Město HORNÍ SLAVKOV
__________________________________________________
ZÁPIS
(anonymizovaný pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.)
z II. zasedání Zastupitelstva města v Horním Slavkově, konaného dne 25. května 2015
od 16.00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Horním Slavkově
__________________________________________________________________________
Přítomni:
František Bartoň (příchod v 17:03), Ing. Petr Čavojský, Ing. Petr Götzl
(příchod v 16:07), Jiří Hadrava, 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:

Mgr. Maria Čerňavská

Zapisovatelka:

Jana Wiedová

Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

Kontrola plnění usnesení ZM ke dni 25.05.2015 (ZM II/15/16)
Zprávy osadního výboru Ležnice (ZM II/15/17)
Zřizovací listiny příspěvkových organizací – Základní škola Horní Slavkov Školní
786, Městské kulturní středisko, Základní umělecká škola (ZM II/15/18)
Mateřská škola Horní Slavkov, Dlouhá 620/1 – žádost o prominutí odvodu
za porušení rozpočtové kázně (ZM II/15/19)
Závěrečný účet 2014 (ZM II/15/20)
Schválení účetní závěrky 2014 (ZM II/15/21)
Rozpočtový výhled 2016-2020 (ZM II/15/22)
Rozpočtové opatření č.14 (ZM II/15/23)
Rozpočtové opatření č.15 - zapojení přebytku z roku 2014 (ZM II/15/24)
Refinancování stávajícího úvěru poskytnutého Komerční bankou (ZM II/15/25)
Refinancování stávajícího úvěru poskytnutého Hypoteční bankou (ZM II/15/26)
Obecně závazná vyhláška města č. 4/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území města Horní Slavkov (ZM II/15/27)
Obecně závazná vyhláška města č. 5/2015 o pohybu zvířat na území města Horní
Slavkov (ZM II/15/28)
Prodej části p.p.č. 25/1 o vým. 1.197 m² v k.ú. Ležnička (ZM II/15/29)
Prodej p.p.č. 2264/36 o vým. 1.182 m² v k.ú. Horní Slavkov (ZM II/15/30)
Směna st.p.č. 102 o vým. 138 m² v k.ú. Horní Slavkov za p.p.č. 1018/20 o vým. 355 m²
a p.p.č. 1018/23 o vým. 376 m² v k.ú. Bošířany (ZM II/15/31)
Koupě st.p.č. 1254 o vým. 317 m² se stavbou č.p. 784 vše v k.ú. Horní Slavkov
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(ZM II/15/32)

18. Bytový fond – schválení prodeje bytové jednotky 614/11, nevyužití předkupního
práva k bytové jednotce 735/10, navýšení kupní ceny bytových jednotek 730/16, 731/4,
731/10, 731/16, 734/16 (ZM II/15/33)
19. Předpis zastupitelstva 01/2015 O privatizaci bytového fondu města v VI. etapě
prodeje bytových jednotek (ZM II/15/34)
Rozšíření programu jednání:
20. Zápis z přezkoumání hospodaření Svazku obcí Hornoslavkovsko za rok 2014
(ZM II/15/35)

21. Nadace Georgia Agricoly - změna zakládací listiny a statutu nadace (ZM II/15/36)
Zasedání Zastupitelstva města předsedal starosta města p. Alexandr Terek.
V úvodu zasedání informoval starosta města o ověření I. Zápisu ze zasedání ZM
ze dne 23.02.2015.
Přítomna byla nadpoloviční většina členů Zastupitelstva města (dle prezenční listiny).
II. 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 II. zasedání
 Zvolilo
do návrhové komise: JUDr. Josefa Peroutku, paní Naděždu Šefkovou, a Ing. Rudolfa
Tomíčka
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

12
0
0

B. Volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo města Horní Slavkov na svém II. zasedání
 Zvolilo
ověřovatele zápisu: pana Bc. Jiří Kosmáka, DiS. a pana Tomáše Straku
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

12
0
0

V 16:07 příchod pana Ing. Petra Götzla.
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C. Schválení programu jednání
Zastupitelstvo města Horní Slavkov na svém II. zasedání
 Schválilo
program jednání II. zasedání Zastupitelstva města
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

13
0
0

1. Kontrola plnění usnesení ZM ke dni 25.05.2015
ZM II/15/16 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva města Horní Slavkov ke dni 25.05.2014
Zodpovídá: Mgr. Bc. Martin Stark, tajemník Městského úřadu
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

13
0
0

2. Zprávy osadního výboru Ležnice
K uvedenému se vedla diskuse k opravě rybníčků. Pan starosta uvedl, že o jejich opravě jedná
s p. Bartoněm, realizace by měla proběhnout. Dále se vedla diskuse k opravě cesty k p. Kleinovi.
Zde bylo konstatováno, že se s opravou nepočítá, finanční nákladovost se odhaduje na 750 tis. Kč
i vzhledem k tomu, že ve městě jsou frekventovanější cesty pro více obyvatel, které dosud nemají
zpevněný povrch.

ZM II/15/17 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Bere na vědomí
Zápis ze schůzky osadního výboru a obyvatel Ležnice ze dne 13.3.2015
Zápis ze schůzky osadního výboru a obyvatel Ležnice ze dne 23.4.2015
Zodpovídá: Mgr. Bc. Martin Stark, tajemník MěÚ
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

13
0
0

3. Zřizovací listiny příspěvkových organizací – Základní škola Horní Slavkov Školní
786, Městské kulturní středisko, Základní umělecká škola
ZM II/15/18 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
- Dodatek č. 11 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Horní Slavkov,
Školní 786, okres Sokolov, IČ: 75005484
- Dodatek č. 9 zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Horní
Slavkov, PO, IČ: 18249299
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- Dodatek č. 5 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní umělecká škola, Horní
Slavkov, okres Sokolov, IČ: 75005450
Termín kontroly plnění usnesení: 15.07.2015
Zodpovídá: Mgr. Viktorie De Stefanisová, vedoucí OSVV
ředitelé dotčených příspěvkových organizací
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

13
0
0

4. Mateřská škola Horní Slavkov, Dlouhá 620/1 – žádost o prominutí odvodu
za porušení rozpočtové kázně
Starosta informoval o vzniku odvodu, který byl zapříčiněn nesprávnou účetní operací, fakticky nedošlo
k žádné finanční škodě.

ZM II/15/19 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
Mateřské škole Horní Slavkov, Dlouhá 620/1 prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
ve výši 317. 312,14,- Kč
Termín kontroly plnění usnesení: červen 2015
Zodpovídá: zřizovatel organizace a ředitelka organizace
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

13
0
0

5. Závěrečný účet 2014
Paní Štefková podotkla, že v příloze materiálu chyběla Zpráva o výsledku přezk. hospod. z KÚ KK.
Ostatní zastupitelé tento problém neshledali.
Paní Kowaliková odpověděla, že Zpráva určitě v příloze byla, ale mohlo se stát nedopatření. Slíbila
paní Štefkové, že není problém si ji vyzvednout.

ZM II/15/20 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 2014“
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014, a to bez výhrad
Termín kontroly plnění usnesení: následující jednání ZM
Zodpovídá: Ivana Kowaliková, vedoucí FO
Hlasování:
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10
0
3 (Štefková, Janeček, Hadrava)
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6. Schválení účetní závěrky 2014
ZM II/15/21 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
účetní závěrku za rok 2014 města Horní Slavkov
Termín kontroly plnění usnesení: následující zasedání ZM
Zodpovídá: Ivana Kowaliková, vedoucí FO
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

11
0
2 (Hadrava, Janeček)

7. Rozpočtový výhled 2016-2020
ZM II/15/22 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
rozpočtový výhled města Horní Slavkov 2016-2020
Termín kontroly plnění usnesení: následující zasedání ZM
Zodpovídá: Ivana Kowaliková, vedoucí FO
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

11
0
2 (Hadrava, Janeček)

8. Rozpočtové opatření č.14
ZM II/15/23 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 14
a) Zapojení úvěru na projekt „Zateplení vybraných objektů občanské vybavenosti“ ve výši
7 690 000,- Kč na financování a do výdajové části rozpočtu Zapojení do příjmové
a výdajové části rozpočtu finanční prostředky získané z odvodu příspěvkové organizace
ve výši 1 500 000,- Kč na spolufinancování projektu „Stavby bez bariér“
Termín kontroly plnění usnesení: následující zasedání ZM
Zodpovídá: Ivana Kowaliková, vedoucí FO
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

13
0
0

9. Rozpočtové opatření č.15 - zapojení přebytku z roku 2014
Přebytek je využit na koupi st.p.č. 1254 o vým. 317 m² se stavbou č.p. 784 vše v k.ú. Horní Slavkov
za 250 tis. Kč a na částečnou úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně ZUŠ ve výši 873.013,- Kč.
Starosta informoval o stádiu řízení ve věci nařízeného odvodu ZUŠ.
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ZM II/15/24 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 15 – navýšení schváleného rozpočtu na rok 2015 z přebytku
hospodaření
za rok 2014 dle přílohy č.2
Rozpočet města na rok 2015, ve kterém jsou
- Rozpočtové příjmy
- Rozpočtové výdaje
- Saldo příjmů a výdajů

78 169,30 tis. Kč
87 004,21 tis. Kč
- 8 834,91 tis. Kč

Změna stavu na bankovních účtech
Čerpání úvěru
Splátky dlouhodobých půjčených finančních prostředků
Financování celkem

12 115,01 tis. Kč
5 118,00 tis. Kč
- 8 398,10 tis. Kč
- 8 834,91 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 zasedání ZM
Zodpovídá: Ivana Kowaliková, vedoucí FO
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

9
0
4 (Hadrava, Ing. Charvát, Janeček, Štefková)

10. Refinancování stávajícího úvěru poskytnutého Komerční bankou
Vedla se diskuse, zda využít varianty s pevnou fixací úroků po celou dobu úvěru nebo s proměnnou.
Schválená varianta v praxi znamená, že pevný úrok je garantovaný po dobu 8 let s úrokem 0,26%
a k němu je přičítána sazba měsíčního priboru. V květnu t.r. činí 0,22 % tj. celkový květnový úrok činí
0,48 % Kč.

ZM II/15/25 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
uzavření Smlouvy o úvěru č. 391058479 s proměnnou úrokovou sazbou s Českou spořitelnou,
a.s., Praha 4, IČ 45244782, na refinancování stávajícího úvěru č. 7290005230156,
poskytnutého od Komerční banky, a.s., Karlovy Vary ve výši 11 416 163,75 Kč
Termín kontroly plnění usnesení: následující zasedání ZM
Zodpovídá: Ivana Kowaliková, vedoucí FO
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

10
0
3 (Hadrava, Ing. Charvát, JUDr. Peroutka)

11. Refinancování stávajícího úvěru poskytnutého Hypoteční bankou
Schválená varianta v praxi znamená, že pevný úrok je garantovaný po dobu 6 let s úrokem 0,26 %
a k němu je přičítána sazba měsíčního priboru. V květnu t.r. činí 0,22 % tj. celkový květnový úrok činí
0,48 % Kč.
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ZM II/15/26 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
uzavření Smlouvy o úvěru č. 0391059439 s proměnnou úrokovou sazbou s Českou
spořitelnou, a.s., Praha 4, IČ: 45244782 na refinancování stávajícího úvěru č. 24916/2
poskytnutého od Hypoteční banky, a.s., Praha ve výši 7 667 822,90 Kč
Termín kontroly plnění usnesení: následující zasedání ZM
Zodpovídá: Ivana Kowaliková, vedoucí FO
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

10
0
3 (Hadrava, Ing. Charvát, JUDr. Peroutka)

V 17:03 příchod pana Františka Bartoně.
12. Obecně závazná vyhláška města č. 4/2015 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území města Horní Slavkov
Tento bod vyvolal diskuzi mezi panem Hadravou a vedením města ohledně přerozdělování peněz
z tříděného odpadu do rozpočtu města. Ten vznesl dotaz, jak to vypadá s příjmy z Eko-Komu a.s.
Tajemník MěÚ informoval, že vzhledem k tomu, že ze statistik plyne klesající ochota lidí třídit
a z důvodu hospodářské recese v minulých letech klesly znatelně příjmy z tříděného odpadu.
Paní Štefková se ptala, proč ve městě není kontejner na třídění kovového odpadu. Plech se musí
dovážet až na Technické služby. Město ukládá lidem třídit, ale vlastně jim to neumožní.
Starosta odpověděl, že kontejnery na třídění kovového odpadu by byl velmi nerentabilní, nejvíce
se třídí papír a plast, kovu je minimální množství. Přínos by byl minimální, když pořízení kontejnerů
by bylo nákladnější. Není pravda, že město neumožňuje lidem třídit, naopak, město má rozmístěny
kontejnery na třídění ostatních surovin po celém městě a zdarma sběrný dvůr.
JUDr. Peroutka odpověděl, že množství vytříděného plechu, které je dovezeno na TS, je velmi
zanedbatelné. Umístí ale na zkoušku jeden kontejner na Ležnici. Též podotkl, že město a TS
se společně snaží pracovat na nezdražení svozu odpadů.
K uvedenému tématu bylo vzneseno několik dotazů občanů.
Pan Čavojský shrnul finanční nákladovost s odpady. Uvedl, že v současné chvíli město dotuje ze svých
fin. rezerv každému občanu likvidaci odpadu - ročně pak částkou 1,7 mil. Kč a každým rokem se tato
částka zvyšuje o 250 tis. Kč.
Starosta uvedl prognózu vývoje nákladovosti odpadů v souvislosti se strategií EU ve věci nakládání
s odpady, ta povede k dalšímu zdražování a tedy při ponechání současného systému ke zvyšování
nákladovosti a tedy zatěžování rozpočtu města.

ZM II/15/27 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje a vydává
Obecně závaznou vyhlášku města Horní Slavkov č. 4/2015 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na území města Horní Slavkov
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Termín kontroly plnění usnesení: 30.06.2015
Zodpovídá: Hana Gregorová, DiS., pověřená zastupováním vedoucí OVŽP
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

12
0
2 (Hadrava, Štefková)

13. Obecně závazná vyhláška města č. 5/2015 o pohybu zvířat na území města Horní
Slavkov
Pan Hadrava se zeptal, kdo bude, v souvislosti s OZV č. 5/2015, provádět kontroly a zda se budou
udělovat sankce.
Tajemník odpověděl, že kontrolu již teď provádí a provádět bude město a PČR, OO Horní Slavkov.
Sankce vycházejí přímo z právních předpisů. Spolupráce s PČR přináší úspěchy.

ZM II/15/28 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje a vydává
Obecně závaznou vyhlášku města č. 5/2015 o pohybu zvířat na území města Horní Slavkov
Termín kontroly plnění usnesení: 30.06.2015
Zodpovídá: Hana Gregorová, DiS., pověřená zastupováním vedoucí OVŽP
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

12
0
2 (Bc. Kosmák, Ing. Tomíček)

14. Prodej části p.p.č. 25/1 o vým. 1.197 m² v k.ú. Ležnička
ZM II/15/29 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
prodej pozemku p.č. 25/1 o vým. 1.197 m² rozděleného dle GP č. 71-4/2015.v k.ú. Ležnička
xxxx nar. xxxx za celkovou kupní cenu 89.775,- Kč
Termín kontroly plnění usnesení: červenec 2015
Zodpovídá: Monika Volfová, vedoucí OMI
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

13
0
1 (Janeček)

15. Prodej p.p.č. 2264/36 o vým. 1.182 m² v k.ú. Horní Slavkov
ZM II/15/30 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
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
Termín kontroly plnění usnesení: říjen 2015
Zodpovídá: Monika Volfová, vedoucí OMI
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Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

14
0
0

16. Směna st.p.č. 102 o vým. 138 m² v k.ú. Horní Slavkov za p.p.č. 1018/20 o vým. 355 m²
a p.p.č. 1018/23 o vým. 376 m² v k.ú. Bošířany
ZM II/15/31 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
směnu st.p.č. 102 o vým. 138 m² v k.ú. Horní Slavkov za p.p.č. 1018/20 o vým. 355 m²
a p.p.č. 1018/23 o vým. 376 m² v k.ú. Bošířany s xxxx nar. xxxx a xxxx nar. xxxx
s doplatkem ceny 2.720,- Kč
Termín kontroly plnění usnesení: listopad 2015
Zodpovídá: Monika Volfová, vedoucí OMI
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

14
0
0

17. Koupě st.p.č. 1254 o vým. 317 m² se stavbou č.p. 784 vše v k.ú. Horní Slavkov
ZM II/15/32 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
koupi pozemku st.p.č. 1254 o vým. 317 m² jehož součástí je stavba č.p. 784 vše v k.ú Horní
Slavkov od xxxx nar. xxxx a xxxx nar xxxx za celkovou kupní cenu 250.000,- Kč
bez zástavného práva
Termín kontroly plnění usnesení: říjen 2015
Zodpovídá: Monika Volfová, vedoucí OMI
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

11
0
3 (Ing. Charvát, Janeček, Štefková)

18. Bytový fond – schválení prodeje bytové jednotky 614/11, nevyužití předkupního
práva k bytové jednotce 735/10, navýšení kupní ceny bytových jednotek 730/16, 731/4,
731/10, 731/16, 734/16
ZM II/15/33 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
prodej bytové jednotky č. 614/11 včetně podílu na společných částech budovy a pozemku
st. p. č. 860 vk.ú. Horní Slavkov o velikosti podílu 504/9029 v objektu č.p. 614 ul. Kounice
manželům xxxx nar. dne xxxx a xxxx nar. xxxx za cenu 131.040,- Kč, se splácením kupní
ceny bytu takto: 1. splátka před podpisem kupní smlouvy ve výši 69,47% kupní ceny
tj. 91.040,- Kč a 36 měsíčních splátek ve výši 1.112,-Kč
 Schvaluje
nevyužití předkupního práva na bytovou jednotku 735/10, v k.ú. Horní Slavkov, vlastníka
xxxx, z kupní smlouvy uzavřené dne 20.10.2010
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 Schvaluje
nevyužití předkupního práva na bytovou jednotku 607/7, v k.ú. Horní Slavkov, vlastníka pana
xxxx, nar. xxxx a paní xxxx, nar. xxxx, z kupní smlouvy uzavřené dne 28.11.2011
 Schvaluje
nevyužití předkupního práva na bytovou jednotku 614/3, v k.ú. Horní Slavkov, vlastníka
paní xxxx, nar. xxxx, z kupní smlouvy uzavřené dne 6.12.2011
 Schvaluje
navýšení kupní ceny bytu č. 734/16 v k.ú. Horní Slavkov o částku 17.852,-Kč za pořízené
výplně na cenu 192.839,-Kč
 Schvaluje
navýšení kupní ceny bytu č. 730/16 v k.ú. Horní Slavkov o částku 21.586,-Kč za pořízené
výplně na cenu 192.839,-Kč
 Schvaluje
navýšení kupní ceny bytu č. 731/4 v k.ú. Horní Slavkov o částku 10.793,-Kč za pořízené
výplně na cenu 110.872,-Kč
 Schvaluje
navýšení kupní ceny bytu č. 731/10 v k.ú. Horní Slavkov o částku 10.793,-Kč za pořízené
výplně na cenu 109.156,-Kč
 Schvaluje
navýšení kupní ceny bytu č. 731/16 v k.ú. Horní Slavkov o částku 10.793,-Kč za pořízené
výplně na cenu 109.657,-Kč
 Revokuje
část usnesení Z M 1/15/9 ze dne 23.2.2015
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
Termín kontroly plnění usnesení: prosinec 2015
Zodpovídá: Monika Volfová, vedoucí OMI
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

14
0
0

19. Předpis zastupitelstva 01/2015 O privatizaci bytového fondu města v VI. etapě
prodeje bytových jednotek
ZM II/15/34 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Zrušuje
Předpis PZ 03/2012 O privatizaci bytového fondu města Horní Slavkov
 Schvaluje
Předpis PZ 01/2015 O privatizaci bytového fondu města Horní Slavkov v VI. etapě prodeje
bytových jednotek
Zodpovídá: Monika Volfová, vedoucí OMI
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

14
0
0

20. Zápis z přezkoumání hospodaření Svazku obcí Hornoslavkovsko za rok 2014
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ZM II/15/35 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Bere na vědomí
Zápis z přezkoumání hospodaření svazku obcí Hornoslavkovsko za rok 2014
Zodpovídá: Ivana Kowaliková, vedoucí FO
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

14
0
0

21. Nadace Georgia Agricoly – změna zakládacích listiny a statutu nadace
Pan Bartoň vznesl dotaz k prospěšnosti setrvání města v Nadaci. Pan starosta uvedl, že s ohledem
na majetek, který byl městem vložen do Nadace je vhodné, aby město v Nadaci setrvalo. Dále proběhla
diskuse k tématu převodu pozemků v letech 2006 Nadaci.

ZM II/15/36 Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
schvaluje změnu zakládací listiny a statutu Nadace Georgia Agricoly, region Slavkovský les
IČ 66359007 dle přiložených úplných znění a změnu sídla Nadace z města Horní Slavkov
na Sokolov
 Bere na vědomí
zvolení nových členů správní rady Nadace - předseda Ing. Karel Jakobec, bytem Sokolov,
Slovenská 1948, PSČ 356 01; zástupce předsedy Alexandr Terek, bytem Horní Slavkov,
Dlouhá 626/8; členka Olga Haláková bytem Bečov nad Teplou, Poštovní 47; členka Anna
Klímová bytem Dolní Rychnov, Kollárova 297; člen Miroslav Kirejev, bytem Krásno, Mírová
77; člen Michal Skýba, bytem Královské Poříčí, Šachetní 130 a člen Radek Hejna, bytem
Loket, Sokolovská 538
 Pověruje
v souladu s výše uvedeným starostu města podpisem rozhodnutí o přijetí změny zakládací
listiny, statutu a sídla nadace, jmenováním nových členů správní rady nadace a udělení plné
moci k zastupování v řízení o zápis změn do obchodního rejstříku před příslušným
rejstříkovým soudem
Termín kontroly plnění usnesení: 30.06.2015
Zodpovídá: Mgr. Bc. Martin Stark, tajemník MěÚ
Hlasování:

pro
proti
zdrželi se

13
0
1 (Bartoň)

Závěrečná diskuse
Ing. Petr Holý poukázal na nedodělané terénní úpravy na chodníku od Tesca.
Vedoucí OMI odpověděla, že stavba ještě není předaná a budou provedeny kontroly a dodělávky.

Výsledek hlasování přednášel postupně po jednotlivých bodech člen návrhové
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komise p. Ing. Rudolf Tomíček.
Zasedání Zastupitelstva města, v pořadí II., ukončil starosta města v 17.56 hodin.

V Horním Slavkově dne 04. 06. 2015

Ing. Petr Čavojský
místostarosta města

Alexandr Terek
starosta města

Ověřovatelé zápisu:

Bc. Jiří Kosmák, DiS.

………………………………..

p. Tomáš Straka

………………………………..
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