivana Kowaliková, vedoucí FO
Hlasování:
Pro: 3
Proti: 0
Zdrželi se: 0
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9. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu přípojky NN
k zahradní chatce na p.p.č. 2270 v k.ú. Horní Slavkov
RM 340/22/14
Rada města po projednání
 Schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu přípojky
nízkého napětí k zahradní chatce na p.p.č. 2270 v k.ú. Horní Slavkov s xxxx nar. xxxx
Termín kontroly plnění usnesení: září 2014
Zodpovídá: Monika Volfová, vedoucí OMI
Hlasování:
Pro: 3
Proti: 0
Zdrželi se: 0
10. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 514 na pronájem pozemku v k.ú. Horní Slavkov
RM 341/22/14
Rada města po projednání
 Schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 514 na pronájem pozemku p.č. 2271/15
v k.ú. Horní Slavkov uzavřené s xxxx nar. xxxx o pronájmu movité věci – stavební
buňky umístěné na výše uvedeném pozemku za 500,- Kč/rok
Termín kontroly plnění usnesení: září 2014
Zodpovídá: Monika Volfová, vedoucí OMI
Hlasování:
Pro: 3
Proti: 0
Zdrželi se: 0
11. Dodatek č. 5 k dohodě o přičlenění honebních pozemků č. 22 M 02/67 uzavřené
s Pozemkovým fondem ČR – ukončení dohody
RM 342/22/14
Rada města po projednání
 Schvaluje
Dodatek č. 5 k dohodě o přičlenění honebních pozemků č. 22 M 02/67 uzavřené
s Pozemkovým fondem ČR, IČ 45797072 – ukončení dohody o poskytování finanční
náhrady za přičleněné honební pozemky v předloženém znění
 Schvaluje
vystoupení Města Horní Slavkov IČ 00259322 z Honebního společenství Horní
Slavkov IČ 01719254
Termín kontroly plnění usnesení: září 2014
Zodpovídá: Monika Volfová, vedoucí OMI
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Hlasování:
Pro: 3
Proti: 0
Zdrželi se: 0
12. Ukončení nájemních smluv č. 405 a 571 na pronájem nemovitostí v k.ú. Krásný Jez
RM 343/22/14
Rada města po projednání
 Schvaluje
ukončení Nájemní smlouvy č. 405 na pronájem části p.p.č. 827/1 o vým. 200 m2 v k.ú.
Krásný Jez a Nájemní smlouvy č. 571 na pronájem budovy čp. 57 v k.ú. Krásný Jez
uzavřených s Ladislavem Tylem nar. 9.3.1964, IČ 67398855 dohodou ke dni 31.8.2014
Termín kontroly plnění usnesení: září 2014
Zodpovídá: Monika Volfová, vedoucí OMI
Hlasování:
Pro: 3
Proti: 0
Zdrželi se: 0
13. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na kanalizační přípojku na p.p.č. 1048
v k.ú. Kfely u Horního Slavkova
RM 344/22/14
Rada města po projednání
 Schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na kanalizační přípojku
na pozemku p.č.1048 v k.ú. Kfely u Horního Slavkova s xxxx nar. xxxx a xxxx nar.
xxxx
Termín kontroly plnění usnesení: září 2014
Zodpovídá: Monika Volfová, vedoucí OMI
Hlasování:
Pro: 3
Proti: 0
Zdrželi se: 0
14. MPZ, kostel sv. Anny - dohoda o poskytnutí dotace z programu regenerace
RM 345/22/14
Rada města po projednání
 Schvaluje
uzavření dohody o poskytnutí dotace z Programu regenerace MPZ a MPR
v předloženém znění s Římskokatolickou farností Loket, IČ 45376450 na provedení
restaurátorských prací v kostele sv. Anny v Horním Slavkově ve výši 200.000,- Kč
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Termín kontroly plnění usnesení: září 2014
Zodpovídá: Monika Volfová, vedoucí OMI
Hlasování:
Pro: 3
Proti: 0
Zdrželi se: 0
15. Výstavba objektů volnočasového vyžití Horní Slavkov – dodatek č.3 ke smlouvě o dílo
se společností VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY s.r.o. o neprovedené méněprací
RM 346/22/14
Rada města po projednání
 Schvaluje
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 95-OKS/2014 na realizaci stavby „ Výstavba objektů
volnočasového využití Horní Slavkov“ – část B – Dostavba sportovního areálu se
společností VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY s.r.o., IČ 27967638, Cvokařská 10,
301 00 Plzeň na neprovedení stavebních prací na chodníku u multifunkčního hřiště dle
přiloženého změnového listu
Termín kontroly plnění usnesení: září 2014
Zodpovídá: Monika Volfová, vedoucí OMI
Ing. Jan Kvasnička – OKST
Hlasování:
Pro: 3
Proti: 0
Zdrželi se: 0
16. Vyřazení neupotřebitelného instalačního materiálu ze skladu OMI, který byl převzat
od společnosti Byty-Teplo, s.r.o.
RM 347/22/14
Rada města po projednání
 Schvaluje
vyřazení neupotřebitelného instalačního materiálu ze skladu odboru majetku a investic,
který byl převzat od spol. Byty - Teplo, s.r.o. dle přiloženého inventarizačního soupisu
 Nařizuje
mimořádnou inventarizaci skladu materiálu bytového a nebytového hospodářství
k 29.8.2014
 Stanovuje
inventarizační komisi ve složení:
Martina Husáková (OMI MěÚ) - předseda, Iveta Genčurová - (FO MěÚ), Dana
Novohradská (OSVV MěÚ)
Termín kontroly plnění usnesení: září 2014
Zodpovídá: Monika Volfová, vedoucí OMI
Ivana Kowaliková – vedoucí FO
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Hlasování:
Pro: 3
Proti: 0
Zdrželi se: 0
17. Žádost o finanční příspěvek - Kounická olympiáda
RM 348/22/14
Rada města po projednání
 Souhlasí
s výpůjčkou stanu Namiot PVC o vel. 6 x 12m a stolů s lavicemi tzv. pivní set s tím,
že bude vráceno do 8.9.2014
 Schvaluje
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3000,- Kč organizátorovi sportovně zábavné
dětské akce p. xxxx nar. xxxx, bytem xxxx, Horní Slavkov konané dne 30.8.2014 ,
pod názvem „Netradiční olympiáda 2014“ za těchto podmínek:
- zábava bude bez jakékoliv politické agitace,
- finanční prostředky budou poskytnuty pouze pro občerstvení dětí a pro pořízení darů
či výherních předmětů v rámci soutěží dětí
Termín kontroly plnění usnesení: září 2014
Zodpovídá: MěKS ve věci výpůjčky stanu a pivních setů
FO MěÚ ve věci uzavření příslušné smlouvy a vyplacení fin. prostředků
Hlasování:
Pro: 3
Proti: 0
Zdrželi se: 0
18. Prodej movitého majetku – notebooky
RM 349/22/14
Rada města po projednání
 Schvaluje
prodej notebooku ACER TravelMAtew 2410, inv. č. 1004463 za cenu dle odborného
posudku, tj. za 1.000,- Kč s DPH panu xxxx, nar. xxxx bytem xxxx, 357 31 Horní
Slavkov
 Schvaluje
prodej notebooku ASUS X51L, inv. č. 1004876 za cenu dle odborného posudku
tj. za 2000,- Kč s DPH panu xxxx, nar. xxxx, bytem xxxx Horní Slavkov
Termín kontroly plnění usnesení: září 2014
Zodpovídá: finanční odbor MěÚ
Hlasování:
Pro: 3
Proti: 0
Zdrželi se: 0
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V Horním Slavkově dne 11.08.2014

Mgr. Vidor Mandelík
1. místostarosta města

Bc. Martin Kasal
starosta města
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