t
Město HORNÍ SLAVKOV
__________________________________________________
Z Á P I S (anonymizovaný)
ze IV. zasedání Zastupitelstva města v Horním Slavkově, konaného dne 09. června 2014
od 16.00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Horním Slavkově
__________________________________________________________________________
Přítomni:
Jáchym Akrman (příchod v 16:03), František Bartoň,
Ing. Petr Čavojský, Jana Čepičková (příchod v 16:10),
Mgr. Maria Čerňavská, Mgr. Vidor Mandelík (příchod v 16:16),
Josef Němec, Martin Kasal, DiS., JUDr. Josef Peroutka (příchod
v 16:11), Tomáš Straka, Naděžda Štefková, Tomáš Vlasák
(celkem 12 zastupitelů)
Mgr. Bc. Martin Stark - tajemník MěÚ
Omluveni:

MUDr. Helena Pleskačová, Mgr. Jana Vildumetzová

Nemluveni:

Jaromír Kuttner

Zapisovatelka:

Jana Wiedová

Starosta v 16.00 hod. konstatoval nepřítomnost nadpoloviční většiny všech členů ZM, s tím,
že se vyčká 15 min. na přítomnost nadpoloviční většiny členů ZM. Pokud by nedošlo
k přítomnosti nadpoloviční většiny, bude ZM svoláno do 15 dnů nové. Krátce po tomto
sdělení přišel člen ZM a ZM tak bylo již usnášeníschopné.
Navržený program:
1.
2.
3.

Kontrola plnění usnesení ZM ke dni 09.06.2014 (ZM IV/14/31)
Výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti u Města Horní Slavkov provedené
MV ČR, návrh nápravných opatření (ZM IV/14/32)
Zařazení území města Horní Slavkov do území působnosti MAS Sokolovsko
(ZM IV/14/33)

4.
5.
6.
7.

Vydání obecně závazné vyhlášky o zákazu požívání alkoholických nápojů na
veřejném prostranství (ZM IV/14/34)
Závěrečný účet města Horní Slavkov za rok 2013, zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2013 (ZM IV/14/35)
Schválení účetní závěrky za rok 2013 města Horní Slavkov (ZM IV/14/36)
Zápis o přezkoumání hospodaření svazku obcí Hornoslavkovsko za rok 2013
(ZM IV/14/37)

Karlovarský kraj – Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na
zajištění dopravní obslužnosti (ZM IV/14/38)
9. Prodeje bytů, navýšení kupní ceny bytu č. 669/8, revokace části usnesení ZM III/14/24
ze dne 5.5.2014 bytová jednotka 627/24 (ZM IV/14/39)
10. Prodej části p.p.č. 2647/1 o vým. 25 m² v k.ú. Horní Slavkov (ZM IV/14/40)
11. Prodej části p.p.č. 2533/69 o vým. 37 m² v k.ú. Horní Slavkov (ZM IV/14/41)
8.
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12. Prodej části p.p.č. 2533/2 a části p.p.č. 2533/104 v k.ú. Horní Slavkov České postě, s.p.
- usnesení ZM IV/13/59 ze dne 7.8.2013 (ZM IV/14/42)
13. Směna části pozemku p.č. 2252/1 za části pozemků p.č. 2252/30, 2252/31 a 2252/32 vše
v k.ú. Horní Slavkov (ZM IV/14/43)
14. Dostavba komunikací v lokalitě Nad Výtopnou – uzavření smlouvy o dílo
s dodavatelem stavby (ZM IV/14/44)
15. Přijetí ručitelského závazku Města Horní Slavkov pro Mateřskou školu, Sportovní
ul., Horní Slavkov (ZM IV/14/45)
Rozšíření programu jednání:
16. Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Horní Slavkov (ZM IV/14/46)
Zasedání Zastupitelstva města předsedal starosta města Martin Kasal, DiS.
V úvodu zasedání informoval starosta města o ověření III. Zápisu ze zasedání ZM ze dne
05.05.2014.
Přítomna byla nadpoloviční většina členů Zastupitelstva města (dle prezenční listiny).
IV. zasedání Zastupitelstva města se řídilo tímto programem, schváleným všemi
9 přítomnými členy ZM.
Vlastní

jednání

A. Volba návrhové komise
Zastupitelstvo města Horní Slavkov na svém IV. zasedání
 Zvolilo
do návrhové komise: p. Tomáše Straku a p. Tomáše Vlasáka
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

9
0
0

B. Volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo města Horní Slavkov na svém IV. zasedání
 Zvolilo
ověřovatele zápisu: paní Mgr. Maria Čerňavská a pan Josef Němec
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se
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C. Schválení programu jednání
Zastupitelstvo města Horní Slavkov na svém IV. zasedání
 Schválilo
program jednání IV. zasedání Zastupitelstva města
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

11 (stav hlasování po příchodu paní Čepičkové a pana JUDr. Peroutky)
0
0

1. Kontrola plnění usnesení ZM ke dni 09.06.2014
ZM IV/14/31 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva města Horní Slavkov ke dni 09.06.2014
Zodpovídá: Mgr. Bc. Martin Stark, tajemník Městského úřadu
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

12 (stav hlasování po příchodu pana Mgr. Mandelíka)
0
0

2. Výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti u Města Horní Slavkov provedené
MV ČR, návrh nápravných opatření
Starosta města informoval o kontrole výkonu samostatné působnosti u města dozorujícím orgánem MV
ČR. Kontrola byla zaměřena na výkon samostatné působnosti. Kontrola byla obsáhlá a důkladná a v
podstatě zasahovala do všech oblasti rozhodování města, vedení evidencí, zápisů, vyřizování podnětů
občanů a plnění povinností z dalších právních předpisů zejména ze zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím.
Kontrola shledala nedostatky, které nemají žádného dopadu na chod města, a které nezasahují do práv
občana. Jsou dodržovány všechny náležitosti v majetkoprávní oblasti, aplikace zákona o obcích ve
vztahu k občanům i právům zastupitelů jsou plněna. Plněny jsou i další povinnosti např. dle zákona o
svobodném přístupu k informacím.
Nedostatky zjištěné z kontroly:
1. Bylo porušeno ust. § 101 odst. 2 zákona o obcích tím, že některé mimořádné schůze RM byly konány
prostředky dálkové komunikace (prostřednictvím mobilního telefonu), které dle dozorového orgánu
nelze považovat za souladné se zákonem o obcích. Jako souladný prostředek dálkové komunikace lze
použít takový prostředek, pakliže bude dostatečně technicky zajištěna totožnost všech popř. jediného
člena rady města dostupným komunikátorem umožňujícím audiovizuální přenos, aby nebylo možno
pochybovat o totožnosti vzdáleného připojeného člena rady města např. skype, icq. RM usnesení,
která byla přijata prostřednictvím mobilního telefonu opět a již dne 31.12.2013 projednala nedostatek tak byl již odstraněn.
Přijatá opatření pro zamezení opakování: Bylo trvale zabezpečeno, aby se schůze RM konaly vždy za
přítomnosti nadpoloviční většiny členů RM, tj. takovým způsobem, aby byla vytvořena vůle
kolektivního orgánu RM, který ze zákona jedná a rozhoduje pouze na svých řádných schůzích. RM
opatření již přijala viz proběhlá jednání RM od 1.1.2014.
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2. Město porušilo ust. 101 odst. 3 zákona o obcích tím, že zápis ze schůze RM konané dne 31.12.2013
byl vyhotoven s jednodenním opožděním (tj. 8 den na místo 7 dne). Nápravné opatření v daném
případě nelze provést.
Přijatá opatření pro zamezení opakování: Tajemníkovi MěÚ uloženo, aby trvale zabezpečil, aby zápis
z jednání RM a ZM byl vyhotoven v zákonné lhůtě i za cenu případných nařízených přesčasů či práce
ve volných dnech.
3. Město porušilo ustanovení § 12 zákona o obcích tím, že evidence právních předpisů nebyla vedena
dle uvedeného ustanovení a tedy neobsahovala povinné údaje a neobsahovala všechny právní předpisy
vydané městem.
Nápravné opatření: Evidence byla neprodleně doplněna tak, aby splňovala kritéria ust. § 12 zákona o
obcích.
Přijatá opatření pro zamezení opakování: Evidence byla neprodleně doplněna tak, aby splňovala
kritéria ust. § 12 zákona o obcích a následně zajištěno, poučením zodpovědného zaměstnance, trvalé
zabezpečení úplnosti, správnosti a aktuálnosti údajů evidence právních předpisů včetně jejich
zakládání dle uváděného ust. 12 zákona o obcích.
4. Město porušilo ust. § 12 zákona o obcích, když obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 o vedení
technické mapy obce nezaslalo MV ČR. MV ČR provedlo kontrolu této vyhlášky ze své dozorové
činnosti (staženo z webových stránek města). Vzhledem k tomuto není potřeba přijímat nápravné
opatření.
Přijatá opatření pro zamezení opakování: Tajemníkovi MěÚ bylo uloženo, aby zajistil, aby v
budoucnu vydané vyhlášky byly neprodleně a pravidelně po jejich schválení ZM zasílány MV ČR.
Starosta uvedl, že informace o jednání zastupitelstva ke zjištěným porušením zákona, k učiněným
nápravám a o přijatých opatřeních k zamezení opakování bude vyvěšena po dobu min. 15 dnů na
úřední desce. Město v el. podobě nad rámec povinností zveřejní i protokol z kontroly na úřední desce
MěÚ.

ZM IV/14/32 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Bere na vědomí
výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti provedené u Města Horní Slavkov
provedené MV ČR pod sp. zn. MV-32583-4/ODK-2014 a
 Přijímá
navržená opatření k odstranění zjištěných nedostatků k zamezení jejich opakování, která
budou zveřejněna i na úřední desce
Termín kontroly plnění usnesení: následující jednání ZM
Zodpovídá: Mgr. Bc. Martin Stark, tajemník MěÚ
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

12
0
0

Paní Rejchová vznesla dotaz na kontrolu poskytnutého daru.

3. Zařazení území města Horní Slavkov do území působnosti MAS Sokolovsko
ZM IV/14/33 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
zařazení území města Horní Slavkov do území působnosti MAS Sokolovsko pro období 2014
-2020
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Termín kontroly plnění usnesení: září 2014
Zodpovídá: Ing. Jan Kvasnička, referent OKST
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

12
0
0

4. Vydání obecně závazné vyhlášky o zákazu požívání alkoholických nápojů
na veřejném prostranství
Starosta uvedl, že PČR oblast lesoparku hodnotí, co do páchání trestné činnosti spojené i s požíváním
alkoholických výrobků, jako oblast rizikovou. V této souvislosti podala městu podnět na zařazení
oblasti lesoparku do míst, kde by požití alkoholických výrobků bylo vyloučeno.

ZM IV/14/34 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje a vydává
Obecně závaznou vyhlášku města Horní Slavkov č. 3/2014 o zákazu požívání alkoholických
nápojů na veřejném prostranství
Termín kontroly plnění usnesení: 01.10.2014
Zodpovídá: Mgr. Bc. Martin Stark, tajemník MěÚ
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

12
0
0

Byl vznesen dotaz na řešení bezdomovců popíjejících alkohol. nápoje na autobusovém náměstí
a v okolí pošty. Paní Rejchová uvedla, že PČR na problémová místa jezdí a kontroly provádí. V diskusi
bylo pak uvedeno, že ukládáním sankcí nelze ničeho dosáhnout, tyto jsou pro nemajetnost
nevymahatelné a dávky hmotné nouze exekuci nepodléhají.

5. Závěrečný účet města Horní Slavkov za rok 2013, zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2013
ZM IV/14/35 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, celoroční hospodaření města a "Závěrečný účet Města Horní Slavkov za rok 2013“
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013, a to bez výhrad
Termín kontroly plnění usnesení: následující jednání ZM
Zodpovídá: Ivana Kowaliková, vedoucí FO
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

12
0
0

6. Schválení účetní závěrky za rok 2013 města Horní Slavkov
ZM IV/14/36 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
Účetní závěrku za rok 2013 města Horní Slavkov
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Termín kontroly plnění usnesení: následující jednání ZM
Zodpovídá: Ivana Kowaliková, vedoucí FO
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

10
0
2 (Štefková, Bartoň)

7. Zápis o přezkoumání hospodaření svazku obcí Hornoslavkovsko za rok 2013
ZM IV/14/37 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Bere na vědomí
Zápis z přezkoumání hospodaření svazku obcí Hornoslavkovsko za rok 2013
Zodpovídá: Ivana Kowaliková, vedoucí FO
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

12
0
0

8. Karlovarský kraj – Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku
na zajištění dopravní obslužnosti
Starosta informoval o vlakové dopravě do Kounice. Doprava bude v letošním roce pro velký zájem
rozšířena i o víkendech od května do konce srpna. Na základě tohoto dojde ke zvýšení spoluúčasti
města na příspěvku na provoz vlakového spojení. V letošním roce došlo o navýšení 2 párů spojů.
Částka příspěvku činí 179.000,- Kč.
Tajemník dále informoval, že dojde o víkendech i k rozšíření autobusové dopravy ze Sokolova
do Kounice (k vlakům) a na sídliště a to celkem o dva páry spojení. Informace budou zveřejněny
ve zpravodaji č. 7-8/14.

ZM IV/14/38 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
uzavření Dodatku č. I ke smlouvě ev. č. 02142/2013-00 o poskytnutí finančního příspěvku
Karlovarskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti města Horní Slavkov ze dne
27,11.2013 s Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 353/88, PSČ 360 06 Karlovy Vary Dvory, IČ: 70891168, a pověřuje starostu města jeho podpisem
Termín kontroly plnění usnesení: 01.07.2014
Zodpovídá: Mgr. Viktorie De Stefanisová, vedoucí OSVV
Hlasování:
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9. Prodeje bytů, navýšení kupní ceny bytu č. 669/8, revokace části usnesení ZM III/14/24
ze dne 5.5.2014 bytová jednotka 627/24
ZM IV/14/39 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
prodej bytové jednotky č. 626/20 včetně podílu na společných částech budovy a pozemku
st. p. č. 893 v k.ú. Horní Slavkov o velikosti podílu 303/8121 v objektu č.p. 630 ul. Dlouhá
panu xxxx nar. dne xxxx 4 za cenu 137.865,- Kč, Kč se splácením kupní ceny bytu takto:
1. splátka před podpisem kupní smlouvy ve výši 87,04% kupní ceny tj. 120.000,- Kč
a 36 měsíčních splátek ve výši 500,-Kč a pověřuje pana starostu podpisem kupní smlouvy
 Schvaluje
prodej bytové jednotky č. 627/10 včetně podílu na společných částech budovy a pozemku
st. p. č. 917 v k.ú. Horní Slavkov o velikosti podílu 385/8281 v objektu č.p. 627 ul. Dlouhá
paní xxxx nar. dne xxxx za cenu 175.175,- Kč, se splácením kupní ceny bytu takto: 1. splátka
před podpisem kupní smlouvy ve výši 30% kupní ceny tj. 52.555,- Kč a 36 měsíčních splátek
ve výši 3.406,-Kč a pověřuje pana starostu podpisem kupní smlouvy
 Schvaluje
prodej bytové jednotky č. 630/18 včetně podílu na společných částech budovy a pozemku
st. p. č. 894 v k.ú. Horní Slavkov o velikosti podílu 394/8234 v objektu č.p. 630 ul. Dlouhá
panu xxxx nar. dne xxxx za cenu 179.270,- Kč, se splácením kupní ceny bytu takto: 1. splátka
před podpisem kupní smlouvy ve výši 30% kupní ceny tj. 53.781,- Kč a 36 měsíčních splátek
ve výši 3.486,-Kč a pověřuje pana starostu podpisem kupní smlouvy
 Schvaluje
prodej bytové jednotky č. 735/16 včetně podílu na společných částech budovy a pozemku
st. p. č. 1037/1 v k.ú. Horní Slavkov o velikosti podílu 201/18255 v objektu č.p. 735 ul.
Dlouhá paní xxxx nar. dne xxxx za cenu 103.448,- Kč, se splácením kupní ceny bytu takto:
celá kupní cena 103.448,- Kč bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy a pověřuje pana
starostu podpisem kupní smlouvy.
 Revokuje
část usnesení ZM III/14/24 ze dne 5.5.2014:
Prodej bytové jednotky č. 627/24 včetně podílu na společných částech budovy a pozemku
st.p.č. 917 v k.ú. Horní Slavkov o velikosti 314/8281 v objektu č.p. 627 ul. Dlouhá paní xxxx
nar. dne xxxx za cenu 142.870,- Kč, se splácením kupní ceny bytu takto: celá kupní cena
142.870,- Kč bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy a pověřuje pana starostu podpisem
kupní smlouvy.
 Schvaluje
navýšení kupní ceny bytu č. 669/8 v k.ú. Horní Slavkov o částku 34.357,-Kč za pořízené
výplně na cenu 344.466,-Kč.
Termín kontroly plnění usnesení: září 2014
Zodpovídá: Monika Volfová, vedoucí OMI
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

12
0
0

Pan JUDr. Peroutka k usnesení o navýšení kupní ceny bytu požádal o bližší vysvětlení. Vedoucí OMI
p. Volfová podrobně vysvětlila, jaký důvod vede k potřebě měnit okna, když byt je určen k prodeji a o
způsobu určení ceny navýšení..
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10. Prodej části p.p.č. 2647/1 o vým. 25 m² v k.ú. Horní Slavkov
ZM IV/14/40 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
Prodej části p.p.č. 2647/1 o vým. 25 m² v k.ú. Horní Slavkov xxxx, nar. xxxx za kupní cenu
2.500,- Kč
Termín kontroly plnění usnesení: září 2014
Zodpovídá: Monika Volfová, vedoucí OMI
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

12
0
0

11. Prodej části p.p.č. 2533/69 o vým. 37 m² v k.ú. Horní Slavkov
ZM IV/14/41 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
Prodej nově vzniklého pozemku p.č, 2533/199 o vým 37 m² odděleného z p.p.č. 2533/69 v
k.ú. Horní Slavkov dle GP č. 1448-1048/2014 Stavebnímu bytovému družstvu Rozvoj
Sokolov, IČ: 00041254 za kupní cenu 22.200,- Kč
Termín kontroly plnění usnesení: listopad 2014
Zodpovídá: Monika Volfová, vedoucí OMI
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

9
1 (JUDr. Peroutka)
2 (Ing. Čavojský, Vlasák)

Pan JUDr. Peroutka požádal o bližší vysvětlení. Obával se, aby prodej nebyl na úkor nově vzniklého
dětského hřiště. K uvedenému se pak vedla diskuse a vysvětlení si polohy pozemku, k jeho případnému
využití a zastavění.

12. Prodej části p.p.č. 2533/2 a části p.p.č. 2533/104 v k.ú. Horní Slavkov České postě,
s.p. - usnesení ZM IV/13/59 ze dne 7.8.2013
Starosta zrekapituloval jednání z Českou poštou. Uvedl, že fáze kupní smlouvy je již přijatelná a plní
očekávání města. Upozornil však, že podpisem smlouvy ještě nebude zahájena rekonstrukce budovy,
ale že toto bude mít na starosti zase jiný útvar České pošty. V diskusi pak bylo konstatováno, že pošta
v současném stavu je nevyhovující a nedůstojná.

ZM IV/14/42 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Revokuje
Usnesení ZM IV/13/59 ze dne 7.8.2013
Prodej dílu „a“ odděleného z p.p.č. 2533/2 o výměře 317 m² a dílu „b“ odděleného z p.p.č.
2533/104, nově vzniklá parcela je označena č. 2533/181 dle GP 1398-928/2013. vše v k.ú.
Horní Slavkov za kupní cenu 1,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě:
- vybudování parkoviště do 31.12.2015,
- možnost volného a bezplatného parkování vozidel občanům města a jeho návštěvníkům
v provozní i mimoprovozní době pobočky České pošty, s.p.,
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- řádné a včasné údržby parkoviště zejména v zimním období,
- při nesplnění smluvních podmínek se sjednává smluvní pokuta ve výši 100.000,- Kč a to i
opakovaně
a prodej budovy č.p. 600 na st.p.č. 1415 a st.p.č. 1415 o vým. 200 m² v k.ú. Horní Slavkov
za kupní cenu 405.000,- Kč společnosti Česká posta, s.p., se sídlem: Politických vězňů 909/4,
225 99 Praha 1, IČ:47114983 na základě kupní smlouvy a pověřuje paní starostku jejím
podpisem po projednání konceptu této smlouvy
 Pověřuje
paní starostku projednáním a úpravou podmínek kupní smlouvy dle schváleného usnesení
 Schvaluje
Prodej st.p.č. 1415 o vým. 200 m² jejíž součástí je budova č.p. 600 v k.ú. Horní Slavkov za
kupní cenu 405.000,- Kč a prodej dílu „a“ odděleného z p.p.č. 2533/2 o výměře 317 m² a dílu
„b“ odděleného z p.p.č. 2533/104, nově vzniklá parcela je označena č. 2533/181 dle GP 1398928/2013, vše v k.ú. Horní Slavkov za kupní cenu 1,- Kč společnosti Česká pošta, s.p.,
IC:47114983 na základě kupní smlouvy v předloženém znění
Termín kontroly plnění usnesení: prosinec 2014
Zodpovídá: Monika Volfová, vedoucí OMI
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

11
1 (JUDr. Peroutka)
0

13. Směna části pozemku p.č. 2252/1 za části pozemků p.č. 2252/30, 2252/31 a 2252/32
vše v k.ú. Horní Slavkov
ZM IV/14/43 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
Směnu části pozemku p.č. 2252/1 o vým. 100 m² díl „f‘ a „c“ za část pozemku p.č. 2252/30
o vým 9 m² díl „h“, část pozemku p.č. 2252/31 o vým. 22 m² díl. „g“ a „e“ a část pozemku
p.č. 2252/32 o vým. 9 m² díl „ď‘ vše v k.ú. Horní Slavkov dle GP č. 1443-1038/2014 s xxxx,
nar. xxxx s doplatkem 18.000,- Kč
Termín kontroly plnění usnesení: prosinec 2014
Zodpovídá: Monika Volfová, vedoucí OMI
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

12
0
0

14. Dostavba komunikací v lokalitě Nad Výtopnou – uzavření smlouvy o dílo
s dodavatelem stavby¨
ZM IV/14/44 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
pořízení nemovitého majetku investiční výstavbou formou uzavření smlouvy o dílo na
realizaci stavby„Horní Slavkov, lokalita Nad Výtopnou- dokončení komunikací - část obytné
zóny A, obytná zóna B, část větve B“ za 2.799.003,- Kč vč. DPH se společností STRABAG
a.s., Na Bělidle 198/21, Praha 5, IČ 6083874
 Pověřuje
Radu města schválením případných změn této smlouvy formou dodatků
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Termín kontroly plnění usnesení: prosinec 2014
Zodpovídá: Monika Volfová, vedoucí OMI
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

12
0
0

Pan Bartoň vznesl dotaz, zda je možné takto radu města zmocnit. Projevil obavu, aby nedocházelo
k navýšení ceny za investici. Tajemník MěÚ sdělil důvod, proč je tento bod a zmocnění předkládám
ZM. Důvodem je zejména nevyjasněná příslušnost orgánu města po rekodifikaci občanského zákoníku
u tohoto typu výstavby (chodníky, komunikace) a proto byla smlouva z opatrnosti předložena ZM.
K vícepracím se vyjádřila vedoucí OMI MěÚ, která podrobně rozvedla výkon staveb ve vztahu
k financování a vzniku víceprací a méně prací.

15. Přijetí ručitelského závazku Města Horní Slavkov pro Mateřskou školu, Sportovní
ul., Horní Slavkov
ZM IV/14/45 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
přijetí ručitelského závazku Města Horní Slavkov jako ručitele ve formě "Smlouvy o úpravě
vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou" uzavřenou s Českou spořitelnou a.s. sídlem
Olbrachtova 1929/62 Praha 4 IČ 452 447 82 na financování projektu " Nebe nad hlavou"
formou úvěru poskytnutého Mateřské škole Horní Slavkov, Sportovní 713, okres Sokolov, IČ
75005506 a pověřuje starostu podpisem smlouvy
Termín kontroly plnění usnesení: listopad 2014
Zodpovídá: Bc. Pavlína Zábranská, ředitelka Mateřské školy Horní Slavkov, Sportovní 713
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

12
0
0

16. Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Horní Slavkov
Zadání schválené změny spočívá v prověření využití stávajících ploch veřejných prostranství a jejich
případné vymezení v návaznosti na sousední plochy.

ZM IV/14/46 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
zadání Změny č. 1 Územního plánu Horní Slavkov pořízené Městským úřadem Sokolov,
odbor stavební a územního plánování, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, IČ: 00259586
v červnu 2014
Termín kontroly plnění usnesení: listopad 2014
Zodpovídá: Hana Gregorová, pověřená zastupováním vedoucí OVŽP
Hlasování:
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12
0
0
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Výsledek hlasování přednášel postupně po jednotlivých bodech člen návrhové
komise pan Tomáš Straka.
Zasedání Zastupitelstva města, v pořadí IV., ukončil starosta města v 17.27 hodin.

V Horním Slavkově dne 18. 06. 2014

Mgr. Vidor Mandelík
místostarosta

Martin Kasal, DiS.
starosta

Ověřovatelé zápisu:

paní Maria Čerňavská

………………………………..

pan Josef Němec

………………………………..
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