Město HORNÍ SLAVKOV
__________________________________________________
ZÁPIS
(anonymizované pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.)
z III. zasedání Zastupitelstva města v Horním Slavkově, konaného dne 26. srpna 2015
od 16.00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Horním Slavkově
__________________________________________________________________________
Přítomni:
František Bartoň, Ing. Petr Čavojský, Mgr. Maria Čerňavská, Ing. Petr
Götzl, Jiří Havel, Naděžda Štefková, Ing. Bohumil Charvát,
Jiří Janeček, Dalibor Kaplan, dipl. um., Bc. Jiří Kosmák, DiS.,
JUDr. Josef Peroutka, Tomáš Straka, Alexandr Terek, Ing. Rudolf
Tomíček (celkem 14 zastupitelů)
Mgr. Bc. Martin Stark - tajemník MěÚ
Omluveni:

Jiří Hadrava

Zapisovatelka:

Jana Wiedová

Navržený program:
1.
2.
3.

Kontrola plnění usnesení ZM ke dni 26.08.2015 (ZM III/15/37)
Rozpočtové opatření č. 21 (ZM III/15/38)
Bytový fond – dohoda o narovnání v rámci mimosoudního vyrovnání soudního sporu
(ZM III/15/39)

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bytový fond – žádost o povolení splátek nedoplatku z vyúčtování služeb (ZM III/15/40)
Zpráva o uplatňování územního plánu Horní Slavkov (ZM III/15/41)
Poskytnutí finančního příspěvku Karlovarskému kraji na zajištění dopravní
obslužnosti města Horní Slavkov (ZM III/15/42)
Změna smlouvy o zajišťování pečovatelské služby (ZM III/15/43)
Základní umělecká škola Horní Slavkov – žádost o prominutí odvodů za porušení
rozpočtové kázně (ZM III/15/44)
Prodej p.p.č. 2264/36 o vým. 1.182 m² v k.ú. Horní Slavkov – revokace usnesení
(ZM III/15/45)

10. Prodej části p.p.č. 930 o vým. 95 m² v k.ú. Kfely u Horního Slavkova (ZM III/15/46)
11. Směna části st.p.č. 90 o vým. 63 m², části p.p.č. 487/5 o vým. 48 m² a části p.p.č.
4022/23 o vým. 5 m² za část p.p.č. 487/9 o vým. 13 m² a část st.p.č. 93 o vým. 1 m² vše
v k.ú. Horní Slavkov (ZM III/15/47)
12. Souhlasné prohlášení na stavbu bez č.p./č.e. na st.p.č. 121 v k.ú. Krásný Jez
(ZM III/15/48)

13. Prodej studny a pozemků v k.ú. Kfely u Horního Slavkova u č.e. 90 (ZM III/15/49)
14. Věřejnoprávní smlouvy na přijetí dotací a příspěvků na činnost jednotek SDH
(ZM III/15/50)
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Rozšíření programu jednání:
15. Bytový fond - prodej bytové jednotky 730/16, k.ú. Horní Slavkov (ZM III/15/51)
16. Vydání obecně závazné vyhlášky města o zákazu požívání alkoholických nápojů
na veřejném prostranství (ZM III/15/52)
Zasedání Zastupitelstva města předsedal starosta města p. Alexandr Terek.
V úvodu zasedání informoval starosta města o ověření II. Zápisu ze zasedání ZM
ze dne 25.05.2015.
Přítomna byla nadpoloviční většina členů Zastupitelstva města (dle prezenční listiny).
III. zasedání Zastupitelstva města se řídilo tímto programem, schváleným všemi
14 přítomnými členy ZM.

Vlastní

jednání

A. Volba návrhové komise
Zastupitelstvo města Horní Slavkov na svém III. zasedání
 Zvolilo
do návrhové komise: JUDr. Josefa Peroutku, paní Naděždu Štefkovou, a Ing. Rudolfa
Tomíčka
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

14
0
0

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

13
0
1 (Janeček)

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

26. 08. 2015

pro
proti
zdrželi se

14
0
0
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1. Kontrola plnění usnesení ZM ke dni 26.08.2015
ZM III/15/37 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva města Horní Slavkov ke dni 26.08.2014
Zodpovídá: Mgr. Bc. Martin Stark, tajemník Městského úřadu
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

14
0
0

2. Rozpočtové opatření č. 21
ZM III/15/38 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 21
a) Zapojení do příjmové a výdajové části rozpočtu 2015 částku 1 831 790,- Kč, daň z příjmů
právnických osob za rok 2014
b) Zapojení finančních prostředků ve výši 1 577 282,- Kč do příjmové a výdajové části
rozpočtu, dotace z Ministerstva kultury na stavby bez bariér MěKS, zapojení finančních
prostředků ve výši 1 101 273,- Kč do příjmové a výdajové Části rozpočtu, dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj na stavby bez barier Dům s pečovatelskou službou
a zapojení finančních prostředků ve výši 1 755 000,- Kč do příjmové a výdajové části
rozpočtu, dotace ze SFDI na stavby bez bariér chodník Dlouhá
c) Zapojení finančních prostředků do příjmové části rozpočtu, přijetí dotace od Regionální
rady soudružnosti Severozápad ve výši 10 789 137,17 Kč a zapojení částky
na mimořádnou splátku úvěru č. 12485/13/LCD
Termín kontroly plnění usnesení: následující jednání ZM
Zodpovídá: Ivana Kowaliková, vedoucí FO
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

13
0
1 (Štefková)

3. Bytový fond – dohoda o narovnání v rámci mimosoudního vyrovnání soudního sporu
Pan starosta obšírně informoval o genezi případu a o návrhu, který je předmětem jednání.
Pan Janoušek se zeptal, jaký je dluh po společnosti Byty-Teplo.
Tajemník odpověděl, že dluh nájemníků bytů, v době předání agendy společnosti Byty-Teplo na město,
činil přibližně 9.200.000,- Kč. Podotkl, že každý den nabíhá zákonné penále a tím se částka dluhu
neustále mění. Dluhy nájemníci splácejí. Systém vedení pohledávek ve společnosti Byty-Teplo byl
velmi nepřehledný, data nebyla propojována. Město nyní bytovou agendu spravuje velice důsledně
a k dluhům dochází ojediněle.
Paní Štefková se zeptala, kolik činí vymožené dluhy.
Tajemník odpověděl, že data lze vyhledat, ale pro získání těchto dat je zapotřebí delší sumarizace.
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ZM III/15/39 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Revokuje
usnesení ZM č. VI/14/58 ze dne 15.9.2014
„Neschvaluje
uzavření soudního smíru s dlužníkem p. xxxx, nar. xxxx, trvale bytem Horní Slavkov, xxxx,
ve věci neuhrazení nájemného a služeb v bytě č. 3 v domě čp. xxxx“
 Schvaluje
uzavření Dohody o narovnání dle přílohy ve věci soudního sporu sp. zn. 22 C 62/2013
vedeného
u Okresního soudu v Sokolově s dlužníkem panem xxxx, nar. xxxx, trvale bytem Horní
Slavkov, xxxx ve věci pohledávek a příslušenství za nájem bytu č. 3 v domě čp. xxxx
a přistoupivšího dlužníka paní xxxx nar. xxxx, trvale bytem Sokolov, xxxx
Termín kontroly plnění usnesení: následující jednání ZM
Zodpovídá: Ivana Kowaliková, vedoucí FO
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

14
0
0

4. Bytový fond – žádost o povolení splátek nedoplatku z vyúčtování služeb
ZM III/15/40 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
žádost pana xxxx, nar. xxxx, bytem Horní Slavkov, xxxx, o úhradu nedoplatku z vyúčtování
služeb za rok 2014 formou měsíčních splátek ve výši 500,- Kč, počínaje měsícem červenec
2015
Termín kontroly plnění usnesení: následující jednání ZM
Zodpovídá: Ivana Kowaliková, vedoucí FO
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

14
0
0

5. Zpráva o uplatňování územního plánu Horní Slavkov
ZM III/15/41 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
znění „Zprávy o uplatňování Územního plánu Horní Slavkov“ v uplynulém období
zpracované Městským úřadem Sokolov, odbor stavební a územního plánování, Rokycanova
č.p. 1929, 356 01 Sokolov, v souladu s ust. § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Termín kontroly plnění usnesení: 31.10.2015
Zodpovídá: Hana Gregorová, DiS., pověřená zastupováním vedoucí OVŽP
Hlasování:
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proti
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13
0
1 (Janeček)
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6. Poskytnutí finančního příspěvku Karlovarskému kraji na zajištění dopravní
obslužnosti města Horní Slavkov
ZM III/15/42 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě ev. č. 02142/2013-00 o poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 204.000,- Kč na zajištění dopravní obslužnosti Města Horní Slavkov ze dne
28.11.2013 s Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory,
IČ: 70891168
Termín kontroly plnění usnesení: 31.08.2015
Zodpovídá: Mgr. Viktorie De Stefanisová, vedoucí OSVV
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

14
0
0

7. Změna smlouvy o zajišťování pečovatelské služby
Starosta vysvětlil zejména financování poskytovaných služeb městem Krásno. Princip úhrady spočívá
v dorovnání nákladů za poskytnuté služby snížené o příjem od příjemce poskytnuté služby. Město
Krásno si ve smlouvě stanovilo podmínky, které jsou akceptovatelné.

ZM III/15/43 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: 00259322 a Městem Krásno sídlem Radniční
1, 357 47 Krásno, IČ: 00573167 s účinností od 1.9.2015
Termín kontroly plnění usnesení: 30.09.2015
Zodpovídá: Mgr. Dagmar Kuttnerová, ředitelka Pečovatelské služby, p.o.
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

14
0
0

8. Základní umělecká škola Horní Slavkov – žádost o prominutí odvodů za porušení
rozpočtové kázně
ZM III/15/44 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně ve výši 121 000,- Kč a ve výši 30 317,- Kč
Základní umělecké škole Horní Slavkov, okres Sokolov IČ: 75005450
Zodpovídá: Jan Zapf dipl. um., ředitel ZUŠ Horní Slavkov
Hlasování:
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pro
proti
zdrželi se

14
0
0
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9. Prodej p.p.č. 2264/36 o vým. 1.182 m² v k.ú. Horní Slavkov – revokace usnesení
ZM III/15/45 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Revokuje
Usnesení ZM II/15/30 ze dne 25.5.2015
prodej p.p.č. 2264/36 o vým. 1.182 m² v k.ú. Horní Slavkov xxxx nar. xxxx a xxxx nar. xxxx
za kupní cenu 732.840,- Kč bez DPH
Zodpovídá: Monika Volfová, vedoucí OMI
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

14
0
0

10. Prodej části p.p.č. 930 o vým. 95 m² v k.ú. Kfely u Horního Slavkova
ZM III/15/46 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
prodej nově vzniklého pozemku p.č. 930/2 o vým. 95 m² odděleného z p.p.č. 930 dle GP
č. 181-4295/2015.v k.ú. Kfely u Horního Slavkova xxxx nar. xxxx a xxxx nar. xxxx
za celkovou kupní cenu 10.925,- Kč
Termín kontroly plnění usnesení: listopad 2015
Zodpovídá: Monika Volfová, vedoucí OMI
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

14
0
0

11. Směna nově vzniklých pozemků p.č. 4022/51 o vým. 5m² a p.č. 487/13 o vým. 111 m²
oddělených z p.p.č. 4022/23, p.p.č.487/5 a st. p.č. 90 za část pozemku p.č. 487/9 o vým. 13
m² (díly „d“ a „e“) a část pozemku st.pč. 93 o vým. 1 m² (díl “f ‘) vše v k.ú. Horní
Slavkov dle GP 1490-22/2015
ZM III/15/47 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
směnu nově vzniklých pozemků p.č. 4022/51 o vým. 5m² a p.č. 487/13 o vým. 111 m²
oddělených z p.p.č. 4022/23, p.p.č.487/5 a st. p.č. 90 za část pozemku p.č. 487/9 o vým. 13 m²
(díly „d“ a „e“) a část pozemku st.pč. 93 o vým. 1 m² (díl “f ‘) vše v k.ú. Horní Slavkov dle
GP 1490-22/2015 s xxxx nar. xxxx s doplatkem ceny 21.420,- Kč
Termín kontroly plnění usnesení: březen 2016
Zodpovídá: Monika Volfová, vedoucí OMI
Hlasování:
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proti
zdrželi se

14
0
0
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12. Souhlasné prohlášení na stavbu bez č.p./č.e. na st.p.č. 121 v k.ú. Krásný Jez
Na dotaz p. Bartoně byl blíže vysvětlen vznik vlastnictví.

ZM III/15/48 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
souhlasné prohlášení o vlastnickém právu Města Horní Slavkov ke stavbě bez č.p. / č.e.
na st.p.č. 121 k.ú. Krásný Jez, vlastnictví stavby je zapsáno na listu vlastnictví č.171
pro Českou republiku s právem hospodaření s majetkem státu pro spol. Povodí Ohře,
státní podnik, IČ: 70889988
Termín kontroly plnění usnesení: listopad 2015
Zodpovídá: Monika Volfová, vedoucí OMI
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

14
0
0

13. Prodej studny a pozemků v k.ú. Kfely u Horního Slavkova u č.e. 90
Město Horní Slavkov se stalo na základě Darovací smlouvy mezi dárcem Stanislavem Kučerou
a Městem Horní Slavkov uzavřené dne 22.6.2006 vlastníkem studny umístěné na pozemku p.č. 925/17
v k. ú. Kfely u Horního Slavkova ve vlastnictví pana Ivo Bláhy. Toto vlastnictví bylo potvrzeno
i rozsudkem Okresního soudu v Sokolově ze dne 20.2.2006 pod spisovou značkou 12 C 225/2004-80.
V předmětné Darovací smlouvě se Město Horní Slavkov zavázalo provozovat studnu jako veřejnou
a dále, že odběr vody pro veřejnost umožní obdarovaný v rozsahu platného vodoprávního povolení.
Toto povolení obdržel obdarovaný pod sp. zn. 28490/2006/ZP/JAFE dne 2. 1. 2007 (právní moci
nabylo dne 15.2.2007).
Vzhledem k okolnosti nedostatku dalšího vhodného zdroje vody v osadě Kfely jsme se obrátili
na p. Bláhu (studna je přístupna pouze z pozemku v jeho vlastnictví) s návrhem uzavření smlouvy
o věcném břemeni a to jedenkrát v roce 2010 a následně 10.6.2015, postupem dle NOZ. Pro splnění
podmínek pro vyvlastnění (vydržení) tohoto práva nebo vlastnického práva je nezbytné ponechat
budoucímu povinnému lhůtu pro vyjádření k zaslanému návrhu a vyčerpat tak veškeré možnosti
vzájemné dohody. Reakcí na předložený návrh města pak byla nabídka p. Bláhy na prodej celého
pozemku i jeho domem a následně žádost o odkup sousedících pozemků v rozsahu dle přiložené
katastrální situace.
Pověření pana starosty se vkládá pro operativnost dalších kroků dle zákona o vyvlastňování – zaslání
návrhu kupní smlouvy, geometrický plán, znalecký posudek na ocenění požadované části pozemku.

ZM III/15/49 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Neschvaluje
koupi nemovitostí p.p.č. 925/17 o vým. 278 m² a st.p.č. 93 o vým. 83 m² jejíž součástí
je stavba s č.e. 90 vše v k.ú. Kfely u Horního Slavkova od Ivo Bláhy nar. xxxx
 Neschvaluje
prodej části p.p.č. 925/49 o vým. cca 300 m², části p.p.č. 925/45 o vým. cca 130 m² a stávající
studny na p.p.č. 925/17 vše v k.ú. Kfely u Horního Slavkova Ivo Bláhovi nar. xxxx
 Pověřuje
starostu k provedení úkonů vedoucích k získání trvalého volného přístupu ke studni na p.č.
925/17 v k.ú. Kfely u Horního Slavkova vyvlastňovacím řízením nezbytné části uvedeného
pozemku pro zajištění přístupu a využití vody
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Termín kontroly plnění usnesení: listopad 2015
Zodpovídá: Monika Volfová, vedoucí OMI
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

13
0
1 (Bartoň)

14. Věřejnoprávní smlouvy na přijetí dotací a příspěvků na činnost jednotek SDH
Starosta města informoval o právním výkladu projednávání uvedených smluv, kdy KK u této dotace
vyžaduje projednání v ZM, ačkoliv jiné odbory KK tuto podmínku (a správně) nestanovují. MV ČR
uvedlo, že náš výklad je správný (k projednání je kompetentní ze zákona o obcích RM) nicméně
poskytovatel může vyžadovat projednání i nad rámec zákona.

ZM III/15/50 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
přijetí dotací z programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského
kraje“, přijetí příspěvků na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí z rozpočtu
Karlovarského kraje a uzavření příslušných veřejnoprávních smluv s jejich poskytovatelem:
Karlovarský kraj, IČO: 70891168, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
 Pověřuje
starostu schválením přijetí dotací z programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů
obcí Karlovarského kraje“, přijetí příspěvků na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů
obcí z rozpočtu Karlovarského kraje a uzavřením příslušných veřejnoprávních smluv s jejich
poskytovatelem: Karlovarský kraj, IČO: 70891168, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
 Schvaluje
přijetí dotací z programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského
kraje“ a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí ve výši 28.000,- Kč na pořízení
věcného vybavení a ve výši 219.782,- Kč na akceschopnost, odbornou přípravu a zásahy
mimo území s poskytovatelem: Karlovarský kraj, IČO: 70891168, Závodní 353/88, 360 06
Karlovy Vary
Termín kontroly plnění usnesení: listopad 2015
Zodpovídá: Monika Volfová, vedoucí OMI
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

14
0
0

15. Bytový fond - prodej bytové jednotky 730/16, k.ú. Horní Slavkov
Pan Ing. Čavojský oznámil střet zájmů dle zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů
v projednávané věci.

ZM III/15/51 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
prodej bytové jednotky č. 730/16 včetně podílu na společných částech budovy a pozemku
st. p. č. 1274 v k. ú. Horní Slavkov o velikosti podílu 352/18240 v objektu č.p. 730,731
ul. Dlouhá panu xxxx, nar. dne xxxx za cenu 202.481,- Kč, se splácením kupní ceny bytu
takto: 1. splátka před podpisem kupní smlouvy ve výši 30% kupní ceny tj. 60.745,- Kč a 59
měsíčních splátek ve výši 2.362,-Kč a 60 měsíc splátka ve výši 2.378,-Kč
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Termín kontroly plnění usnesení: únor 2016
Zodpovídá: Monika Volfová, vedoucí OMI
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

13
0
1 (Ing. Čavojský)

16. Vydání obecně závazné vyhlášky města o zákazu požívání alkoholických nápojů
na veřejném prostranství
Na základě podnětu občanů Kounice a Ing. Čavojského se navrhlo začlenit do zákazu požívání
alkoholických nápojů i prostory kolem budov č.p. 605 a 606, které je vyhodnocovány jako prostory,
kde v souvislosti s nákupem alkoholických nápojů dochází na veř. prostranství k jejich konzumaci
a následnému zhoršení veřejného pořádku konzumenty. Vzhledem k bezprostřední blízkosti školského
zařízení byl prostor vymezen tak, aby zohledňoval tuto skutečnost.
Text vyhlášky a přílohy s mapovým vyobrazením vyjma Kounice se nemění oproti OZV schválené
pod č. 2/2015 dne 23.2.2015.

ZM III/15/52 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Vydává
Obecně závaznou vyhlášku města Horní Slavkov č.6/2015 o zákazu požívání alkoholických
nápojů na veřejném prostranství
Termín kontroly plnění usnesení: následující zasedání ZM
Zodpovídá: Mgr. Bc. Martin Stark, tajemník MěÚ
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

13
0
1 (Ing. Charvát)

Závěrečná diskuse
Pan Janoušek se zeptal na objekt s číslem popisným 784 na nám. Republiky.
Pan starosta odpověděl, že tento objekt město zakoupilo (probíhá vkladové řízení u katastrálního
úřadu) a příští rok dojde k demolici zchátralého objektu. Místo budovy je záměrem vybudovat záliv
pro zastávku autobusu.
Pan Janoušek pak vedl debatu k ostatním budovám na nám. Republiky i jejich vzhledu přičemž
hodnotil i práci PČR.
Paní Štefková vznesla připomínku k bodu v minulém jednání ZM, ve kterém byl projednáván
Závěrečný účet 2014. Podotkla, že v příloze materiálu chyběla Zpráva o výsledku přezk. hospod.
z KÚ KK. Skutečně došlo nedopatřením k nezaslání uvedené zprávy a paní Štefková na to správně
upozornila.

Výsledek hlasování přednášel postupně po jednotlivých bodech člen návrhové
komise pan Ing. Rudolf Tomíček.
Zasedání Zastupitelstva města, v pořadí III., ukončil starosta města v 17.45 hodin.
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V Horním Slavkově dne 04. 09. 2015

Tomáš Straka
místostarosta města

Alexandr Terek
starosta města

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Petr Čavojský

………………………………..

p. Jiří Janeček

………………………………..
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