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 16. zasedání Rady města, konaného dne 24. 07. 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.

Program:
1.

Kontrola plnění usnesení Rady města Horní Slavkov ke dni 24.07.2019 (RM 259/16/19)

2.

Rozpočtové opatření č. 15 (RM 260/16/19)

3.

Změna platových výměrů ředitelů příspěvkových organizací (RM 261/16/19)

4.

Dodatek ke smlouvě o potvrzení zájmu o umístění sběrného boxu na drobná
elektrozařízení (RM 262/16/19)

5.

Zadávání veřejných zakázek příspěvkových organizací a společností města
prostřednictvím systému E-ZAK (RM 263/16/19)

6.

Připojení pozemků pro výstavbu rodinných domů v ul. Nad Výtopnou k distribuční
síti nízkého napětí - budoucí smlouva o připojení (RM 264/16/19)

7.

„Horní Slavkov, ul. Nad Výtopnou, inženýrské sítě pro rodinné domy“- uzavření
smlouvy dílo s vybraným zhotovitelem (RM 265/16/19)

8.

Uzavření smlouvy o dílo na dodavatele stavebních prací na veřejnou zakázku
„Oprava hráze VN Kfely p.č.3“ (RM 266/16/19)

9.

Uzavření smlouvy o dílo na stavbu "VO ul. Sportovní, Horní Slavkov" (RM 267/16/19)

10.

Smlouva o zřízení věcného břemene na stavbu "Horní Slavkov, SO, p.č. 3998/3, vNN"
(RM 268/16/19)

11.

Záměr prodeje pozemků pro výstavbu rodinných domů v ul. Nad Výtopnou
(RM 269/16/19)

12.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - socha
sv. Floriána, Horní Slavkov (RM 270/16/19)

13.

Bytový fond (RM 271/16/19)

14.

Pečovatelská služba, příspěvková organizace - Rozpočet č. 2 na rok 2019 (RM 272/16/19)

15.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotaze pro Základní uměleckou školu Horní
Slavkov p.o. (RM 273/16/19)

16.

Uložení zpracování směrnice k lesnímu hospodářství Technickým službám Horní
Slavkov s.r.o. (RM 274/16/19)

17.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku TJ Spartak z.s. (RM 275/16/19)
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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 24.07.2019
RM 259/16/19
Rada města Horní Slavkov
 Bere na vědomí
Kontrola plnění usnesení Rady města Horní Slavkov ke dni 24.07.2019
Zodpovídá: Mgr. Bc. Martin Stark, tajemník MěÚ
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

5
0
0

2. Rozpočtové opatření č. 15
RM 260/16/19
Rada města Horní Slavkov
 Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 15
a) Snížení finančních prostředků ve výši 19 056,42 Kč v příjmové a výdajové části rozpočtu, vratka
nevyčerpané dotace na volby do Evropského parlamentu ČR
b) Přesun finančních prostředků ve výši 100 000,- Kč na odboru OVŽP
c) Zapojení finančních prostředků ve výši 50 000,- Kč do příjmové a výdajové části rozpočtu, přijaté
pojistné náhrady a přesun finančních prostředků ve výši 92.000,- Kč (branky k oplocení hřiště
vnitroblok) na odboru OMI
d) Zapojení finančních prostředků ve výši 138 574,80 Kč do příjmové a výdajové části rozpočtu,
vratky nevyčerpaných dotací na projekt ,,Obědy do škol v KK" Karlovarskému kraji
e) Přesun finančních prostředků ve výši 135 331,- Kč na odboru OMI
a) Jedná se o snížení finančních prostředků ve výši 19 056,42 Kč v příjmové části rozpočtu na položce
neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, dotace na volby do Evropského parlamentu konané ve
dnech 24. a 25.5.2019 od karlovarského kraje (Nevyčerpané prostředky na volby) a snížení ve výdajové
části rozpočtu, vše na paragrafu volby do evropského parlamentu a na položce ostatní os. výdaje ve výši 3
730,- Kč, na položce SP z mezd ve výši 26,- Kč, na položku ZP z mezd ve výši 29,- Kč, na položce ostatní
platy ve výši 1 500,- Kč, na položce ostatní povinné pojistné ve výši 400,- Kč, na položce ostatní služby ve
výši 12 373,- Kč, na položce služby telekomunikací ve výši 76,42 Kč, na položce pohonné hmoty ve výši
402,- Kč, na položku nákup materiálu ve výši 520,- Kč dle přílohy č. 1. Tato změna snižuje příjmovou a
výdajovou část rozpočtu.
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b) Jedná se o přesun finančních prostředků na odboru OVŽP ve výši 100 000,- Kč z paragrafu péče o vzhled a
veřejnou zeleň, položka ostatní služby (údržba městské zeleně) na paragraf ostatní ochrana půdy a spodní
vody, položka ostatní služby (odstranění černých skládek) dle přílohy č. 1. Tato změna nezvyšuje příjmovou
ani výdajovou část rozpočtu, jedná se pouze o přesun v rámci výdajové části rozpočtu.
c) Jedná se o zapojení finančních prostředků ve výši 50 000,- Kč do příjmové části rozpočtu na paragraf
pojištění funkčně nespecifikované, položka přijaté pojistné náhrady (plnění od pojišťoven-položka naplněna
nad 100 %) a zapojení do výdajové části rozpočtu ve výši 10 837,- Kč na paragraf ostatní záležitosti
sdělovacích prostředků, položka nákup DHDM (pořízení WEB kamer vč. komponentů), zapojení do
výdajové části rozpočtu ve výši 20 000,- Kč na paragraf místní správa, položka opravy a udržování (opravy
autoprovoz) a zapojení do výdajové části rozpočtu ve výši 19 163,- Kč na paragraf lokální zásobování
teplem, položka opravy a udržování (oprava poškozených komponentů MaR a CZT) dle přílohy č. 1. Tato
změna zvyšuje příjmovou a výdajovou část rozpočtu.
Přesun finančních prostředků ve výši 92 000,- Kč na paragraf využití volného času dětí a mládeže, položka
stavby (branky k oplocení hřiště vnitroblok), přesun na základě úpravě RM ve výši 277 999- Kč na paragraf
ostatní záležitosti pozemních komunikací, položka opravy a udržování dle přílohy č. 1. Tato změna nezvyšuje
příjmovou a výdajovou část rozpočtu, jedná se pouze o přesun ve výdajové části rozpočtu.
d) Jedná se o zapojení finančních prostředků ve výši 44 734,20 Kč do příjmové části rozpočtu na paragraf
finanční vypořádání minulých let, položka ostatní přijaté vratky transferů (vratka nevyčerpané dotace od
MŠ Dlouhá) a zapojení do výdajové části rozpočtu na paragraf finanční vypořádání minulých let, položka
neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (vratka KK od MŠ Dlouhá) a zapojení finančních
prostředků ve výši 93 840,60 Kč do příjmové části rozpočtu na paragraf finanční vypořádání minulých let,
položka ostatní přijaté vratky transferů (vratka nevyčerpané dotace od MŠ Sportovní) a zapojení do
výdajové části rozpočtu na paragraf finanční vypořádání minulých let, položka neinvestiční transfery
zřízeným příspěvkovým organizacím (vratka KK od MŠ Sportovní) dle přílohy č.1. Tato změna zvyšuje
příjmovou a výdajovou část rozpočtu.
e) Jedná se o přesun finančních prostředků na odboru OMI ve výši 135.331,- Kč z paragrafu veřejné osvětlení,
položka budovy, haly a stavby na paragraf vodní díla v zemědělské krajině, položka budovy, haly a stavby.
Tato změna nezvyšuje příjmovou ani výdajovou část rozpočtu, jedná se pouze o přesun v rámci výdajové
části rozpočtu.

Termín kontroly plnění usnesení: 06.08.2019
Zodpovídá: Ivana Kowaliková, vedoucí FO
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

4 (pan Straka se v 14:25 vzdálil z jednání RM)
0
0

3. Změna platových výměrů ředitelů příspěvkových organizací
RM 261/16/19
Rada města Horní Slavkov
 Schvaluje
změnu platového výměru ředitelky Mateřské školy Horní Slavkov, Dlouhá 620/1, příspěvková
organizace, IČO: 75005492, Mgr. Ivety Svobodové s účinností od 01.08.2019 dle přílohy a změnu
platového výměru ředitelky Mateřské školy Horní Slavkov, Sportovní 713, příspěvková organizace,
IČO: 75005506, Bc. Pavlíny Zábranské s účinností od 01.08.2019 dle přílohy
Termín kontroly plnění usnesení: 30.08.2019
Zodpovídá: Radka Šponiarová, personalistka
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Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

4 (pan Straka se ve 14:35 vrátil na jednání RM)
0
0

4. Dodatek ke smlouvě o potvrzení zájmu o umístění sběrného boxu na drobná elektrozařízení
Město Horní Slavkov má zajištěný zpětný odběr elektrozařízení s firmami Elektrowin a Asekol, dále zpětný
odběr žárovek a baterií s Ekolamp a Ekobat.

RM 262/16/19
Rada města Horní Slavkov
 Neschvaluje
uzavření dodatku ke smlouvě o potvrzení zájmu o umístění sběrného boxu na drobná vysloužilá
elektrozařízení a vytvoření místa zpětného odběru/o zapojení se do projektu "Zelená obec"
se společností REMA Systém, a.s., IČO: 64510263, Budějovická 1667/64, 140 00 Praha 4
Termín kontroly plnění usnesení: 07.08.2019
Zodpovídá: Bc. Lenka Krejsová, OVŽP
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

5
0
0

5. Zadávání veřejných zakázek příspěvkových organizací a společností města prostřednictvím
systému E-ZAK
RM 263/16/19
Rada města Horní Slavkov
 Ukládá
odboru správnímu a vnitřních věcí předložit na nejbližším zasedání zastupitelstva města příslušnou
přílohu zřizovacích listin příspěvkových organizací města doplněnou o povinnost zadávat veřejné
zakázky s předpokládanou hodnotou nad 500 tis. Kč bez DPH v systému E-ZAK a vedení profilu
zadavatele v tomto systému s účinností od 01.10.2019
 Ukládá
jednateli společnosti Technické služby Horní Slavkov s.r.o., Hornova 825, Horní Slavkov,
IČO: 26330202 zadávat veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou nad 500 tis. Kč bez DPH
v systému E-ZAK a vedení profilu zadavatele v tomto systému s platností od 01.10.2019
Termín kontroly plnění usnesení: 16.10.2019
Zodpovídá: Monika Volfová, vedoucí OMI
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:
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6. Připojení pozemků pro výstavbu rodinných domů v ul. Nad Výtopnou k distribuční síti
nízkého napětí - budoucí smlouva o připojení
RM 264/16/19
Rada města Horní Slavkov
 Schvaluje
uzavření Smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných míst elektrických zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 19_SOBS01_4121510234
se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, Děčín, IČO: 24729035
za 87 500,- Kč
Termín kontroly plnění usnesení: 16.10.2019
Zodpovídá: Monika Volfová, vedoucí OMI
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

5
0
0

7. „Horní Slavkov, ul. Nad Výtopnou, inženýrské sítě pro rodinné domy“- uzavření smlouvy dílo
s vybraným zhotovitelem
Byla obdržena pouze jedna nabídka.

RM 265/16/19
Rada města Horní Slavkov
 Bere na vědomí
Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ve výběrovém řízení na stavební práce na veřejnou zakázku
malého rozsahu na stavbu „Horní Slavkov, ul. Nad Výtopnou, inženýrské sítě pro rodinné domy“
 Schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby „Horní Slavkov, ul. Nad Výtopnou, inženýrské sítě
pro rodinné domy“ se společností KV Realinvest, s.r.o., Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary,
IČO: 29113903 za 2.411.786,12 Kč bez DPH
 Schvaluje
uzavření příkazní smlouvy na výkon technického dozoru investora při realizaci stavby „Horní
Slavkov, ul. Nad Výtopnou, inženýrské sítě pro rodinné domy“ s Davidem Korytou, Nádražní 288,
362 25 Nová Role, IČO: 067 80 300, ČKAIT 0301397 za 34.000,- Kč
Termín kontroly plnění usnesení: 16.10.2019
Zodpovídá: Monika Volfová, vedoucí OMI
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

5
0
0

8. Uzavření smlouvy o dílo na dodavatele stavebních prací na veřejnou zakázku „Oprava hráze
VN Kfely p.č.3“
Byly obdrženy pouze dvě nabídky, vybraný uchazeč a spol. Recys-Mach s.r.o., IČ: 26344955. Vybraný uchazeč
podal nejlevnější nabídku.
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RM 266/16/19
Rada města Horní Slavkov
 Bere na vědomí
předloženou zprávu o posouzení a hodnocení nabídek a rozhodnutí o výběru dodavatele o přidělení
zakázky "Oprava hráze VN Kfely p.č.3"
 Schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava hráze VN Kfely p.č.3“
s dodavatelem Ing. Pavel Bartoň, nám. Republiky 2, 357 31 Horní Slavkov, IČO: 69268096
za 1.558.246,51 Kč bez DPH
Termín kontroly plnění usnesení: 31.10.2019
Zodpovídá: Ondřej Lukeš, OMI
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

5
0
0

9. Uzavření smlouvy o dílo na stavbu "VO ul. Sportovní, Horní Slavkov"
Pan Bc. Chlebuš oznámil střet zájmů v projednávané věci.

RM 267/16/19
Rada města Horní Slavkov
 Schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na stavbu „VO ul. Sportovní, Horní Slavkov“ s dodavatelem Technické
služby Horní Slavkov s.r.o., Hornova 825, 357 31 Horní Slavkov, IČO: 26330202 za 1.479.871,80 Kč
bez DPH
Termín kontroly plnění usnesení: 29.11.2019
Zodpovídá: Ondřej Lukeš, OMI
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

4
0
1 (Bc. Chlebuš)

10. Smlouva o zřízení věcného břemene na stavbu "Horní Slavkov, SO, p.č. 3998/3, vNN"
RM 268/16/19
Rada města Horní Slavkov
 Schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu "Horní Slavkov, SO, p.č. 3998/3, vNN"
na umístění přípojky vNN na pozemku p.č. 4000/1 v k.ú. Horní Slavkov se spol. ČEZ Distribuce, a.s.,
IČO: 26403331 v hodnotě 1.000,- Kč bez DPH
Termín kontroly plnění usnesení: 16.11.2019
Zodpovídá: Marcela Václavíková, OMI
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:
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11. Záměr prodeje pozemků pro výstavbu rodinných domů v ul. Nad Výtopnou
RM 269/16/19
Rada města Horní Slavkov
 Schvaluje
záměr prodeje pozemků p.č. 2252/99 o výměře 634 m2, p.č. 2252/100 o výměře 870 m², p.č. 2264/67
o výměře 177 m², p.č. 2264/68 o výměře 730 m², p.č. 2264/69 o výměre 730 m², p.č. 2264/70
o výměře 730 m², p.č. 2264/71 o výměře 731 m² a p.č. 2264/72 o výměře 935 m² vše v k.ú. Horní
Slavkov
 Souhlasí a doporučuje ZM ke schválení
prodejní cenu 7 pozemků pro výstavbu rodinných domů v ul. Nad Výtopnou ve výši 620,- Kč/m²
bez DPH
 Souhlasí a doporučuje ZM ke schválení
koncept kupní smlouvy pro prodej 7 pozemků v ul. Nad Výtopnou určených k výstavbě rodinných
domů v předloženém znění
Termín kontroly plnění usnesení: 10.10.2019
Zodpovídá: Marcela Václavíková, OMI
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

5
0
0

12. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - socha
sv. Floriána, Horní Slavkov
RM 270/16/19
Rada města Horní Slavkov
 Schvaluje
uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu
Karlovarského kraje na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů
a movitých věcí ve výši 100.000,-Kč s Karlovarským krajem, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, IČO: 70891168 na Restaurování sochy sv. Floriána v Horním Slavkově
Termín kontroly plnění usnesení: 31.08.2019
Zodpovídá: Petra Bednářová, OMI
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

5
0
0

13. Bytový fond
RM 271/16/19
Rada města Horní Slavkov
 Bere na vědomí
žádost o ukončení nájemní smlouvy č. 3975 na bytovou jednotku č.p. Poštovní 669/22, k.ú. Horní
Slavkov s panem xxxx, nar. dne xxxx ke dni 31.07.2019
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 Schvaluje
žádost pana xxxx, nar. xxxx, trv. pobytem xxxx, k.ú. Loket o převedení nájemní smlouvy bytové
jednotky Poštovní 669/22, k.ú. Horní Slavkov na jeho osobu ke dni 01.08.2019, s podmínkou
přihlášení k trvalému pobytu do 1 měsíce ode dne uzavření nájemní smlouvy
Termín kontroly plnění usnesení: 31.08.2019
Zodpovídá: Bc. Pavlína Hadáčková, vedoucí OSBN
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

5
0
0

14. Pečovatelská služba, příspěvková organizace - Rozpočet č. 2 na rok 2019
RM 272/16/19
Rada města Horní Slavkov
 Schvaluje
Pečovatelské službě, příspěvkové organizaci, Nad Výtopnou 1010, 35731 Horní Slavkov,
IČO: 71232923 Rozpočet č. 2 na rok 2019
Termín kontroly plnění usnesení: 06.08.2019
Zodpovídá: Mgr. Elvíra Holinková, ředitelka Pečovatelské služby, příspěvkové organizace
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

5
0
0

15. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotaze pro Základní uměleckou školu Horní Slavkov
p.o.
RM 273/16/19
Rada města Horní Slavkov
 Schvaluje
uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu
kreativity, spolupráce a zdravého životního stylu dětí a mládeže v Karlovarském kraje ve výši
17.000,- Kč s Karlovarským krajem, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory, IČO: 70891168
pro Základní uměleckou školu Horní Slavkov p.o., Školní nám. 214, 357 31 Horní Slavkov,
IČO: 75005450
Termín kontroly plnění usnesení: 07.08.2019
Zodpovídá: Mgr. Bc. Martin Stark, tajemník MěÚ
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:
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16. Uložení zpracování směrnice k lesnímu hospodářství Technickým službám Horní Slavkov
s.r.o.
RM 274/16/19
Rada města Horní Slavkov v působnosti jediného společníka a valné hromady obchodní společnosti
Technické služby Horní Slavkov s.r.o., sídlem Hornova 825, Horní Slavkov, IČO: 26330202
 Ukládá
jednateli této společnosti vypracování směrnice, kde bude definován systém evidence výkonů
pro speciální potřeby hospodaření v lese, systém a evidence měření vyrobeného dříví a systém jasného
vymezení kontroly celého procesu hospodaření s lesy v majetku města
Termín kontroly plnění usnesení: 11.09.2019
Zodpovídá: Mgr. Bc. Martin Stark, tajemník MěÚ
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

5
0
0

17. Dodatek č. 1 ke Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku TJ Spartak z.s.
Pan starosta a pan Straka oznámili střet zájmů v projednávané věci.

RM 275/16/19
Rada města Horní Slavkov
 Doporučuje
zastupitelstvu města změnu Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Horní
Slavkov pro TJ Spartak z.s., sídlem Sportovní 868, Horní Slavkov, IČO: 18248209 v rozsahu
částečného umožnění čerpání příspěvku na občerstvení, zálohy na energie a mzdy z poskytnutého
příspěvku
Termín kontroly plnění usnesení: 26.09.2019
Zodpovídá: Mgr. Bc. Martin Stark, tajemník MěÚ
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

5
0
0

V Horním Slavkově dne 31. 07. 2019

Bc. Zdeněk Chlebuš
radní města

Alexandr Terek
starosta města
24.07.2019
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