Město HORNÍ SLAVKOV
__________________________________________________
ZÁPIS
z I. zasedání Zastupitelstva města v Horním Slavkově, konaného dne 29. ledna 2014
od 17.00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Horním Slavkově
__________________________________________________________________________
Přítomni:
Martin Kasal, DiS., Mgr. Vidor Mandelík, Ing. Petr Čavojský,
JUDr. Josef Peroutka, Mgr. Maria Čerňavská, Jana Čepičková,
Tomáš Vlasák, Naděžda Štefková, Josef Němec, Jáchym Akrman,
František Bartoň, Jaromír Kuttner, Tomáš Straka
(celkem 13 zastupitelů)
Mgr. Bc. Martin Stark - tajemník MěÚ
Omluveni:

MUDr. Helena Pleskačová, Mgr. Jana Vildumetzová

Zapisovatelka:

Jana Wiedová

Program:
1.
2.

Podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci
Změny č. 1 Územního plánu Horní Slavkov (ZM I/14/1)
Pečovatelská služba, příspěvková organizace – zřizovací listina (ZM I/14/2)

Zasedání Zastupitelstva města předsedal starosta města pan Martin Kasal, DiS.
V úvodu zasedání informoval starosta města o ověření VI. Zápisu ze zasedání ZM ze dne
30. 12. 2013, ke kterému byly dne 27.1.14 vzneseny zastupitelem p. Kuttnerem 2 připomínky,
které byly dle svého obsahu posouzeny jako námitky dle § 95 zákona o obcích.
První připomínka se týkala rozšíření programu o bod č. 27. Námitka zastupitele spočívá
v tom, že tento bod nebyl řádně schválen jako rozšířený, že se nehlasovalo o jeho přidání.
Zastupitel obdržel odpověď, že zařazování bodů do jednání zastupitelstva řeší § 94 zákona č.
128/2000 Sb., zákon o obcích (dále jen zákon o obcích). Toto ustanovení uvádí, že zařazovat
body v průběhu jednání je možné kdykoliv v průběhu jednání za předpokladu, že o tom
rozhodne zastupitelstvo. Učiněné hlasování je důkazem toho, že zastupitelstvo projevilo vůli
tento bod do jednání zařadit a hlasovat o přijetí jeho usnesení. Tedy lze shrnout, že přijaté
usnesení bylo řádně a dle regulí zákona přijato a je tedy platné a účinné a na základě shora
uvedeného zdůvodnění rozhodlo zastupitelstvo tak, že:
Usnesení
Zastupitelstvo města Horní Slavkov na svém I. zasedání
 Zamítá
námitku zastupitele p. Kuttnera, kterou namítá přijetí bodu č. 27 do jednání ZM v jeho
průběhu dne 30.12.2013
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Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

10
3 (Kuttner, Bartoň, Štefková)
0

Druhá připomínka se týkala bodu č. 26, kdy p. zastupitel Kuttner uvádí, že v zápise není
uveden jeho návrh na ocenění Ceny města 2013 Loutkařský soubor Rolnička.
Zastupitelstvo rozhodlo námitce vyhovět a zařadit poznámku do zápisu z jednání ZM ze dne
30.12.2014 takto:
Usnesení
Zastupitelstvo města Horní Slavkov na svém I. zasedání
 Přijímá
námitku zastupitele p. Kuttnera a zařazuje do zápisu ze zasedání zastupitelstva města ze dne
30.12.2013 text k bodu č. 26 v tomto znění:“ Pan zastupitel Kuttner navrhl ocenit Cenou
města 2013 Loutkařský soubor Rolnička.“
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

13
0
0

Návrh pana Kuttnera bude zpětně zanesen do Zápisu z VI. zasedání Zastupitelstva města ze
dne 30.12.2013, námitka nemá vliv na žádné usnesení z tohoto zasedání.
Přítomna byla nadpoloviční většina členů Zastupitelstva města (dle prezenční listiny).
I. 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 I. zasedání
 Zvolilo
do návrhové komise: p. Tomáše Vlasáka, JUDr. Josefa Peroutku a p. Tomáše Straku
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

13
0
0

B. Volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo města Horní Slavkov na svém I. zasedání
 Zvolilo
ověřovatele zápisu: Ing. Petra Čavojského a pana Jaromíra Kuttnera
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Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

13
0
0

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

pro
proti
zdrželi se

13
0
0

1. Podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci
Změny č. 1 Územního plánu Horní Slavkov
Paní Štefková vznesla dotaz ohledně svého pozemku, který byl ze zahrady změněn na stavební parcelu.
Vyjádřila otázku, zda se někdo byl podívat na tento pozemek, jak je podmáčený. Ptala se, kdy se toto
bude řešit a proč její námitka při projednávání změny Územního plánu na zasedání Zastupitelstva
města dne 4.11.2013 nebyla uznána.
Zastupitelé paní Štefkové odpověděli, že na toto již odpověď dostala a že zastupitelstvo o jejím návrh
již předešlém jednání ZM rozhodlo. Pan JUDr. Peroutka odpověděl p. Štefkové, že toto není
předmětem projednávaného bodu, dnes se řeší poskytnutí dotace na provedení změn územního plánu.

ZM I/14/1 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru regionálního
rozvoje, IČO 70891168, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary v dotačním titulu
Karlovarského kraje, Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje, dle
pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru
regionálního rozvoje na úseku územně plánovací činnosti obcí pro rok 2014 na realizaci
Změny č. 1 Územního plánu Horní Slavkov
Termín kontroly plnění usnesení: následující zasedání ZM
Zodpovídá: Mgr. Bc. Martin Stark, tajemník Městského úřadu
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

13
0
0

2. Pečovatelská služba, příspěvková organizace – zřizovací listina
Starosta města pohovořil o situaci k ordinaci. K realizaci záměru převodu ordinace do nájmu je
potřeba vyjmout z hlavní činnosti právě provozování lékařské péče. Rada města rozhodla o zveřejnění
záměru pronájmu ordinace, zatím se přihlásil p. Igaz s manželkou. U předchozího záměru (podzim) se
žádný lékař nepřihlásil. Uvedl, že ordinace je svěřena do hospodaření Pečovatelské služby, lékař
žádný nájem nehradil, ani se o žádném stanovení nájmu nejednalo. Vybavení ordinace hradilo město.
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JUDr. Peroutka vznesl dotaz, zda opravdu došlo ke zveřejnění záměru a zda se pan doktor opravdu
přihlásil.
Starosta města toto potvrdil.
Paní Veinlichová se podivila, že o tom zastupitel nic neví. Tajemník odpověděl, že žádost došla
v pondělí. Starosta města podotkl, že tyto informace se k zastupitelům nedostávají, přihlášky chodí na
MěÚ, kde se poté zpracovávají k projednání a následně jsou oprávněnému orgánu předloženy k
rozhodnutí
Paní Dymáčková podotkla, že nebyl její dotaz ohledně lékaře v minulém Zápise uveden.
Pan tajemník odpověděl, že se snaží psát Zápis věcně a s nejlepším svědomím, opravdu nejde psát vše,
co se v průběhu diskuzí a v průběhu jednání řekne. Také uvedl, že zákon o obcích ani jiný předpis
neukládá zaznamenávat diskusi či dotazy, pokud zápis toto obsahuje je to jen dobrá vůle pořizovatele.
Na to reagovala paní Štefková, že těch příspěvků není tolik, aby nemohly být v zápisu uvedeny.
Paní Dolejší se zeptala, zda může Zastupitelstvo garantovat, že tu MUDr. Igaz zůstane a ptala se na
další záležitosti ohledně ordinace
JUDr. Peroutka odpověděl, že dohoda je záležitostí dvou stran, město vždy chtělo, aby tu byl doktor
a to 100%, vůle tu je. Zastupitelstvo se musí chovat s péčí řádného hospodáře v souladu se svou
zákonnou povinností a slibem, který písemně stvrdili. Od začátku dbal na to, aby tuto záležitost hlídalo
Zastupitelstvo města. Nadstandardní výhodu MUDr. Igazovi oproti jiným doktorům ve městě dát
nemohou. Podmínky musí být ale standardní a standardní musí být i smlouva.
MUDr. Igaz podotkl, že si velmi váží lidí ve městě a i zastupitelů. Jeho zájem setrvat v Horním
Slavkově je velký, to svědčí i o jeho snaze zařídit všechnu nutnou dokumentaci v průběhu jednání
s městem, které probíhalo od září do listopadu roku 2013. Město má plné právo vznést určité
požadavky a stejně tak on má právo určité požadavky nepřijmout. Zájem o ordinování je z jeho strany
stále.
Pan Straka podotkl, že jde o to najít cestu, aby to bylo přijatelné pro obě strany.
Paní Dymáčková požádala o informaci, jaké jsou celkové výdaje příspěvkové organizace?
Paní Štefková požádala paní Kowalikovou jako hlavní účetní, aby nám tuto informaci podala.
Odpověděla, že 96,....% jsou jenom mzdové náklady.
Na to paní Dymáčková požádala o celkové hospodaření od počátku vzniku ordinace.
Zájem o hospodaření ordinace projevil i pan Kuttner a paní Štefková.
Paní Dolejší se zeptala, zda se doktoři ve městě nějak dotují.
Starosta města odpověděl, že každý z lékařů ve městě dostává pravidelně každý měsíc příspěvek.

ZM I/14/2 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
Dodatek č. 5 zřizovací listiny – Pečovatelská služba, příspěvková organizace, IČ 71232923,
se sídlem Horní Slavkov, Nad Výtopnou 1010, PSČ 35731
Termín kontroly plnění usnesení: následující zasedání ZM
Zodpovídá: Ivana Kowaliková, vedoucí FO
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Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

13
0
0

Závěrečná diskuse
Paní Rejchová , upozornila na to, že již dva roky poukazuje na nedostatky v zápisech ze zasedání ZM.
Občané nemají jinou možnost jak se dovědět o dění ve městě než právě z těchto zápisů.
Zároveň upozornila na to jak to, že v zápisu schází návrh pana Kuttnera o další nominaci na cenu
města Loutkářského soubor Rolnička.
Pan tajemník odpověděl, že zápis nemůže být nikdy doslovný, není to jako u soudu. Do zápisu se
zapisují věci, které se jeví jako podstatné a které zákon o obcích vyžaduje zejména průběh a výsledek
hlasování.
K tomu řekl pan Bartoň, že to vzbuzuje mezi lidmi nedobrý dojem a, že apeluje na morálku a ne na
povinnost.
Na reakci paní Rejchové ohledně nedostačujících informací v zápisech ze ZM reagovala také paní
Dymáčková. Uvedla, že 60 let žije v Horním Slavkově, ale s takovým jednáním se ještě nesetkala.
Opakovaně poukázala na nezveřejněný diskusní příspěvek ohledně zachování ordinace MUDr. Igaze.
K reakci ohledně nedostačujících informací se přidala i paní Štefková načež jí pan tajemník nabídl
spolupráci na zápisech.
Paní Dolejší, reagovala, pokud někdo řekne svůj názor, tak za to dostane práci a ještě se chováte vůči
paní Štefkové urážlivé.
Na nabídku pana tajemníka ohledně spolupráce na zápisech paní Štefková přikývla, ale zároveň
upozornila , že je v evidenci na ÚP.
Pan tajemník odpověděl, že si není vědom urážlivé nabídky. Paní Štefková pak uvedla na přímý dotaz
pana tajemníka, že se necítí být nabídkou uražena.
Pan Bartoň upozornil na to, aby se body, o kterých se ví předem, přidávaly do programu zavčas a byly
též zveřejňovány.
Obdržel odpověď, že se tak i přes to, že zákon toto nevyžaduje děje 2 roky. Pouze u ZM 30.12.13 se tak
nestalo. Pan Čavojský pak podrobně vysvětlil proč, se tak stalo.
Paní Rejchová podotkla, že se o volbě starosty, místostarosty a radních muselo vědět dopředu, tak
proč nebyly tyto body zveřejněny před jednáním Zastupitelstva.
Ing. Čavojský argumentoval, že volba starosty byla zveřejněna a dále že, doba, která byla pro
rozhodování v této záležitosti nutná, byla velmi krátká. Podotkl, že existují ve městě politické strany,
které se musely rozhodnout.
Pan Kuttner navrhl, aby zasedání přenášela televize Duha, v Karlovarském kraji to tak mají.
JUDr. Peroutka podotkl, že nejsou v parlamentu, aby bylo vidět jak je kdo aktivní.
Paní Dymáčková se ještě zeptala v jakém horizontu je záležitost s doktorem.
Starosta města odpověděl, že teď ještě nemůže říct, jak dlouhý bude čas na vyřešení záležitosti
s doktorem, záměr pronájmu teď zatím ještě visí na úřední desce.
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Paní Dolejší se zeptala, jak se lidé dovědí o vyřešení této záležitosti a jestli se podepsala dohoda. Zda
se to zveřejní ve Zpravodaji, na TV Duha.
Starosta města odpověděl, že tato informace bude samozřejmě uveřejněna ve Zpravodaji, na TV Duha,
na webu města.
MUDr. Igaz ještě konstatoval, že nabídka, která je teď vyvěšena přišla v době, kdy si již zajistil
zaměstnání jinde a že v přechodném období od února do března 2014 se bude v ordinaci angažovat
méně, provoz ordinace bude zajištěn zástupem a jeho ženou, dokud se vše nevyřeší.
Starosta města sdělil, že kontinuita lékařské péče by měla být zajištěna.

Výsledek hlasování přednášel postupně po jednotlivých bodech člen návrhové
komise p. Tomáš Straka.
Zasedání Zastupitelstva města, v pořadí I., ukončil starosta města v 18.25 hodin.

V Horním Slavkově dne 06. 02. 2014

Mgr. Vidor Mandelík
místostarosta

Martin Kasal, DiS.
starosta

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Petr Čavojský

………………………………..

p. Jaromír Kuttner

………………………………..
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