M ě s t o H o r n í S l a v k o v,
okres Sokolov
____________________________________________________________________

USNESENÍ
(anonymizované pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.)
z 20. zasedání Rady města, konaného dne 05.10.2016 od 14.00 hodin v kanceláři starosty
na Městském úřadě v Horním Slavkově
________________________________________________________________________________
Přítomni:

Ing. Petr Čavojský, Jiří Havel, Bc. Jiří Kosmák, DiS., Tomáš Straka, Alexandr Terek,
(celkem 5 radních)
Mgr. Martin Stark – tajemník MěÚ (od 14.35 hod.)
Rada města je usnášeníschopná.

Program:
1. Kontrola plnění usnesení Rady města Horní Slavkov ke dni 05.10.2016 (RM 302/20/16)
2. Schválení peněžitého daru za bezpříspěvkové dárcovství krve (RM 303/20/16)
3. Rozpočtové opatření č.17 (RM 304/20/16)
4. Komise prevence kriminality - zápis z jednání dne 14.09.2016 (RM 305/20/16)
5. Odpis neupotřebitelných zásob (RM 306/20/16)
6. Žádost o dotaci na Fond malých projektů Česko-Sasko (RM 307/20/16)
7. Přístavba školní jídelny k objektu č.p.786 - smlouva o dílo na zpracování projektové
dokumentace stavby (RM 308/20/16)
8. Pronájem pozemku p.č. 47 o výměře 532 m² v k.ú. Horní Slavkov (RM 309/20/16)
9. Bytový fond - převod (RM 310/20/16)
10. Mateřská škola Horní Slavkov, Sportovní 73, příspěvková organizace - Změna
finanční rozvahy pro rok 2016 a odpisový plán rok 2016 - verze č. 2 (RM 311/20/16)
11. Mateřská škola Horní Slavkov, Sportovní 713, příspěvková organizace - Žádost
o povelní výjimky z počtu dětí pro školní rok 2016/2017 (RM 312/20/16)
12. Základní umělecká škola Horní Slavkov, příspěvková organizace - změna
v zastupování ředitele organizace (RM 313/20/16)
13. Základní umělecká škola Horní Slavkov, příspěvková organizace - Protokol o kontrole
KHSKK (RM 314/20/16)
14. Centrální zásobování teplem - plán oprav na rok 2017 (RM 315/20/16)
15. Pronájem části pozemku p.č. 167/1 o výměře 50 m² v k.ú. Třídomí (RM 316/20/16)
Rozšířený bod jednání:
16. Svěření pravomoci rady městskému úřadu (RM 317/20/16)
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Schválení programu jednání
Rada města po projednání
 Schválila
program jednání zasedání Rady města
1. Kontrola plnění usnesení Rady města Horní Slavkov ke dni 05.10.2016
RM 302/20/16
Rada města Horní Slavkov
 Bere na vědomí
Kontrolu plnění usnesení Rady města Horní Slavkov ke dni 05.10.2016
Zodpovídá: Mgr. Bc. Martin Stark, tajemník MěÚ
2. Schválení peněžitého daru za bezpříspěvkové dárcovství krve
RM 303/20/16
Rada města Horní Slavkov
 Schvaluje
udělení peněžitého daru panu Janovi Vavřinovskému, nar. xxxx, bytem xxxx, Horní Slavkov ve výši
3.000,- Kč za 107 bezpříspěvkových odběrů krve
a
 Ukládá
odboru finančnímu MěÚ vyplatit příslušnou částku
Termín kontroly plnění usnesení: 02.11.2016
Zodpovídá: Mgr. Bc. Martin Stark, tajemník MěÚ
3. Rozpočtové opatření č.17
RM 304/20/16
Rada města Horní Slavkov
 Schvaluje
Rozpočtové opatření č.17
a) Přesun finančních prostředků ve výši 30 000,- Kč v rámci výdajové části rozpočtu
b) Zapojení finančních prostředků ve výši 125 000,- Kč, dotace ze SR na volby
Termín kontroly plnění usnesení: 19.10.2016
Zodpovídá: Ivana Kowaliková, vedoucí FO
4. Komise prevence kriminality - zápis z jednání dne 14.09.2016
RM 305/20/16
Rada města Horní Slavkov
 Bere na vědomí
Zápis z jednání Komise prevence kriminality, konaného dne 14.09.2016
Zodpovídá: Mgr. Viktorie De Stefanisová, vedoucí OSVV
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5. Odpis neupotřebitelných zásob
RM 306/20/16
Rada města Horní Slavkov
 Schvaluje
likvidaci neupotřebitelných tonerů a 1 balení disket prostřednictvím Technických služeb Horní Slavkov
Termín kontroly plnění usnesení: 20.10.2016
Zodpovídá: Dana Novohradská, OSVV
6. Žádost o dotaci na Fond malých projektů Česko-Sasko
RM 307/20/16
Rada města Horní Slavkov
 Schvaluje
podání žádosti o dotaci na Fond malých projektů v Programu přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko 2014 -2020 na projekt "Význam historických hornických kanálů pro vodní
hospodářství, přírodu a turistiku na příkladu měst Horní Slavkov a Ehrenfriedersdorf"
Termín kontroly plnění usnesení: 02.11.2016
Zodpovídá: Bc. Lenka Krejsová, OVŽP
7. Přístavba školní jídelny k objektu č.p.786 - smlouva o dílo na zpracování projektové
dokumentace stavby
RM 308/20/16
Rada města Horní Slavkov
 Schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace a souvisejících činností pro realizaci
stavby „Školní jídelna v Základní škole Horní Slavkov, Školní 786, příspěvkové organizaci,
IČ: 75005484 “ se společností Centra Stav s.r.o., IČ: 25247107 za 345.000,- Kč bez DPH
Termín kontroly plnění usnesení: bez odkladu
Zodpovídá: Monika Volfová, vedoucí OMI
8. Pronájem pozemku p.č. 47 o výměře 532 m² v k.ú. Horní Slavkov
RM 309/20/16
Rada města Horní Slavkov
 Schvaluje
pronájem pozemku p.č. 47 o výměře 532 m² v k.ú. Horní Slavkov p. xxxxx, nar. xxxx
Termín kontroly plnění usnesení: 15.12.2016
Zodpovídá: Marcela Václavíková, OMI
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9. Bytový fond - převod
RM 310/20/16
Rada města Horní Slavkov
 Schvaluje
převod nájemní smlouvy na bytovou jednotku Poštovní 667/22, k. ú. Horní Slavkov z pana xxxx,
nar. xxxx, bytem xxxx, Horní Slavkov na slečnu xxxx, nar. xxxx, bytem xxxx, Horní Slavkov
Termín kontroly plnění usnesení: 30.10.2016
Zodpovídá: Alžběta Králová, OMI
10. Mateřská škola Horní Slavkov, Sportovní 73, příspěvková organizace - Změna finanční rozvahy
pro rok 2016 a odpisový plán rok 2016 - verze č. 2
RM 311/20/16
Rada města Horní Slavkov
 Schvaluje
Změnu finanční rozvahy a odpisového plánu pro rok 2016 - verze č. 2 Mateřské škole Horní Slavkov,
Sportovní 713, příspěvkové organizaci, IČ: 75005506
Termín kontroly plnění usnesení: 21.10.2016
Zodpovídá: Bc. Pavlína Zábranská, ředitelka Mateřské školy Horní Slavkov, Sportovní 713,
příspěvkové organizace
11. Mateřská škola Horní Slavkov, Sportovní 713, příspěvková organizace - Žádost o povelní
výjimky z počtu dětí pro školní rok 2016/2017
RM 312/20/16
Rada města Horní Slavkov
 Schvaluje
Mateřské škole Horní Slavkov, Sportovní 713, příspěvkové organizaci, IČ: 75005506 žádost o povolení
výjimky z počtu dětí pro školní rok 2016/2017
Termín kontroly plnění usnesení: 19.10.2016
Zodpovídá: Bc. Pavlína Zábranská, ředitelka Mateřské školy Horní Slavkov, Sportovní 713,
příspěvkové organizace
12. Základní umělecká škola Horní Slavkov, příspěvková organizace - změna v zastupování ředitele
organizace
RM 313/20/16
Rada města Horní Slavkov
 Bere na vědomí
změnu ve funkci zástupce ředitele Základní umělecké školy Horní Slavkov, příspěvkové organizace,
IČ: 75005450
Termín kontroly plnění usnesení: 31.10.2016
Zodpovídá: Jan Zapf dipl. um., ředitel Základní umělecké školy Horní Slavkov, příspěvkové
organizace
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13. Základní umělecká škola Horní Slavkov, příspěvková organizace - Protokol o kontrole KHSKK
RM 314/20/16
Rada města Horní Slavkov
 Bere na vědomí
protokol Krajské hygienické stanice Karlovarského Kraje o kontrole objektů Základní umělecké školy
Horní Slavkov, příspěvkové organizace, IČ: 75005450
Zodpovídá: Jan Zapf dipl. um., ředitel Základní umělecké školy Horní Slavkov, příspěvkové
organizace
14. Centrální zásobování teplem - plán oprav na rok 2017
RM 315/20/16
Rada města Horní Slavkov
 Bere na vědomí
Plán oprav a investic pro rok 2017 předložený v souladu s ustanovením čl.9 smlouvy o nájmu souboru
„Centrálního zásobování teplem“ č. S/3/2012/MI se Sokolovskou uhelnou, právním nástupcem, a.s.,
IČ: 26348349
Termín kontroly plnění usnesení: 10.10.2016
Zodpovídá: Monika Volfová, vedoucí OMI
15. Pronájem části pozemku p.č. 167/1 o výměře 50 m² v k.ú. Třídomí
RM 316/20/16
Rada města Horní Slavkov
 Revokuje
Část usnesení RM 283/19/1 ze dne 21.9.2016
Rada města Horní Slavkov
· Schvaluje
Pronájem části pozemku p.č. 167/1 o výměře 50 m² v k.ú. Třídomí p. xxxxi nar. xxxx s podmínkou zákazu
realizace doplňkových staveb na pozemku
Zodpovídá: Marcela Václavíková, OMI
16. Svěření pravomoci rady městskému úřadu
RM 317/20/16
Rada města Horní Slavkov
 Schvaluje
svěření rozhodování Městskému úřadu Horní Slavkov - odboru majetku a investic v záležitostech
patřících do nevyhrazené samostatné působnosti rady města dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích u těchto záležitostí:
 přidělení a uzavření nájemní smlouvy ke vstupním bytům v případě dle čl. III bod 13 Předpisu rady
města č. 3/2015 Pravidel pro přidělování vstupních bytů na základě doporučení odboru správního
a vnitřních věcí MěÚ H. Slavkov, pokud si tuto pravomoc nevyhradí zastupitelstvo města,
 uzavírání nájemních smluv k bytovým jednotkám v majetku města za podmínek stanovených v
předpise Rady města „Zásady pro přidělování a hospodaření s byty v majetku města Horní Slavkov"
pokud si tuto pravomoc nevyhradí zastupitelstvo města,
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 uzavírání smluv o výpůjčce a výpůjčku pozemků pro umístění staveb napojení nemovitosti sjezdem
na místní komunikaci a napojení přístupu pro pěší,
 uzavírat smlouvy na dodávky služeb zejména vody, kabelové televize, deratizace a podobně včetně
jejich změn zejména z důvodu množství odebrané služby, výměny měřičů spotřeby apod. pro zajištění
správy a provozu nemovitého majetku Města Horní Slavkov pokud si tuto pravomoc nevyhradí
zastupitelstvo města,
 uzavírat smlouvy na dodávky služeb elektrické energie a plynu včetně jejich změn zejména z důvodu
potřeby zvýšení/snížení hodnot jističů, množství odebrané energie, výměny měřičů apod. pro zajištění
správy a provozu nemovitého majetku Města Horní Slavkov s dominantním dodavatelem města těchto
služeb vyjma případů hodného zřetele v takovém případě nejvýše však po dobu 60 dní pokud si tuto
pravomoc nevyhradí zastupitelstvo města,
 uzavírání smluv na dodávky pohonných hmot pro potřeby organizační složky JSDH města Horní
Slavkov pokud si tuto pravomoc nevyhradí zastupitelstvo s tím, že uvedené záležitosti podepisuje
vedoucí nebo zástupce vedoucího uvedeného odboru
a
 Schvaluje
svěření rozhodování ve shora uvedených záležitostech i starostovi města
 Revokuje
usnesení RM č. 19/1/12 ze dne 11.1.2012, č. 73/4/12 ze dne 8.2.2012, č. 511/24/9 ze dne 9.3.2011,
RM 357/23/15 ze dne 23.9.2015
Termín kontroly plnění usnesení: 06.10.2016
Zodpovídá: Monika Volfová, vedoucí OMI

V Horním Slavkově dne 12.10.2016

Tomáš Straka
místostarosta města

Alexandr Terek
starosta města
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