Město HORNÍ SLAVKOV
_____________________________________________________
ZÁPIS
(anonymizované pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.)
z I. zasedání Zastupitelstva města v Horním Slavkově, konaného dne 19. února 2018
od 16.00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Horním Slavkově
_______________________________________________________________________________
Přítomni:
Ing. Petr Čavojský, Mgr. Maria Čerňavská, František Bartoň, Ing. Petr Götzl,
Jiří Havel (příchod v 16:09), Jiří Janeček, Dalibor Kaplan, dipl. um.,
JUDr. Josef Peroutka, Tomáš Straka, Naděžda Štefková, Alexandr Terek,
(celkem 11 zastupitelů)
Mgr. Bc. Martin Stark - tajemník MěÚ
Omluveni:

Jiří Hadrava, Ing. Bohumil Charvát, Bc. Jiří Kosmák, DiS, Ing. Rudolf
Tomíček

Zapisovatelka:

Jana Wiedová

Navržený program:
1.

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Horní Slavkov ke dni 19.02.2018
(ZM I/18/1)

2.

Příspěvkové organizace města - změny zřizovacích listin (ZM I/18/2)

3.

Volba přísedícího u Okresního soudu v Sokolově (ZM I/18/3)

4.

Rozpočtové opatření č. 3 - zapojení přebytku z roku 2017 do schváleného rozpočtu
města na rok 2018 (ZM I/18/4)

5.

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města (ZM I/18/5)

6.

Žádost o splátkový kalendář - úhrada dlužné částky za opravu střechy (ZM I/18/6)

7.

"Smlouva o nájmu souboru centrálního zásobování teplem Města Horní Slavkov" dodatek č. 2 (ZM I/18/7)

8.

Směna pozemků p.č. 532 o výměře 1.067 m² a p.č. 510/3 o výměře 99 m² za pozemek
p.č. 311/3 o výměře 455 m² vše v k.ú. Ležnice - změna části usnesení (ZM I/18/8)

9.

Prodej pozemku p.č. 253/12 o výměře 657 m² v k.ú. Ležnička (ZM I/18/9)

10.

Bytový fond - prodej bytové jednotky (ZM I/18/10)
Zasedání Zastupitelstva města předsedal starosta města p. Alexandr Terek.
V úvodu zasedání informoval starosta města o ověření VI. Zápisu ze zasedání ZM
ze dne 13.12.2017.
Přítomna byla nadpoloviční většina členů Zastupitelstva města (dle prezenční listiny).
I. zasedání Zastupitelstva města se řídilo tímto programem, schváleným všemi
11 přítomnými členy ZM.
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Před vlastním jednáním předala paní Mgr. Heppnerová ze Základní školy Horní Slavkov, Nádražní 683,
příspěvkové organizace panu starostovi Petici za obnovu ,,dolní žluté budovy školy“. Debata k tomuto
tématu pak proběhla ještě v závěru zasedání, viz dále v zápise.
Pan starosta informoval o vyhlášce 5/2017 - o regulaci hazardních her a o obcházení této vyhlášky
tzv. kvízomaty, jejich nejasné podřazení pod zákon o hazardních hrách.
Pan Havel informoval o kontrolách a zabavování kvízomatů Celní správou v České republice a o soudním
řízení v této věci.

Vlastní

jednání

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

10
0
0

V 16:09 příchod zastupitele p. Havla.

B. Volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo města Horní Slavkov na svém I. zasedání
 Zvolilo
ověřovateli zápisu: pana Jiřího Janečka a pana Tomáše Straku
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:
Pro
Proti
Zdržel se

11
0
0

1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Horní Slavkov ke dni 19.02.2018
ZM I/18/1
Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva města Horní Slavkov ke dni 19.02.2018
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Zodpovídá: Mgr. Bc. Martin Stark, tajemník MěÚ
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

11
0
0

2. Příspěvkové organizace města - změny zřizovacích listin
ZM I/18/2
Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
- Dodatek č. 7 zřizovací listiny - Základní umělecká škola Horní Slavkov, příspěvková organizace,
IČ: 75005450
- Dodatek č. 13 zřizovací listiny - Základní škola Horní Slavkov, Školní 786, příspěvková
organizace, IČ: 75005484
Termín kontroly plnění usnesení: 01.03.2018
Zodpovídá: Mgr. Viktorie De Stefanisová, vedoucí OSVV
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

11
0
0

3. Volba přísedícího u Okresního soudu v Sokolově
ZM I/18/3
Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Volí
paní Renátu Gruberovou, nar. xxxx do funkce přísedící u Okresního soudu v Sokolově
Termín kontroly plnění usnesení: 30.03.2018
Zodpovídá: Mgr. Viktorie De Stefanisová, vedoucí OSVV
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

11
0
0

4. Rozpočtové opatření č. 3 - zapojení přebytku z roku 2017 do schváleného rozpočtu města
na rok 2018
Starosta podal informace o rozdělení přebytku hospodaření z roku 2017. Podal informace
o nejvýznamnějších investičních akcích. Odpověděl na dotazy zastupitelů k jednotlivým akcím.

ZM I/18/4
Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
Rozpočtové opatření č.3/2018 - navýšení schváleného rozpočtu na rok 2018 z přebytku
hospodaření za rok 2017 dle přílohy č.1
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Rozpočet města na rok 2018:
- Rozpočtové příjmy
- Rozpočtové výdaje
Saldo příjmů a výdajů - schodek

87 874,050 tis. Kč
118 391,814 tis. Kč
- 30 517,764 tis. Kč

Financování:
- Změna stavu na bankovních účtech (zapojení přebytku)
- Čerpání úvěrů (uzavřené úvěr. smlouvy)
- Splátky dlouhodobých půjčených finančních prostředků
Financování celkem
Saldo příjmů a výdajů včetně financování

+28 170,686 tis. Kč
+11 848,618 tis. Kč
- 9 501,540 tis. Kč
+ 30 517,764 tis. Kč
0,00 tis. Kč

S tím, že rozpočet bude sestaven v třídění podle platné rozpočtové skladby, kterou stanovilo
Ministerstvo financí ČR vyhláškou.
Termín kontroly plnění usnesení: 12.03.2018
Zodpovídá: Ivana Kowaliková, vedoucí FO
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

11
0
0

5. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Pan starosta a pan Straka oznámili střet zájmů v projednávané věci.

ZM I/18/5
Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
poskytnutí finanční dotace ve výši 354.000,- Kč na vnitřní úpravy šaten a vybudování
přístupových chodníčků na fotbalovém hřišti pro Tělovýchovnou jednotu Spartak z.s., Sportovní
868, 357 31 Horní Slavkov, IČ: 18248209
Termín kontroly plnění usnesení: 31.03.2018
Zodpovídá: Iveta Genčurová, FO
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

10
0
1 (JUDr. Peroutka)

6. Žádost o splátkový kalendář - úhrada dlužné částky za opravu střechy
ZM I/18/6
Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Neschvaluje
prominutí dlužné částky panu xxxx, nar. xxxx a xxxx, nar. xxxx za neuhrazenou část nákladů
vynaložených Městem Horní Slavkov na opravu havarijního stavu střechy na objektu čp. 107
v k. ú. Krásno, dříve ve vlastnictví manželů xxxx ve výši 25.980,- Kč
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 Schvaluje
úhradu zbylé části dluhu paní xxxx, nar. xxxx, bytem xxxx, Sokolov za neuhrazenou část nákladů
vynaložených Městem Horní Slavkov na opravu havarijního stavu střechy na objektu čp. 107
v k. ú. Krásno, dříve ve vlastnictví manželů xxxx, formou měsíčních splátek ve výši 1.299,- Kč,
počínaje měsícem únor 2018
Termín kontroly plnění usnesení: 31.03.2018
Zodpovídá: Blanka Koškovská, FO
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

11
0
0

7. "Smlouva o nájmu souboru centrálního zásobování teplem Města Horní Slavkov" dodatek č. 2
ZM I/18/7
Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
uzavření dodatku č. 2 "Smlouvy o nájmu souboru centrálního zásobování teplem města Horní
Slavkov" č. 24-OMI/2017 se spol. ČEZ Energetické služby, s.r.o. sídlem Výstavní 1144/130,
Ostrava - Vítkovice, IČ: 27804721 o změně přílohy č. 1 Vymezení předmětu nájmu (majetku)
v rozsahu vyřazeného drobného majetku a technických zhodnocení dle přílohy tohoto usnesení
Termín kontroly plnění usnesení: 28.02.2018
Zodpovídá: Monika Volfová, vedoucí OMI
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

11
0
0

8. Směna pozemků p.č. 532 o výměře 1.067 m² a p.č. 510/3 o výměře 99 m² za pozemek p.č.
311/3 o výměře 455 m² vše v k.ú. Ležnice - změna části usnesení
ZM I/18/8
Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
změnu části usnesení ZM VI/17/84
z
Směnu pozemků p.č. 532 o výměře 1.067 m² a p.č. 510/3 o výměře 99 m² za pozemek p.č. 311/3
o výměře 455 m² vše v k.ú. Ležnice s xxxx, nar. xxxx, který doplatí částku 190.700,- Kč
na
Směnu pozemků p.č. 532 o výměře 1.067 m² a p.č. 510/3 o výměře 99 m² za pozemek p.č. 311/3
o výměře 455 m² vše v k.ú. Ležnice s xxxx, nar. xxxx, který doplatí částku 180.800,- Kč
Termín kontroly plnění usnesení: 07.05.2018
Zodpovídá: Marcela Václavíková, OMI
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Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

11
0
0

9. Prodej pozemku p.č. 253/12 o výměře 657 m² v k.ú. Ležnička
ZM I/18/9
Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
prodej pozemku p.č. 253/12 o výměře 657 m² v k.ú. Ležnička xxxx, nar. xxxx za kupní cenu
25.995,- Kč
Termín kontroly plnění usnesení: 14.05.2018
Zodpovídá: Marcela Václavíková, OMI
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

11
0
0

10. Bytový fond - prodej bytové jednotky
ZM I/18/10
Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Neschvaluje
prodej bytové jednotky č. 4 v domě na Kounici čp. 615 p. xxxx, bytem xxxx, Horní Slavkov
Termín kontroly plnění usnesení: 20.02.2018
Zodpovídá: Mgr. Bc. Martin Stark, tajemník MěÚ
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

10
0
1 (Bartoň)

Závěrečná diskuse
V závěru jednání proběhla rozsáhlá diskuze ohledně Pytlového sběru tříděného odpadu mezi zastupiteli
a přítomnými občany jednání (Mgr. Heppnerová, pan Leisner a pan Bačina). Občané a zastupitel
JUDr. Peroutka poukazovali na nízkou odměnu ze sběru.
Starosta hovořil o tom, že problematika tohoto sběru je obšírná. Pytlový sběr byl zaveden proto,
aby se docílilo většího množství vytříděného odpadu a tím se dostálo povinnosti České republiky snížit
množství netříděného odpadu. Je očekávanou skutečností, že bude zakázáno skládkování komunálního
odpadu.
Povinnost ČR zpracovat plán nakládání s odpady na jejím území je stanovena ve Směrnici Evropského
parlamentu a Rady o odpadech.
Pytlový sběr nyní prošel testovacím rokem, probíhá analýza pro případné úpravy systému. Minimálně
se počítá s tím, že pytle budou občané zapojení do systému pytlového sběru dostávat od radnice.
Byla podána informace o nákladovosti sběru netříděného odpadu, který město již několik let dotuje
každému občanu.
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Byl vznesen dotaz, zda bude žlutá budova tzv. dolní školy opravována. K uvedenému byla vedena obsáhlejší
diskuse.
Starosta uvedl, že se v letošním roce s opravou ještě nepočítá, avšak připravuje se dokumentace, která
je nezbytná pro zahájení opravy jako takové. Již byl proveden stavebně historický průzkum. Dále uvedl,
že odhad opravy je někde kolem 20 mil. Bude potřeba najít vhodný dotační titul k provedení opravy školy.
Ze strany občanky města byla vznesena domněnka, že tzv. horní škola je preferována více oproti té dolní.
Dále v diskusi došlo v obecné rovině k porovnávání množství projektů v daných školách.
Diskuse byla ukončena s tím, že není vhodné bez přítomnosti dotčeného ředitele porovnávat popř. hodnotit
jeho práci, když on není přítomen a nemůže se k věci tedy vyjádřit.
Nicméně starosta uvedl, že spodní škola obdrží z rozpočtu částku 1,8 mil. Kč na modernizaci sociálního
zařízení v tomto roce.

Výsledek hlasování přednášel postupně po jednotlivých bodech člen návrhové komise
Ing. Petr Götzl.
Zasedání Zastupitelstva města, v pořadí I., ukončil starosta města v 17.33 hodin.

V Horním Slavkově dne 28. 02. 2018

Ing. Petr Čavojský
místostarosta města

Alexandr Terek
starosta města

Ověřovatelé zápisu:

Jiří Janeček

………………………………..

Tomáš Straka

………………………………..

19. 02. 2017

ZMZ 2018_1

7

