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Město HORNÍ SLAVKOV
__________________________________________________
ZÁPIS
(anonymizovaný pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.)
z VI. zasedání Zastupitelstva města v Horním Slavkově, konaného dne 15. září 2014
od 16.00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Horním Slavkově
__________________________________________________________________________
Přítomni:
Jáchym Akrman, Jan Beer, Ing. Petr Čavojský, Jana Čepičková,
Mgr. Maria Čerňavská, Radek Falb, Bc. Martin Kasal,
Mgr. Vidor Mandelík, Josef Němec, JUDr. Josef Peroutka,
Naděžda Štefková, Tomáš Vlasák (celkem 12 zastupitelů)
Mgr. Bc. Martin Stark - tajemník MěÚ
Omluveni:

MUDr. Helena Pleskačová

Neomluveni:

František Bartoň, Tomáš Straka

Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontrola plnění usnesení ZM ke dni 15.09.2014 (ZM VI/14/53)
Určení zástupce do nadace Georgia Agricoly (ZM VI/14/54)
Rámcová smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci mezi Městem Horní Slavkov
a MAS Sokolovsko o.p.s. (ZM VI/14/55)
Příspěvkové organizace města – změny zřizovacích listin (ZM VI/14/56)
Rozpočtové opatření č. 17 (ZM VI/14/57)
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Horní Slavkov 2014 (ZM VI/14/58)
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Svazku obcí Hornoslavkovsko 2014
(ZM VI/14/59)

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Zrušení fondu rezerv a rozvoje (ZM VI/14/60)
Předpis ZM – Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva
města (ZM VI/14/61)
Bytový fond – žádost o prominutí části penále (ZM VI/14/62)
Bytový fond – mimosoudní vyřešení soudního sporu (ZM VI/14/63)
Odkoupení nemovitosti č.p. 784 (ZM VI/14/64)
Smlouva o zajišťování pečovatelské služby (ZM VI/14/65)
Bytový fond – nevyužití předkupního práva k jednotce 614/6 (ZM VI/14/66)
Hřbitovní zeď – poskytnutí příspěvku s organizací Muzeum Sokolov, p.o.
Karlovarského kraje (ZM VI/14/67)
Prodej pozemku p.č. 161 o výměře 617 m² v k.ú. Horní Slavkov (ZM VI/14/68)
Prodej části p.p.č. 925/3 o výměře 21 m² v k.ú. Kfely u Horního Slavkov (ZM VI/14/69)
Prodej p.p.č. 597 o výměře 100 m² v k.ú. Horní Slavkov (ZM VI/14/70)
Směna části p.p.č. 925/3 o výměře 50 m² za část p.p.č. 925/21 o výměře 7 m² vše v k.ú.
Kfely u Horního Slavkova (ZM VI/14/71)
Prodej části p.p.č. 925/2 o výměře 198 m² v k.ú. Kfely u Horního Slavkova (ZM VI/14/72)
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Rozšíření programu jednání:
21. Změna obecně závazné vyhlášky č. 6/2011 - o místních poplatcích za užívání
veřejného (ZM VI/14/73)
Dne 10.07.2014 oznámila paní Mgr. Jana Vildumetzová změnu trvalého bydliště, touto
změnou zanikl mandát paní Mgr. Vildumetzové a na uvolněné místo nastoupil náhradník
z kandidátní listiny téže volební strany pan Jan Beer z ODS.
Dne 18.07.2014 bylo Městským úřadem zjištěno, že pan Jaromír Kuttner změnil trvalé
bydliště, čímž mu také zanikl mandát. Na uvolněné místo nastoupil náhradník z kandidátní
listiny téže volební strany pan Radek Falb z ČSSD.
Zastupitel města musí na prvním zasedání ZM, kterého se zúčastní složit slib.
Před složením slibu byli pan Beer a pan Falb upozorněni, že odmítnutí složit slib nebo složení
slibu s výhradou má za následek zánik mandátu. Složení slibu proběhlo tak, že starosta
přečetl slib stanovený dle zákona o obcích, který zní: „Slibuji věrnost České republice.
Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a
jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ Starosta požádal pana Beera a
pana Falba ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu.
Pan Beer a pan Falb, jakožto zastupitelé města složili slib.
Městský úřad obdržel námitku týkající se Zápisu ZM ze dne 30.12.2013. Námitka je
podávána proti uvedenému hlasování u bodu č. 27- finanční dar pro Mgr. Vildumetzovou u
kterého došlo k nesprávnému zaznamenání hlasování, když chybí údaj o zdržení se Mgr.
Vildumetzové při jeho projednávání. Správně mělo být uvedeno hlasování 10 pro, 2 proti a 1
se zdržel (Mgr. Vildumetzová). Chyby v zápise si bohužel nevšiml tajemník ani ověřovatelé.
Paní Rejchová se zeptala, jak je možné, že si chyby nikdo nevšimnul. Stručně bylo
odpovězeno, že zejména se kontroluje správnost znění usnesení a hlasování pokud se blíží
nutnému počtu pro jeho přijetí, chybu nelze nikdy vyloučit.
Pan Vlasák paní Rejchové odpověděl, že chyba se stala z jeho strany, kdy špatně hlásil stav
hlasování a že je to zcela jeho vina a za tuto chybu se paní Rejchové omluvil.
Následně proběhlo hlasování:
Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Nevyhovuje
námitce zastupitelů, kterou je namítána nesprávnost zápisu spočívající v neuvedení zdržení se
Mgr. Vildumezové při hlasování na VI. zasedání zastupitelstva města dne 30.12.2013 k bodu
č. 27 – finanční dar pro Mgr. Janu Vildumetzovou
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se
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Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Vyhovuje
námitce zastupitelů, kterou je namítána nesprávnost zápisu spočívající v neuvedení zdržení se
Mgr. Vildumezové při hlasování na VI. zasedání zastupitelstva města dne 30.12.2013 k bodu
č. 27 - finanční dar pro Mgr. Janu Vildumetzovou
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

8
2 (Štefková, Kasal)
2 (Falb, Beer)

Oprava zápisu bude zpětně provedena tak, že v zápise z VI. Zasedání zastupitelstva města ze
dne 30.12.2013 u bodu č. 27 – finanční dar pro Mgr. Janu Vildumetzovou bude uvedeno
hlasování takto: „pro 10, proti - 2 (Štefková, Kuttner), zdržel se - 1 (Mgr. Vildumetzová).
Zasedání Zastupitelstva města předsedal starosta města Martin Kasal.
V úvodu zasedání informoval starosta města o ověření V. Zápisu ze zasedání ZM ze dne
07.07.2014.
Přítomna byla nadpoloviční většina členů Zastupitelstva města (dle prezenční listiny).
VI. zasedání Zastupitelstva města se řídilo tímto programem, schváleným všemi
12 přítomnými členy ZM.
Vlastní

jednání

A. Volba návrhové komise
Zastupitelstvo města Horní Slavkov na svém VI. zasedání
 Zvolilo
do návrhové komise: paní Janu Čepičkovou, pana JUDr. Josefa Peroutku a pana Tomáše
Vlasáka
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

12
0
0

B. Volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo města Horní Slavkov na svém VI. zasedání
 Zvolilo
ověřovatele zápisu: pan Josef Němec a pan Tomáš Vlasák
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se
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C. Schválení programu jednání
Zastupitelstvo města Horní Slavkov na svém VI. zasedání
 Schválilo
program jednání VI. zasedání Zastupitelstva města
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

12
0
0

Pan Falb přednesl žádost o zařazení bodů, které by se týkali:
- prořezu a kácení stromů v tzv. starém městě
- opravy silnice Dolní Příkopy
- parkování pana Rakaše u výjezdu z ulice Dolní Příkopy na ul. Nové Město
Starosta odpověděl, že tyto body bude vhodnější projednat až na závěr v diskuzi. Což bylo také
učiněno, viz. diskuze. Pan Falb s tímto návrhem souhlasil.

1. Kontrola plnění usnesení ZM ke dni 15.09.2014
ZM VI/14/53 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva města Horní Slavkov ke dni 15.09.2014
Zodpovídá: Mgr. Bc. Martin Stark, tajemník Městského úřadu
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

12
0
0

2. Určení zástupce do nadace Georgia Agricoly
Starosta města uvedl důvody, proč není určení na konkrétní jméno. Určení dle funkce je nepochybně
efektivnější, když z pozice zastávané funkce je pak zřejmé, kdo bude zástupcem města v této organizaci.

ZM VI/14/54 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Ruší
určení Mgr. Jany Vildumetzové nar. xxxx jako zástupce města v orgánech Nadace Georgia
Agricoly sídlem Pluhová 211, Horní Slavkov IČ 66359007 a
 Určuje
zástupce města v orgánech Nadace Georgia Agricoly sídlem Pluhová 211, Horní Slavkov,
IČ 66359007 starostu/starostku města Horní Slavkov
Termín kontroly plnění usnesení: trvale do revokace
Zodpovídá: starosta města
Hlasování:
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3. Rámcová smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci mezi Městem Horní Slavkov
a MAS Sokolovsko o.p.s.
Starosta sdělil, že rámcová smlouva se sjednává z důvodu navýšení pravidelného ročního příspěvku
Města Horní Slavkov z původních 40.000,- Kč na 100.000,- Kč.
Pan Vlasák se zeptal, proč nebyl někdo z města na jednání valné hromady MAS Sokolovsko o.p.s. když
se jednalo o navýšení příspěvku.
Starosta odpověděl, že pozvánka na jednání na město přišla, ale bohužel se nemohl z pracovní
vytíženosti na toto jednání dostavit. Delegoval hlas Města Horní Slavkov na předsedu MAS
Sokolovsko o.p.s.

ZM VI/14/55 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
uzavření rámcové smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci mezi Městem Horní Slavkov
a MAS Sokolovsko o.p.s., se sídlem Nám. Míru 230, 357 61 Březová, IČ 27962008
Termín kontroly plnění usnesení: prosinec 2014
Zodpovídá: Ing. Jan Kvasnička, referent OKST
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

12
0
0

4. Příspěvkové organizace města – změny zřizovacích listin
Tajemník MěÚ informoval o důvodech provedení změn. Změny jsou zapříčiněny jednak rekodifikací
občanského práva a dále nutností sjednocení terminologie Pravidel pro hospodaření s majetkem
svěřeným příspěvkovým organizacím. V Pravidlech používaná terminologie je nejednotná a v praxi
vedoucí ke třem možnostem hospodaření s majetkem. Dále byl převeden movitý majetek z majetku
města na organizace, jednalo se o majetek, který byl fyzicky v užívání organizací. Dále uvedl, že je
efektivnější, když hospodařit s tímto majetkem bude ten, kdo jej využívá. Nově se MěKS zařazuje do
shodného systému hospodaření s majetkem, jako ostatní organizace tedy ruší se smlouvy o výpůjčce
mezi Městem a MěKS na budovu pozemky apod.

ZM VI/14/56 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
- Dodatek č. 6 zřizovací listiny - Pečovatelská služba, příspěvková organizace,
Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov, IČ 71232923
- Dodatek č. 6 zřizovací listiny - Mateřská škola Horní Slavkov, Sportovní 713, okres
Sokolov, IČ 75005506
- Dodatek č. 8 zřizovací listiny - Základní škola Horní Slavkov, Školní 786, okres
Sokolov, IČ 75005484
- Dodatek č. 8 zřizovací listiny - Dům dětí a mládeže a školní družina Horní Slavkov,
okres Sokolov, IČ 75005441
- Dodatek č. 6 zřizovací listiny - Mateřská škola Horní Slavkov, Dlouhá 620/1, okres
Sokolov, IČ 75005492
- Dodatek č. 7 zřizovací listiny - Základní škola Horní Slavkov. Nádražní 683, okres
Sokolov, IČ 75005476
- Dodatek č. 8 zřizovací listiny - Základní škola praktická a Základní škola speciální
Horní Slavkov, okres Sokolov, IČ 75005468
- Dodatek č. 4 zřizovací listiny - Základní umělecká škola Horní Slavkov, okres
Sokolov, IČ 75005450
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Dodatek č. 8 zřizovací listiny - Městské kulturní středisko Horní Slavkov, příspěvková
organizace, IČ 18249299
 Bere na vědomí
Smlouvy o bezúplatném převodu majetku, uzavřené s jednotlivými příspěvkovými
organizacemi na základě schválení Radou města Horní Slavkov
-

Termín kontroly plnění usnesení: 15.10.2014
Zodpovídá: Mgr. Viktorie De Stefanisová, vedoucí OSVV
ředitelé příspěvkových organizací
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

12
0
0

5. Rozpočtové opatření č. 17
Paní Štefková se zeptala na důvody vyšších výdajů na cestovní výdaje.
Pan Kvasnička sdělil odpověď.
Proběhla rozsáhlá diskuze ohledně financování částky 1 586 596,- Kč, příspěvek pro ZUŠ H. Slavkov odvod za porušení rozpočtové kázně udělený Karlovarským krajem. Diskuze se účastnili: JUDr.
Peroutka, starosta města, p. Akrman, Ing. Čavojský, Mgr. Mandelík, paní Rejchová, p. Vlasák, ředitel
ZUŠ p.Zapf dipl. um. a p. tajemník. Zúčastnění debatovali o správnosti odvodu za porušení rozpočtové
kázně, debatovali o případu podvodů v ZUŠ, zpochybňovali kroky učiněné Krajským úřadem
Karlovarského kraje, nabízeli různé možnosti jak záležitost vyřešit. Hovořilo se o tom, proč se podvod
neodhalil dříve, byla podána vysvětlení, proč k odhalení podvodu nemohlo vlastně dojít.

ZM VI/14/57 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 17
a) Zapojení do příjmové a výdajové části rozpočtu 2014 částku 2 780 650,- Kč, daň z příjmů
právnických osob za rok 2013
b) Zapojení úvěru na projekt Sběrný dvůr ve výši 3 300 000,- Kč na financování a do
výdajové části rozpočtu 2014
c) Zapojení úvěru na projekt Porcelánová stezka mezinárodní ve výši 2 210 000,- Kč na
financování a do výdajové části rozpočtu 2014
d) Zapojení do rozpočtu snížení úvěru na projekt Zatraktivnění volnočasového využití
v Horním Slavkově o částku 6 415 360,23 Kč, snížení financování a výdajové části
rozpočtu 2014
e) Přesun finančních prostředků ve výši 751 100,- Kč v rámci výdajové části rozpočtu 2014
f) Zapojení do výdajové části rozpočtu a na financování částku 1 586 596,- Kč, příspěvek
pro ZUŠ H. Slavkov - odvod za porušení rozpočtové kázně
Termín kontroly plnění usnesení: následující zasedání ZM
Zodpovídá: Ivana Kowaliková, vedoucí FO
Hlasování:

15. 09. 2014

pro
proti
zdrželi se

12
0
0
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6. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Horní Slavkov 2014
Starosta informoval, že nebyly zjištěny nedostatky.

ZM VI/14/58 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Bere na vědomí
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Horní Slavkov za rok 2014
Zodpovídá: Ivana Kowaliková, vedoucí FO
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

12
0
0

7. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Svazku obcí Hornoslavkovsko 2014
Starosta informoval, že nebyly zjištěny nedostatky.

ZM VI/14/59 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Bere na vědomí
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření „Svazku obcí Hornoslavkovsko za rok 2014“
Zodpovídá: Ivana Kowaliková, vedoucí FO
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

12
0
0

8. Zrušení fondu rezerv a rozvoje
Na dotaz p. Peroutky uvedla vedoucí FO MěÚ důvody zrušení tohoto fondu. Fond byl několik let
nepoužívaný a fin. prostředky na něm uložené postupně ukrajovaly bankovní poplatky. Zrušením fondu
dojde i ke zrušení bankovního účtu, na kterém jsou vedeny. Dále uvedla, že prostředky z fondu budou
součástí rozpočtu - jedná se o částku 94.279,06 Kč.

ZM VI/14/60 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
Zrušení fondu rezerv a rozvoje a převod finančních prostředků vzniklých z fondu na běžný
účet města
Termín kontroly plnění usnesení: následující zasedání ZM
Zodpovídá: Ivana Kowaliková, vedoucí FO
Hlasování:
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pro
proti
zdrželi se

12
0
0
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9. Předpis ZM – Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva
města
ZM VI/14/61 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města
Termín kontroly plnění usnesení: následující zasedání ZM
Zodpovídá: Ivana Kowaliková, vedoucí FO
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se
nepřítomni

11
0
0
1 (Čepičková)

10. Bytový fond – žádost o prominutí části penále
ZM VI/14/62 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
žádost paní xxxx, nar. xxxx, bytem Horní Slavkov, xxxx, o prominutí poplatku z prodlení
za pozdní úhrady nájemného a služeb v bytě č. 16 v domě čp. xxxx, ve výši 50% a zároveň
schvaluje úhradu zbylé části penále formou měsíčních splátek ve výši 1.000,- Kč
Termín kontroly plnění usnesení: následující zasedání ZM
Zodpovídá: Ivana Kowaliková, vedoucí FO
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se
nepřítomni

11
0
0
1 (Čepičková)

11. Bytový fond – mimosoudní vyřešení soudního sporu
Starosta podal informace o návrhu dlužníka, který navrhuje, aby mu bylo prominuto 100%
příslušenství (tj. penále) a teprve po tomto rozhodnutí se dlužník prostřednictvím svých rodičů uvolí s
platbou základního dluhu. Uvedl, že přijetí takového návrhu je netransparentní až a nespravedlivé
vůči předchozím dlužníkům, když město již několik let rozhoduje tak, že nejdříve dlužník uhradí
základní dluh a teprve poté mu ZM promine příslušenství ve výší 50%. Doporučil zachovat shodný
postup i nadále a nepřipustit nahodilé změny dle požadavků dlužníků.

ZM VI/14/63 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Neschvaluje
uzavření soudního smíru s dlužníkem p. xxxx, nar. xxxx, trvale bytem Horní Slavkov, xxxx,
ve věci neuhrazení nájemného a služeb v byt č. 3 v domě čp. xxxx
Termín kontroly plnění usnesení: následující zasedání ZM
Zodpovídá: Ivana Kowaliková, vedoucí FO
Hlasování:
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pro
proti
zdrželi se

12
0
0
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12. Odkoupení nemovitosti č.p. 784
ZM VI/14/64 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Neschvaluje
odkoupení nemovitosti č.p. 784 na stavební parc. č. 1254 v katastrálním území Horní
Slavkov, která je ve vlastnictví JUDr. Ladislava Jiráska, 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 tel. nabídky za cenu 260.000,- Kč
Termín kontroly plnění usnesení: říjen 2014
Zodpovídá: Hana Gregorová, pověřená zastupováním vedoucí OVŽP
Mgr. Bc. Martin Stark, tajemník MěÚ
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

12
0
0

13. Smlouva o zajišťování pečovatelské služby
Tajemník MěÚ stručně podal informace o pozitivním důsledku uzavření smlouvy. Dojde k navýšení
kapacity poskytování služeb tj. PS může nabídnout více služeb pro více občanů a to i v Krásně.
Finanční ztráty z poskytování pečovatelské služby v Krásně bude hradit město Krásno ve výši cca
750,- Kč/měsíc/osoba.

ZM VI/14/65 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
Smlouvu o zajišťování pečovatelské služby v předloženém znění mezi Městem Horní
Slavkov sídlem Dlouhá 634, 357 31 Horní Slavkov, IČ: 002 59 322 a Městem Krásno sídlem
Radniční 1, 357 47 Krásno, IČ: 005 73 167
 Pověřuje
starostu města jejím podpisem
Termín kontroly plnění usnesení: 30.11.2014
Zodpovídá: Mgr. Dagmar Kuttnerová, ředitelka Pečovatelské služby, p.o.
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

12
0
0

14. Bytový fond – nevyužití předkupního práva k jednotce 614/6
ZM VI/14/66 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
nevyužití předkupního práva na bytovou jednotku xxxx v ul. xxxx, v k.ú. Horní Slavkov,
vlastníci manželé xxxx a xxxx, z kupní smlouvy uzavřené dne 16.5.2011
Termín kontroly plnění usnesení: prosinec 2014
Zodpovídá: Monika Volfová, vedoucí OMI
Hlasování:

15. 09. 2014

pro
proti
zdrželi se

12
0
0
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15. Hřbitovní zeď – poskytnutí příspěvku s organizací Muzeum Sokolov, p.o.
Karlovarského kraje
ZM VI/14/67 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
poskytnutí účelově vázaného příspěvku ve výši 200.000,- Kč na sanaci havárie opěrné
hřbitovní zdi s organizací Muzeum Sokolov, p.o. Karlovarského kraje, Zámecká 1, Sokolov,
IČ 7205380
Termín kontroly plnění usnesení: prosinec 2014
Zodpovídá: Monika Volfová, vedoucí OMI
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

12
0
0

16. Prodej pozemku p.č. 161 o výměře 617 m² v k.ú. Horní Slavkov
ZM VI/14/68 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
Prodej pozemku p.č. 161 o výměře 617 m² v k.ú. Horní Slavkov xxxx nar. xxxx a xxxx nar.
xxxx za kupní cenu 61.700,- Kč
Termín kontroly plnění usnesení: prosinec 2014
Zodpovídá: Monika Volfová, vedoucí OMI
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

11
1 (Falb)
0

17. Prodej části p.p.č. 925/3 o výměře 21 m² v k.ú. Kfely u Horního Slavkov
ZM VI/14/69 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
Prodej nově vzniklého pozemku p.č. 925/75 o vým 21 m² odděleného z p.p.č. 925/3 v k.ú.
Kfely u Horního Slavkova dle GP 175-2477/2014 xxxx nar. xxxx a xxxx nar. xxxx za kupní
cenu 2.415,- Kč
Termín kontroly plnění usnesení: prosinec 2014
Zodpovídá: Monika Volfová, vedoucí OMI
Hlasování:

15. 09. 2014

pro
proti
zdrželi se

12
0
0
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18. Prodej p.p.č. 597 o výměře 100 m² v k.ú. Horní Slavkov
ZM VI/14/70 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
Prodej p.p.č. 597 o výměře 100 m² v k.ú. Horní Slavkov xxxx nar. xxxx a xxxx nar. xxxx
za kupní cenu 17.000,- Kč
Termín kontroly plnění usnesení: březen 2015
Zodpovídá: Monika Volfová, vedoucí OMI
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

12
0
0

19. Směna části p.p.č. 925/3 o výměře 50 m² za část p.p.č. 925/21 o výměře 7 m² vše v k.ú.
Kfely u Horního Slavkova
ZM VI/14/71 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
Směnu nově vzniklého pozemku p.č. 925/74 o vým. 50 m² odděleného z p.p.č. 925/3 za nově
vzniklý pozemek p.č. 925/77 o vým. 7 m² odděleného z p.p.č. 925/21 vše v k.ú. Kfely u
Horního Slavkova dle GP 175-2477/2014 s xxxx nar. xxxx a xxxx nar. xxxx s doplatkem ceny
4.945,- Kč
Termín kontroly plnění usnesení: prosinec 2014
Zodpovídá: Monika Volfová, vedoucí OMI
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

12
0
0

20. Prodej části p.p.č. 925/2 o výměře 198 m² v k.ú. Kfely u Horního Slavkova
ZM VI/14/72 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
Prodej části pozemku p.č. 925/2 o vým 198 m² díly „a“ a „b“ dle GP 176-1051/2014 v k.ú.
Kfely u Horního Slavkova xxxx nar. xxxx za kupní cenu 22.770,- Kč
Termín kontroly plnění usnesení: prosinec 2014
Zodpovídá: Monika Volfová, vedoucí OMI
Hlasování:

15. 09. 2014

pro
proti
zdrželi se

12
0
0
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21. Změna obecně závazné vyhlášky č. 6/2011 - o místních poplatcích za užívání
veřejného prostranství
Tajemník podal informace o zpoplatnění ul. Nové Město v ostatním se vyhláška nemění.

ZM VI/14/73 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2014 - kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2011 o
místních poplatcích za zábor veřejného prostranství
Termín kontroly plnění usnesení: 01.10.2014
Zodpovídá: Mgr. Bc. Martin Stark, tajemník MěÚ
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

12
0
0

Závěrečná diskuse
Došlo k projednání požadavků vznesených panem Falbem na začátku zasedání ZM.
Paní Gregorová, DiS., pověřená zastupováním vedoucí OVŽP, informovala pana Falba
o tom, že prořez stromů již probíhá, ke kácení stromů nedojde, jelikož jsou z historického
hlediska památné a u stromů dojde k zajištění stability. Objednávka je učiněna s termínem
plnění do prosince 2014.
Paní Volfová požádala pana Falba, aby v následujících dnech přišel na úřad k projednání
požadavku ohledně stavu silnice na Dolních Příkopech. V této záležitosti bude učiněno řešení.
Starosta odpověděl, že záležitost s blokováním ulice u výjezdu autem pana Rakaše bude
šetřena a případný návrh osadit výjezd příslušnou dopravní značkou bude projednáno
s policií ČR.
Starosta města poděkoval všem za spolupráci v tomto volebním období.

15. 09. 2014
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Výsledek hlasování přednášel postupně po jednotlivých bodech člen návrhové
komise pan Tomáš Vlasák.
Zasedání Zastupitelstva města, v pořadí VI., ukončil starosta města v 18.40 hodin.

V Horním Slavkově dne 24. 09. 2014

Mgr. Vidor Mandelík
místostarosta

Bc. Martin Kasal
starosta

Ověřovatelé zápisu:

pan Josef Němec

……………………………..

pan Tomáš Vlasák

...…………………………..

15. 09. 2014
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