Město HORNÍ SLAVKOV
__________________________________________________
ZÁPIS
(anonymizovaný pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.)
z I. zasedání Zastupitelstva města v Horním Slavkově, konaného dne 23. února 2015
od 16.00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Horním Slavkově
__________________________________________________________________________
Přítomni:
Ing. Petr Čavojský, Ing. Petr Götzl, Jiří Havel, Naděžda Štefková,
Ing. Bohumil Charvát, Jiří Janeček, Dalibor Kaplan, dipl. um.,
JUDr. Josef Peroutka, Tomáš Straka, Alexandr Terek, Ing. Rudolf
Tomíček (celkem 11 zastupitelů)
Mgr. Bc. Martin Stark - tajemník MěÚ
Omluveni:

František Bartoň, Mgr. Maria Čerňavská, Jiří Hadrava,
Bc. Jiří Kosmák, DiS.

Zapisovatelka:

Jana Wiedová

Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kontrola plnění usnesení ZM ke dni 23.02.2015 (ZM I/15/1)
Základní škola Horní Slavkov, Školní 786, okres Sokolov – Dodatek č. 10 zřizovací
listiny (ZM I/15/2)
Rozpočtové opatření č.4 – zapojení přebytku do rozpočtu 2015 (ZM I/15/3)
Rozpočtové opatření č.5 (ZM I/15/4)
Obecně závazné vyhlášky města (ZM I/15/5)
Žádost o prominutí penále (ZM I/15/6)
Žádosti o povolení splátek dluhu (ZM I/15/7)
Odpis nedobytné pohledávky - ukončeného dědického řízení (ZM I/15/8)
Bytový fond – prodej bytových jednotek, nevyužití věcného práva k jednotce 732/7
(ZM I/15/9)

10. Program regenerace MPZ – přiznání závazného finančního podílu vlastníkovi
památky (ZM I/15/10)
11. Směna p.p.č. 362/26 o vým. 94 m² a části p.p.č. 362/17 o vým. 30 m² díl „a“ za p.p.č.
362/27 o vým. 11 m² vše v k.ú. Horní Slavkov dle GP č. 1467-1172/2014 (ZM I/15/11)
12. Směna p.p.č. 1048/2 o vým. 7 m² a p.p.č. 1048/3 o vým. 2 m² za p.p.č. 925/78
o vým. 5 m² vše v k.ú. Kfely u Horního Slavkova dle GP č. 178-154/2014 (ZM I/15/12)
13. Prodej p.p.č. 116/3 o vým. 98 m² v k.ú. Horní Slavkov dle GP č. 1471-1754/2014
(ZM I/15/13)

14. Koupě pozemků p.č. 2465 o vým. 619 m² a st.p.č. 3117 o vým. 13 m² jehož součástí
je stavba bez čp/če vše v k.ú. Horní Slavkov (ZM I/15/14)
15. Koupě p.p.č. 2252/91 o vým. 1.083 m² v k.ú. Horní Slavkov dle GP č. 1460-5835/2014
(ZM I/15/15)
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Zasedání Zastupitelstva města předsedal starosta města pan Alexandr Terek.
V úvodu zasedání informoval starosta města o ověření Zápisu ze VII. zasedání ZM konaného
dne 17.12.2014. Zápis ze VII. zasedání Zastupitelstva města byl ověřen panem Ing. Petrem
Čavojským a panem Ing. Bohumilem Charvátem. K zápisu byla vznesena námitka paní
Štefkovou, pan starosta přečetl reakci na námitku, viz níže.
Dne 6.1.2015 bylo městskému úřadu doručeno podání paní zastupitelky Štefkové nazvané
„doplnění Zápisu ze VII. zasedání Zastupitelstva města v Horním Slavkově, konaného dne 17.
prosince 2014“. Paní zastupitelka žádá, aby byly do zápisu zaneseny informace vzniklé
v rámci diskuse na tomto jednání.
Každé podání je posuzováno podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to,
jak je označeno. Po prostudování obsahu podání bylo dospěno k závěru, že podání směřuje
do obsahu zaznamenané diskuse v rámci shora uvedeného jednání zastupitelstva města a tedy
se svým obsahem jedná o námitku dle § 95 odst. 2 zákona o obcích, o které přísluší
rozhodnout zastupitelstvu města.
Pro správné posouzení podání je nejdříve potřeba uvést, jaké požadavky jsou kladeny na zápis
z jednání zastupitelstva obce. Ustanovení § 95 uvádí, že: „o průběhu zasedání zastupitelstva
obce se pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé.
V zápise se vždy uvede počet přítomných členů zastupitelstva obce, schválený pořad jednání
zastupitelstva obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. “ Z uvedeného pak plyne,
že zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen zákon o obcích) nehovoří o nutnosti uvádět
diskusi natož výroky jednotlivých zastupitelů. V metodickém doporučení Ministerstva vnitra
ČR č. 2 z roku 2009 se uvádí, že „ze zápisu ze zasedání zastupitelstva obce by mělo být
patrno, o jaké věci se v rámci připraveného (případně doplněného) bodu programu jednalo,
jaký byl průběh projednávání příslušného bodu (postačí stručně) včetně rozpravy
a vystoupení přítomné veřejnosti, podané protinávrhy a hlasování o nich. K podrobnosti
zaznamenání diskuse je pak uváděno, že formu zápisu a pravidla jeho zaznamenání do určité
míry ovlivňuje právě zastupitelstvo obce. Problematiku má možnost upravit v jednacím řádu
zastupitelstva obce. Zde je prostor pro úpravu, do jakých podrobností bude zápis veden.
Je na zastupitelstvu obce, zda rozhodne o tom, že průběh zasedaní, včetně diskuse, bude
zaznamenán doslovně nebo zda bude v záznamu uveden v krátkosti výstižně obsah a průběh
jednání. To se netýká samozřejmě usnesení, ta musí být přesná, jasná a jednoznačná, včetně
hlasování o nich.“
Po prostudování jednacího řádu zastupitelstva města je možné konstatovat, že tento orgán
si podrobnosti vedení zápisu z jednání zastupitelstva obce, mimo obligatorně požadovaných
údajů, nestanovil. Lze tedy konstatovat, že obsah zaznamenaného průběhu jednání
zastupitelstva a tedy i diskuse je nad rámec stanovených povinností. Zaznamenaná diskuse
je naprosto dostačující k informování o průběhu jednání a v danou chvíli, jak uvedeno shora,
je nad rámec požadavků zákona o obcích i vnitřního předpisu, který reprezentuje jednací řád
zastupitelstva města Horní Slavkov a vyhovuje i metodickému doporučení Ministerstva vnitra
ČR.
Vzhledem k uvedenému se navrhuje žádosti/námitce nevyhovět. Paní zastupitelka podala
v minulosti podnět MV ČR pro provedení kontroly postupu MěÚ v totožné záležitosti
(námitky byly ZM zamítnuty). Kontrola pak konstatovala, že postup MěÚ i zastupitelstva byl
správný.

23. 02. 2015

ZMZ 2015_1

2

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Nevyhovuje
námitce zastupitelky, paní Naděždy Štefkové, doručené dne 6.1.2015 k zápisu z jednání
zastupitelstva města ze dne 17.12.2014.
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

8
1 (Štefková)
2 (Ing. Charvát, Ing. Tomíček)

Přítomni byli všichni členové Zastupitelstva města (dle prezenční listiny).
I. zasedání Zastupitelstva města se řídilo tímto programem, schváleným všemi
11 přítomnými členy ZM.
Vlastní

jednání

A. Volba návrhové komise
Zastupitelstvo města Horní Slavkov na svém I. zasedání
 Zvolilo
do návrhové komise: pana Ing. Petra Götzla, JUDr. Josefa Peroutku a paní Naděždu Šefkovou
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

11
0
0

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

10
0
1 (Janeček)

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

23. 02. 2015
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1. Kontrola plnění usnesení ZM ke dni 23.02.2015
ZM I/15/1 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva města Horní Slavkov ke dni 23.02.2014
Zodpovídá: Mgr. Bc. Martin Stark, tajemník Městského úřadu
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

11
0
0

2. Základní škola Horní Slavkov, Školní 786, okres Sokolov – Dodatek č. 10 zřizovací
listiny
ZM I/15/2 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
Dodatek č. 10 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Horní Slavkov, Školní
786, okres Sokolov, IČ: 75005484
Termín kontroly plnění usnesení: 15.03.2015
Zodpovídá: Mgr. Viktorie De Stefanisová, vedoucí OSVV
Mgr. Magdalena Čavojská, ředitelka Základní školy Horní Slavkov, Školní 786
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

11
0
0

3. Rozpočtové opatření č. 4 – zapojení přebytku do rozpočtu 2015
Starosta informoval o výsledku hospodaření za rok 2014, kterým bude navýšen schválený rozpočet
na rok 2015. Schválený rozpočet se navyšuje ve výdajové části o 10 992,00 tis. Kč na částku
85 881,20 tis. Kč. Byl vytvořen rozpis zapojení finančních prostředků z přebytku z roku 2014. V tomto
rozpisu jsou určeny jednotlivé projekty, na které bude přebytek použit.
Paní Štefková požádala starostu o bližší informace pro ty, kteří nebyli na aktivu a pro přítomné
občany.
Starosta informoval, že se změnila pouze jedna z projednávaných projektů. Místo výstavby lávky
k portálu Kašpara Pluha za 130.000,- Kč bude nově za tuto zadána projektová příprava školní
centrální vývařovny s jídelnou v ZŠ Školní 786. Výstavbu lávky původně navrhl pan Ing. Tomíček,
který po zhlédnutí připraveného projektu vyjádřil názor, že mu cena ve výši 130.000,- Kč
na zhotovení lávky připadá vysoká. Tudíž se tento záměr odložil a přešlo se k nutnějšímu záměru
vypracování studie na školní centrální vývařovnu, jelikož současná jídelna je již ve špatném stavu,
nevyhovuje požadavkům a přesun dětí ze školy do staré jídelny je rizikový.
Ing. Tomíček sdělil, že se mu opravdu zdá cena lávky a lávka samotná naddimenzovaná.
Záminka jeho i spolku Barbora je stejná, chtějí přístup k tomuto portálu. Bez přístupu se nemohou
o portál, ani jeho okolí starat. Rozhodnutí o nekonání akce se posunulo jinam, než mu bylo řečeno
a prý se nový projekt na lávku dělat nebude.
Pan Havel odpověděl, že bylo na aktivu dohodnuto, že se peníze na lávku použijí momentálně
na projekt jídelny, který je nutnější. Podotkl, že nový projekt na lávku rozhodně shozen ze stolu není.
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Starosta podotkl, že zpracování projektu na lávku není lehké. Lávka musí mít vyjádření různých
orgánů, musí odpovídat určitým parametrům (kvůli povodním) a nic levnějšího tam bohužel nemůže
být.
Paní Štefková se zeptala, proč se projekt lávky shazuje ze stolu.
Pan Havel odpověděl, že se nic ze stolu neshazuje, o projektu lávky se nadále bude hovořit.
Starosta dále informoval o projektu dokončení Pluhova domu, který by měla využívat Základní
umělecká škola jako učebny a koncertní sál.
Paní Štefková se zeptala, zda někdo spočítal náklady na vytápění místností, jelikož mezi vytápění
prázdných místností a vytápění místností pro žáky je rozdíl. Zeptala se, zda kotel z muzea utáhne
vytápět i Pluhův dům a jak budou prováděny odečty. Podotkla, proč nevyužít prostory Pluhova domu
spíše na výstavu porcelánu nebo pro prohlídky.
Vedoucí OMI, paní Volfová, odpověděla s náklady na vytápění je počítáno. Kotel muzea je uzpůsobený
pro vytápění obou budov a odečty budou prováděny měřáky.
Starosta uvedl, že turisté se spíše přilákají na různé akce a koncerty Základní umělecké školy než
na pouhé prohlídky. Výstava porcelánu je již v muzeu.
Pan Kaplan, dipl. um, podotkl, že město Horní Slavkov prostory pro koncerty nemá a v Pluhově domě
takové prostory existují. Koncerty spíše přilákají turisty a to i zahraniční, jelikož na takovéto akce lidé
ochotně jezdí i z větších dálek.
Pan Zapf, dipl. um., podotkl, že pořádání koncertů pro rodiče dětí Základní umělecké školy je v jejích
prostorách značně obtížné. Prostory ZUŠ nejsou pro pořádání koncertů dostačující,
a proto by přivítaly právě prostory v Pluhově domě. V Pluhově domě by mohl, namísto doposud jen
v Lokti, zkoušet i ZUŠ band. Ušetřilo by se na pronájmu tělocvičen v ZŠp a ZŠs a ZŠ v Nádražní ulici.
Ing. Tomíček podotkl, že velké prostory v Pluhově domě nejsou.
Starosta odpověděl, že koncertní sál vznikne v horním patře na půdě.
Paní Štefková požádala, zda by nebylo možné umístit na vlakovou zastávku ve Kfelích lampu, jelikož
tam žádná není.
Vedoucí OMI, paní Volfová, odpověděla, že bude kontaktovat majitele nádražního domku a pokusí
se najít řešení této situace.
Starosta informoval, že zadal též umístit lampu veřejného osvětlení na autobusovou zastávku Bošířany
v ulici Tovární před bývalou porcelánkou, jelikož ani tam není žádné osvětlení.
Ing. Charvát se zeptal, zda se provedou opravy a výměny fotbalových sítí.
Ing. Peroutka odpověděl, že sítě se opravují průběžně, opravují se zničené díly. Celková rekonstrukce
všech sítí by byla značně nákladná. Pro opravu sítí budou zaškoleni pracovníci.

ZM I/15/3 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 4/2015 – navýšení schváleného rozpočtu na rok 2015 z přebytku
hospodaření za rok 2014 dle přílohy č.1
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Rozpočet města na rok 2015, ve kterém jsou
- Rozpočtové příjmy
- Rozpočtové výdaje
- Saldo příjmů a výdajů
Změna stavu na bankovních účtech
Čerpání úvěru
Splátky dlouhodobých půjčených finančních prostředků
Financování celkem

78 169,30 tis. Kč
85 881,20 tis. Kč
- 7 711,90 tis. Kč
10 992,00 tis. Kč
5 118,00 tis. Kč
- 8 398,10 tis. Kč
- 7 711,90 tis. Kč

S tím, že rozpočet bude sestaven v třídění podle platné rozpočtové skladby, kterou stanovilo
Ministerstvo financí ČR vyhláškou.
Termín kontroly plnění usnesení: následující jednání ZM
Zodpovídá: Ivana Kowaliková, vedoucí FO
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

10
0
1 (Štefková)

4. Rozpočtové opatření č. 5
ZM I/15/4 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 5
a) Zapojení do příjmové části rozpočtu finanční prostředky získané z dotace
b) 2 023 000,92 Kč – projekt ,,Obyčejná příroda neobyčejně“ a zapojení na financování splátka úvěru
Termín kontroly plnění usnesení: následující jednání ZM
Zodpovídá: Ivana Kowaliková, vedoucí FO
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

11
0
0

5. Obecně závazné vyhlášky města
ZM I/15/5 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Vydává
obecně závaznou vyhlášku města Horní Slavkov č. 1/2015 o stanovení míst, na kterých
je provozování loterií a jiných podobných her zakázáno a
 Vydává
obecně závaznou vyhlášku města Horní Slavkov č. 2/2015 o zákazu požívání alkoholických
nápojů na veřejném prostranství
 Vydává
obecně závaznou vyhlášku města č. 3/2015o zrušení městské policie
Termín kontroly plnění usnesení: následující jednání ZM
Zodpovídá: Ivana Kowaliková, vedoucí FO
Mgr. Bc. Martin Stark, tajemník MěÚ
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Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

10
0
1 (Ing. Charvát)

6. Žádost o prominutí penále
ZM I/15/6 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Neschvaluje
opětovnou žádost paní xxxx, nar. xxxx, bytem K. Vary-Nová Role, xxxx, o prominutí
poplatku z prodlení za pozdní úhrady nájemného a služeb za užívání nebytového prostoru
č. 12 v domě čp. 653, a vyúčtování služeb za rok 2009, ve výši 100% a zároveň
 Trvá
na svém původním usnesení ze dne 17.12.2014 o prominutí tohoto poplatku z prodlení ve výši
50% s tím, že
 Povoluje
úhradu zbylé části penále formou splátek, a to ve výši 500,- Kč měsíčně, počínaje měsícem
březen 2015
Termín kontroly plnění usnesení: následující zasedání ZM
Zodpovídá: Ivana Kowaliková, vedoucí FO
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

11
0
0

7. Žádosti o povolení splátek dluhu
Starosta informoval přítomné o výši dluhu pana xxxx, který činní 49.883,- Kč. Dluh pochází z období
února až listopadu roku 2012. Nájem byl ukončen v listopadu 2012. Navrhovaná částka splácení
ve výši 300,- Kč měsíčně není dostačující. V lednu 2013 obdržel pan xxxx upomínku, na kterou
nereagoval, k dnešnímu dni nebyla uhrazena žádná část dluhu. V únoru 2013 byla pohledávka
předána právníkovi města, JUDr. Čonkovi k vymáhání.
Paní Štefková a pan JUDr. Peroutka vznesly názor, že by se měla panu xxxx dát šance, aby mohl
splácet aspoň těch 300,- Kč. Bylo by za potřebí, vysvětlit panu xxxx, že může splácet, jak může.
Starosta též podotkl, že šance byla panu xxxx již dána, mohl již dávno dluh splácet. K dnešnímu dni,
ale pan xxxx neuhradil vůbec nic.
Pan Havel navrhl hlasovat o usneseních zvlášť.
Starosta protinávrh podpořil a nechal o něm hlasovat.

Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
rozdělení usnesení bodu č. 7 do dvou samostatných usnesení
Hlasování:
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0
0
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ZM I/15/7 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Neschvaluje
žádost pana xxxx, nar. xxxx, bytem Horní Slavkov, xxxx, o úhradu dlužného nájemného
a služeb formou měsíčních splátek ve výši 300,- Kč, s ohledem na značnou výši dluhu
a dlouhou dobu návratnosti
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

8
0
3 (Štefková, JUDr. Peroutka, Ing. Tomíček)

 Schvaluje
žádost paní xxxx, bytem Sokolov, xxxx, o úhradu vystavené faktury - nákladů na nutné
zabezpečovací práce na domě čp. 107 v k. ú. Krásno – formou měsíčních splátek ve výši 965,Kč, počínaje měsícem březen 2015
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

10
1 (Janeček)
0

Termín kontroly plnění usnesení: následující zasedání ZM
Zodpovídá: Ivana Kowaliková, vedoucí FO
8. Odpis nedobytné pohledávky - ukončeného dědického řízení
ZM I/15/8 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
odpis nedobytné pohledávky města na základě ukončeného dědického řízení:
xxxx, datum úmrtí 22.9.2014, naposledy bytem Horní Slavkov, Dlouhá 634:
- neuhrazené nájemné a služby za užívání nebytového prostoru č. 3 v domě čp. 653
za období 03/2007 až 02/2008 a neuhrazené náklady řízení a exekuční řízení v celkové
výši 144.216,40 Kč
Termín kontroly plnění usnesení: následující zasedání ZM
Zodpovídá: Ivana Kowaliková, vedoucí FO
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

10
0
1 (Štefková)

9. Bytový fond – prodej bytových jednotek, nevyužití věcného práva k jednotce 732/7
Pan starosta oznámil střet zájmů dle zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů v projednávané věci.

ZM I/15/9 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
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 podílu 314/8281 v objektu č.p. 627 ul. Dlouhá
panu xxxx, nar. dne xxxx za cenu 142.870,- Kč, se splácením kupní ceny bytu takto:
1. splátka před podpisem kupní smlouvy ve výši 30% kupní ceny tj. 42.861,- Kč
a 36 měsíčních splátek ve výši 2.780,-Kč
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 Schvaluje
nevyužití předkupního práva na bytovou jednotku 732/7, v k.ú. Horní Slavkov, vlastníka
xxxx, nar. xxxx z kupní smlouvy uzavřené dne 5.10.2010
Termín kontroly plnění usnesení: červenec 2015
Zodpovídá: Monika Volfová, vedoucí OMI
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

10
0
1 (Terek)

10. Program regenerace MPZ – přiznání závazného finančního podílu vlastníkovi
památky
Starosta informoval o podání žádosti o zařazení akcí do Programu regenerace MPR a MPZ
na Ministerstvu kultury ČR pro rok 2015 na tyto konkrétní projekty:
- Pluhův dům – restaurování vstupních dveří a výroba a montáž dveří do zadního dvora
- Měšťanský dům č.p. 7 na nám. Republiky v Horním Slavkově – obnova čelní fasády domu
č.p. 7 na nám. Republiky
- Kostel sv. Anny – další etapa restaurování stropních maleb v celkové výši 509.900,- Kč
bez DPH.
Kvóta, která byla přidělena městu ze státního rozpočtu, je 200.000,- Kč, které se rozděluje na základě
rozhodnutí ZM jednotlivým vlastníkům památek zařazených do Programu.
Město použije z celkové přidělené sumy částku 170.000,- Kč a to na zhotovení vstupních dveří
do Pluhova domu, které musí být dle požadavku NPÚ kopií původních dveří a musí být protipožární,
proto ta vysoká pořizovací cena.
Dle Zásad programu je Město povinno poskytnout vlastníkům památek, kteří jsou fyzickými
nebo právnickými osobami, vedle finančních prostředků přidělených Ministerstvem kultury ještě
prostředky ze svého rozpočtu a to ve výši minimálně 10% z objemu prací bez DPH, což v případě xxxx
a xxxx činí 16.000,-Kč.
Pokud vlastníkovi památky nebude přiznán závazný podíl města, nemůže mu potom ani být poskytnuta
část příspěvku ze státního rozpočtu.
V případě kostela sv. Anny se jedná čistě o restaurátorské práce, které mohou být celé kryty
ze státního rozpočtu a město na ně tudíž nemusí poskytnout podíl ze svého rozpočtu.

ZM I/15/10 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Bere na vědomí
výši přiznané kvóty příspěvku ze státního rozpočtu Ministerstvem kultury ČR v částce
200.000,- Kč
 Schvaluje
rozdělení přiznané kvóty příspěvku ze státního rozpočtu Ministerstvem kultury ČR ve výši
200.000,- Kč na základě Rozhodnutí MKČR takto:
Město Horní Slavkov, IČ: 00259322, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov – 170.000,- Kč
Římskokatolická farnost Loket, IČ: 45376450, Kostelní 13, 357 33 Loket – 0,- Kč
xxxx, nar. xxxx a xxxx, nar. xxxx, xxxx, 36001 Karlovy Vary a xxxx, 12000 Praha Vinohrady – 30.000,- Kč
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 Schvaluje
přidělení závazného finančního podílu z rozpočtu města Horní Slavkov ve výši 16.000,- Kč,
tj. 10% z celkových předpokládaných nákladů bez DPH na provedení stavebních prací
zahrnutých do Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2015 – obnovu čelní fasády domu
č.p. 7 na nám. Republiky v Horním Slavkově pro xxxx, xxxx a xxxx, nar. xxxx, xxxx, 36001
Karlovy Vary a xxxx, 12000 Praha - Vinohrady
Termín kontroly plnění usnesení: květen 2015
Zodpovídá: Monika Volfová, vedoucí OMI
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

11
0
0

11. Směna p.p.č. 362/26 o vým. 94 m² a části p.p.č. 362/17 o vým. 30 m² díl „a“ za p.p.č.
362/27 o vým. 11 m² vše v k.ú. Horní Slavkov dle GP č. 1467-1172/2014
ZM I/15/11 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
směnu nově vzniklého pozemku p.č. 362/26 o vým. 94 m² odděleného z p.p.č. 362/16 a části
pozemku p.č. 362/17 o vým. 30 m² díl „a“ za nově vzniklý pozemek p.č. 362/27 o vým. 11 m²
oddělený z p.p.č. 362/5 vše v k.ú. Horní Slavkov dle GP 1467-1172/2014 s xxxx nar. xxxx
a xxxx nar. xxxx s doplatkem ceny 22.600,- Kč
Termín kontroly plnění usnesení: září 2015
Zodpovídá: Monika Volfová, vedoucí OMI
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

11
0
0

12. Směna p.p.č. 1048/2 o vým. 7 m² a p.p.č. 1048/3 o vým. 2 m² za p.p.č. 925/78
o vým. 5 m² vše v k.ú. Kfely u Horního Slavkova dle GP č. 178-154/2014
ZM I/15/12 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
směnu nově vzniklých pozemků p.č. 1048/2 o vým. 7 m² a p.p.č. 1048/3 o vým. 2 m²
oddělených z p.p.č. 1048 za nově vzniklý pozemek p.č. 925/78 o vým. 5 m² oddělený z p.p.č.
925/61 vše v k.ú. Kfely u Horního Slavkova dle GP 178-154/2014 s xxxx
nar. xxxx a xxxx nar. xxxx s doplatkem ceny 460,- Kč
Termín kontroly plnění usnesení: září 2015
Zodpovídá: Monika Volfová, vedoucí OMI
Hlasování:

23. 02. 2015

pro
proti
zdrželi se

11
0
0
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13. Prodej p.p.č. 116/3 o vým. 98 m² v k.ú. Horní Slavkov dle GP č. 1471-1754/2014
ZM I/15/13 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
prodej nově vzniklého pozemku p.č. 116/3 o vým. 98 m² odděleného z p.p.č. 116/2 dle GP
č. 1471-1754/2014 v k.ú. Horní Slavkov xxxx nar. xxxx za celkovou kupní cenu 19.600,- Kč
Termín kontroly plnění usnesení: červenec 2015
Zodpovídá: Monika Volfová, vedoucí OMI
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

10
0
1 (Janeček)

14. Koupě pozemků p.č. 2465 o vým. 619 m² a st.p.č. 3117 o vým. 13 m² jehož součástí
je stavba bez čp/če vše v k.ú. Horní Slavkov
ZM I/15/14 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
koupi pozemků p.č. 2465 o výměře 619 m² a st.p.č. 3117 o výměře 13 m² jehož součástí
je stavba bez čp/če vše v k.ú. Horní Slavkov od České republiky - Správy železniční
a dopravní cesty, státní organizace IČ: 70994234 za celkovou kupní cenu 72.000,- Kč
Termín kontroly plnění usnesení: prosinec 2015
Zodpovídá: Monika Volfová, vedoucí OMI
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

11
0
0

15. Koupě p.p.č. 2252/91 o vým. 1.083 m² v k.ú. Horní Slavkov dle GP č. 1460-5835/2014
ZM I/15/15 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
koupi nově vzniklého pozemku p.č. 2252/91 o vým. 1.083 m² odděleného z p.p.č. 2252/3
dle GP č. 1460-5835/2014 v k.ú. Horní Slavkov od České republiky – Státního pozemkového
úřadu IČ: 01312774 za celkovou kupní cenu 162.450,- Kč
Termín kontroly plnění usnesení: září 2015
Zodpovídá: Monika Volfová, vedoucí OMI
Hlasování:
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proti
zdrželi se

10
0
1 (Štefková)
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Závěrečná diskuse
Paní Štefková se zeptala na zprávu o stavu tepelného hospodářství, která byla zastupitelům přislíbena
na minulém zasedání ZM. Podotkla, že paní Volfová zprávu měla zastupitelům poslat.
Vedoucí OMI, paní Volfová, odpověděla, že z textu zápisu tento úkol nebyl takto stanoven, ale jsou
připravené v listinné podobě a paní Štefkové je zašle nebo si pro ně může přijít.
Paní Štefková se dále zeptala na stav snížení rychlosti dole ve městě. Lidé nemohou bezpečně přejít
vozovku, bylo by vhodné zřídit přechod pro chodce.
Starosta odpověděl, že se na této komunikaci nenachází chodník, na který přechod musí navazovat.
Chodník v této lokalitě bohužel není technicky možný z důvodu zúžení vozovky, ke které by došlo při
stavbě oboustranného chodníku. Dál uvedl, že připojení k projektu města na měření rychlosti
stacionárním radarem ztratilo, po rozhodnutí NSS ČR, smyslu. Uvedl, také, že vedl jednání s OO PČR,
které mu nastínilo, jakým způsobem zapojit PČR.
Ing. Tomíček podotkl, že by se tam mohl umístit zpomalovací semafor.
Starosta odpověděl, že zpomalovací semafory PČR nepovolí v místě, kde není přechod.
Na inkriminované místo se může přesunout radar, ale ten v tomto úseku také není vhodný, navíc jej
není ani kam v ulici umístit. Radar by musel být umístěn na začátku města nebo uprostřed náměstí
Republiky, kde by ztrácel funkci, jelikož řidiči stejně zpomalují kvůli blížící se zatáčce. Starosta též
podotkl, že komunikace není v majetku města, ale kraje.

Dále se paní Štefková zeptala na stav ZUŠ.
Starosta odpověděl, že se Rada města s vydaným platebním výměrem Karlovarského kraje
neztotožňuje. Vstříc vyšel KK jenom s posečkáním platby. Jednání ze strany města trvají,
bohužel vůle na druhé straně není. Řízení není stále u konce, město podniklo další kroky
ke zrušení výměru, podklady obdržela i AK Bureš, Maglia k přípravě správní žaloby. Rada
města se ztotožňuje pouze se skutečnou odcizenou částkou zjištěnou při šetření PČR, kterou
považuje za precizně zjištěnou na rozdíl od způsobu zjištění resp. nezjištění KÚ KK.
Paní Štefková se dotázala, jak bylo možné, že se odcizily potřebné doklady, proč se kanceláře
v ZUŠ nezajistily pečetěním.
Tajemník MěÚ uvedl, že je milnou představou, že město je jakýsi hlídač. Není v jeho
možnostech zajišťovat hlídání budovy, kanceláří či dokonce zamezovat vstupu zaměstnanců
do budovy. Není také možné dopředu tušit, že se někdo rozhodne něco odcizit. Naopak město
ihned, jak získalo důležité svědectví a dokumenty kontaktovalo PČR, které ještě tentýž den
provedlo jejich zajištění a výslech důležitého svědka. To, že neznámý pachatel doklady odcizil,
nebylo nakonec na újmu šetření, protože mnohé doklady byly zajištěny PČR u svědků
v průběhu trestního řízení.
Zastupitelé v podkladových materiálech obdrželi analýzu datového spojení mezi MěÚ a TS HS
dle požadavku Ing. Tomíčka.
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Výsledek hlasování přednášel postupně po jednotlivých bodech člen návrhové
komise p. JUDr. Josef Peroutka.
Zasedání Zastupitelstva města, v pořadí I., ukončil starosta města v 18.30 hodin.

V Horním Slavkově dne 04. 03. 2015

Tomáš Straka
místostarosta města

Alexandr Terek
starosta města

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Petr Čavojský

………………………………..

p. Jiří Janeček

………………………………..
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