M ě s t o H o r n í S l a v k o v,
______________________________________________________________________

ZÁPIS
(anonymizovaný pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.)
z 17. zasedání Rady města, konaného dne 07.08.2019 od 14.00 hodin v kanceláři starosty
na Městském úřadě v Horním Slavkově
Přítomni:

Bc. Zdeněk Chlebuš, Ing. Martin Kasal, DiS., MUDr. Jan Nemček, Tomáš Straka,
Alexandr Terek (celkem 5 radních)
Mgr. Martin Stark – tajemník
Rada města je usnášeníschopná.

V důvodové zprávě bodu č. 5 v RM č. 14 ze dne 26.06.2019 byla opravena chyba v psaní v odstavci b).
Jedná se o opravu slova pedagogického na nepedagogického.
Uvedená oprava je v souladu se stanoviskem MV ČR číslo MV-26371-2/ODK-2010 ze dne
15.03.2010.
V zápise RM č. 16 ze dne 24.07.2019 byla v bodě číslo 15 opravena chyba v psaní.
Jedná se o opravu nesprávně uvedené částky přijaté dotace v usnesení, správná částka
činí 17.000,- Kč. Usnesení obsahuje částku 11.900,- Kč od MŠMT, ta je však jen částí z uvedené
částky 17.000,- Kč. Z materiálu, který byl podkladem pro je zřejmé, že se jedná o částku
17.000,- Kč (veřejnoprávní smlouva, která byla přílohou).
Uvedená oprava je v souladu se stanoviskem MV ČR číslo MV-26371-2/ODK-2010 ze dne
15.03.2010.
Program:
1.

Kontrola plnění usnesení Rady města Horní Slavkov ke dni 07.08.2019 (RM 276/17/19)

2.

Pořízení UTV pro JSDH - dotace Karlovarského kraje (RM 277/17/19)

3.

Rozpočtové opatření č. 16 (RM 278/17/19)

4.

Žádost obce Bublava o příspěvek do veřejné sbírky na pomoc obci Bublava
(RM 279/17/19)

5.

Převod 3 ks PC (RM 280/17/19)

6.

Výjimka ze stavební uzávěry v lokalitě Pásmo žil (RM 281/17/19)

7.

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu "Vodovodní
přípojka a přípojka kanalizace pro odtok přečištěných vod z domovní ČOV"
(RM 282/17/19)

8.

Smlouva o zřízení věcného břemene na stavbu "Horní Slavkov, SO, p.č. 2135/6-7,
kNN" (RM 283/17/19)

9.

Smlouva o zřízení věcného břemene na stavbu "Elektropřípojka pro zahradní
chatky" (RM 284/17/19)

10.

Bytový fond (RM 285/17/19)
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Schválení programu jednání
Rada města po projednání

Schválila
program jednání zasedání Rady města
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

5
0
0

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Horní Slavkov ke dni 07.08.2019
RM 276/17/19
Rada města Horní Slavkov
 Bere na vědomí
Kontrola plnění usnesení Rady města Horní Slavkov ke dni 07.08.2019
Zodpovídá: Mgr. Bc. Martin Stark, tajemník MěÚ
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

5
0
0

2. Pořízení UTV pro JSDH - dotace Karlovarského kraje
Jednotka hasičů obdržela nové zásahové vozidlo tzv. čtyřkolku za cenu 300.990,- Kč dotace tak činí téměř 50%
ceny.

RM 277/17/19
Rada města Horní Slavkov
 Schvaluje
přijetí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 150.000,- Kč na pořízení užitkového terénního
vozidla pro JSDH Horní Slavkov dle veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Karlovarského kraje č. KK01637/2019
Termín kontroly plnění usnesení: 02.10.2019
Zodpovídá: Ing. Jan Kvasnička, OKST
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

5
0
0

3. Rozpočtové opatření č. 16
RM 278/17/19
Rada města Horní Slavkov
 Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 16
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a) Zapojení do příjmové a výdajové části rozpočtu finanční prostředky ve výši 549 928,- Kč, transfer
pro Mateřskou školu Horní Slavkov, Sportovní 713, příspěvkovou organizaci, IČO: 75005506
na projekt Šablony od MŠMT
b) Zapojení do příjmové a výdajové části rozpočtu finanční prostředky ve výši 560 000,- Kč,
investiční dotace od MMR projekt "Inženýrské sítě pro rodinné domy Nad Výtopnou"
c) Zapojení finančních prostředků ve výši 137.511,- Kč do příjmové a výdajové části rozpočtu, dotace
od MPSV na výkon sociální práce (dofinancování dotace)
d) Přesun finančních prostředků ve výši 5.000,-Kč na finančním odboru
a) Jedná se o zapojení finančních prostředků ve výši 549 928,-Kč do příjmové části na položku ostatní neinv.
přijaté transfery ze SR (dotace od MŠMT pro MŠ Sportovní) a zapojení do výdajové části rozpočtu
na paragraf mateřské školy, položku nein. transf. zřízeným přísp. organizacím (průtokový transfer
pro MŠ sportovní) dle přílohy č. 1. Tato změna zvyšuje příjmovou a výdajovou část rozpočtu.
b) Jedná se o zapojení fin. prostředků ve výši 560 000,-Kč do příjmové části na položku inv. přijaté transfery
ze SR ( dotace od MMR - Inženýrské sítě pro rodinné domy Nad Výtopnou) a zapojení do výdajové části
rozpočtu na paragraf výstavba a údržba místních inženýrských sítí, položka stavby (7 inž. sítí) dle přílohy
č. 1. Tato změna zvyšuje příjmovou a výdajovou část rozpočtu.
c) Jedná se o zapojení finančních prostředků ve výši 137.511,- Kč do příjmové části rozpočtu na položku
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, dotace na výkon sociální práce od Ministerstva
práce a sociálních služeb (dofinancování dotace) a zapojení do výdajové části rozpočtu na paragraf místní
správy, položka platy zaměstnanců v pracovním poměru dle přílohy č. 1. Tato změna zvyšuje příjmovou
a výdajovou část rozpočtu.
d) Jedná se o přesun finančních prostředků na odboru FO ve výši 5 000,- Kč z paragrafu ostatní zájmová
činnost a rekreace, položka neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným spolkům
na paragraf činnost místní správy, položka neinvestiční transfery obcím dle přílohy č. 1. Tato změna
nezvyšuje příjmovou ani výdajovou část rozpočtu, jedná se pouze o přesun v rámci výdajové části rozpočtu.

Termín kontroly plnění usnesení: 21.08.2019
Zodpovídá: Ivana Kowaliková, vedoucí FO
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

5
0
0

4. Žádost obce Bublava o příspěvek do veřejné sbírky na pomoc obci Bublava
RM 279/17/19
Rada města Horní Slavkov
 Schvaluje
poskytnutí finančního daru z rozpočtu města Horní Slavkov na rok 2019 ve výši 5.000,- Kč obci
Bublava, č.p. 389, 358 01 Kraslice, IČO: 00259268 za účelem přispění do veřejné sbírky vyhlášené
Karlovarským krajem a podporované Svazem měst a obcí České republiky na pomoc obci Bublava
na splacení projektu stavby aquaparku, resp. důsledku porušení rozpočtové kázně při čerpání dotací
na neuskutečněnou stavbu aquaparku v letech 1999-2002
Termín kontroly plnění usnesení: 21.08.2019
Zodpovídá: Iveta Genčurová, FO
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

07.08.2019

5
0
0
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5. Převod 3 ks PC
Jedná se o vyřazená PC po plošném přechodu MěÚ na terminálová řešení.

Pan Bc. Chlebuš oznámil střet zájmů v projednávané věci.
RM 280/17/19
Rada města Horní Slavkov
 Schvaluje
darování 2 ks PC inv. č. 1004697, 1005354 s SW MS OFFICE 2013 inv. č. 1005575, 1005550
a operačním systémem Windovs 7 inv. č. 1005461, 1005358 spol. Technické služby Horní Slavkov
sídlem Hornova 825, Horní Slavkov, IČO: 26330202
 Schvaluje
prodej PC inv. č. 1005158 s MS Office 2010 inv. č. 1005218 a Windows 7 inv. č. 1005205 panu
xxxx, nar. xxxx za cenu 4.500,- Kč
Termín kontroly plnění usnesení: 30.08.2019
Zodpovídá: Mgr. Bc. Martin Stark, tajemník MěÚ
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

4
0
1 (Bc. Chlebuš)

6. Výjimka ze stavební uzávěry v lokalitě Pásmo žil
Stavba je plánovaná přímo pod plochou, kde se nalézá částečně zasypaný komín K L8A 104/106A v hloubce 16
až 19 m, který na povrch vychází mimo zájmovou plochu. Báňský znalec s umístěním stavby souhlasí,
doporučuje stavbu provést bez jakýchkoliv preventivních opatření proti negativním vlivům poddolování
a závěrem doporučuje při případných zemních pracích sledovat výkopek, a pokud v něm budou zjištěny
anomálie, přizvat odborníka na poddolování, který rozhodne o dalším postupu. Toto doporučení bylo zahrnuto
ve výrokové části rozhodnutí jako podmínka pro stavební činnost ve stavební uzávěře.
Povolením výjimky ze zákazu stavební činnosti ve stavební uzávěře nebude narušen účel, pro který byla
vyhlášena. Původní rozsah stavební uzávěry z hlediska možného dalšího stavebního využití v budoucnu zůstává
nezměněn, výše uvedené rozhodnutí o stavební uzávěře zůstává v platnosti.

RM 281/17/19
Rada města Horní Slavkov
 Bere na vědomí
podanou žádost xxxx, nar. xxxx, xxxx, 357 31 Horní Slavkov ze dne 13.06.2019 o povolení výjimky
ze stavební uzávěry v rámci stavby "Zahradní chatka" na pozemcích parc. č. 1071/21 a parc.
č. 1071/52 v katastrálním území Horní Slavkov
 Povoluje
v souladu ust. § 99 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 134 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, výjimku ze stavební uzávěry v lokalitě Pásmo žil Br 3, Br 25, Br 27,
Br 29, L 8A, L 8C pro dotčené pozemky parc. č. 1071/21 a parc. č. 1071/52 v katastrálním území
Horní Slavkov, která byla vyhlášena rozhodnutím č.j. 2336/0950/04/VM dne 3.12.2004, a to z důvodu
plánované výstavby "Zahradní chatka" na výše uvedených pozemcích a pověřuje starostu města
podpisem správního rozhodnutí č.j. 2407/2019/HS/OVŽP-9
Termín kontroly plnění usnesení: 21.08.2019
Zodpovídá: Bc. Hana Gregorová, DiS., OVŽP
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Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

5
0
0

7. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu "Vodovodní přípojka
a přípojka kanalizace pro odtok přečištěných vod z domovní ČOV"
RM 282/17/19
Rada města Horní Slavkov
 Revokuje
Usnesení RM 246/15/19 ze dne 10.07.2019
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu "Vodovodní přípojka
a přípojka kanalizace pro odtok přečištěných vod z domovní ČOV" na pozemcích p.č. 500/1
a p.č. 90/2 v k.ú. Ležnice s xxxx, nar. xxxx
 Schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu "Vodovodní přípojka
a přípojka kanalizace pro odtok přečištěných vod z domovní ČOV" na umístění vodovodní přípojky
na pozemcích p.č. 500/1 a p.č. 90/2 v k.ú. Ležnice s xxxx, nar. xxxx
Termín kontroly plnění usnesení: 30.10.2019
Zodpovídá: Marcela Václavíková, OMI
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

5
0
0

8. Smlouva o zřízení věcného břemene na stavbu "Horní Slavkov, SO, p.č. 2135/6-7, kNN"
RM 283/17/19
Rada města Horní Slavkov
 Schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu "Horní Slavkov, SO, p.č. 2135/6-7, kNN"
na umístění přípojky kNN na pozemcích p.č. 2252/78, p.č. 2552/2 a p.č. 3404/10 v k.ú. Horní Slavkov
se spol. ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 26403331 v hodnotě 1.000,- Kč bez DPH
Termín kontroly plnění usnesení: 31.10.2019
Zodpovídá: Marcela Václavíková, OMI
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

5
0
0

9. Smlouva o zřízení věcného břemene na stavbu "Elektropřípojka pro zahradní chatky"
RM 284/17/19
Rada města Horní Slavkov
 Schvaluje
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uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu "Elektropřípojka pro zahradní chatky"
na umístění přípojky kNN na pozemcích p.č. 2271/14 a p.č. 4151/2 v k.ú. Horní Slavkov s xxxx,
nar. xxxx, xxxx, nar. xxxx, xxxx, nar. xxxx, xxxx, nar. 01.01.1974, xxxx, nar. xxxx, xxxx u, nar. xxxx
a xxxx, nar. xxxx v hodnotě 600,- Kč bez DPH
Termín kontroly plnění usnesení: 26.12.2019
Zodpovídá: Marcela Václavíková, OMI
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

5
0
0

10. Bytový fond
Pan Bc. Chlebuš oznámil střet zájmů v projednávané věci.
RM 285/17/19
Rada města Horní Slavkov
 Bere na vědomí
zápis č. 4/2019 bytové komise konané dne 31.07.2019
 Neschvaluje
výměnu bytové jednotky č. 12, ul. Dlouhá 735, k.ú. Horní Slavkov paní xxxx, nar. xxxx, xxxx, Horní
Slavkov
 Neschvaluje
výměnu bytové jednotky č. 12, ul. Dlouhá 735, k.ú. Horní Slavkov panu xxxx, nar. xxxx, trvalým
pobytem xxxx, Horní Slavkov
 Schvaluje
výměnu bytové jednotky č. 12, ul. Dlouhá 735, k.ú. Horní Slavkov panu xxxx, nar. xxxx, trvalým
pobytem xxxx, Horní Slavkov
 Stanovuje
nový termín pro schválenou podmínku doložení potvrzení katastru nemovitostí o evidenci
vlastnických a jiných věcných právech do 30.09.2019 k žádosti o bytovou jednotku č. 102, ul. Dlouhá
635, k.ú. Horní Slavkov panu xxxx, nar. xxxx, trvalým pobytem xxxx, Horní Slavkov
Termín kontroly plnění usnesení: 06.09.2019
Zodpovídá: Karolína Tesařová, OSBN
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

07.08.2019

4
0
1 (Bc. Chlebuš)
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V Horním Slavkově dne 14. 08. 2019

MUDr. Jan Nemček
radní města

Alexandr Terek
starosta města
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