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 20. zasedání Rady města, konaného dne 18.09.2019 od 14.00 hodin v kanceláři starosty
na Městském úřadě v Horním Slavkově
Přítomni:

Bc. Zdeněk Chlebuš, Ing. Martin Kasal, DiS., MUDr. Jan Nemček, Alexandr Terek
(celkem 4 radní)
Mgr. Martin Stark – tajemník

Omluveni:

Tomáš Straka
Rada města je usnášeníschopná.

Program:
1.

Kontrola plnění usnesení Rady města Horní Slavkov ke dni 18.09.2019 (RM 314/20/19)

2.

Servisní smlouva pro SW Smlouvy (RM 315/20/19)

3.

Veřejnosprávní kontrola - Základní škola Horní Slavkov, Nádražní 683, příspěvková
organizace (Staženo z programu jednání.)

4.

Pečovatelská služba, příspěvková organizace, Horní Slavkov - předložení personálního
zajištění sociální služby v době nepřítomnosti ředitelky (RM 316/20/19)

5.

Rozpočtové opatření č. 20 (RM 317/20/19)

6.

„Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786 - část A - SO 01 Bezbariérové úpravy - 1.etapa, část B - SO 02 - Učebny“ - dodatek č.1 ke smlouvě
o dílo (RM 318/20/19)

7.

Komise rozvoje města - zápis č. 7/2019 (RM 319/20/19)

8.

Záměr prodeje pozemku p.č. 1060/8 o výměře 133 m² v k.ú. Horní Slavkov
(RM 320/20/19)

9.

Pronájem části pozemku p.č. 2533/189 o výměře 25 m² v k.ú. Horní Slavkov
(RM 321/20/19)

10.

Předpis RM - pronájmy pozemků v majetku Města Horní Slavkov (RM 322/20/19)

11.

Bezbariérové úpravy MěÚ Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, Horní Slavkov - 1. etapa uzavření smlouvy o dílo (RM 323/20/19)

12.

Mateřská škola Horní Slavkov, Dlouhá 620/1, příspěvková organizace - oznámení
změny provozní doby (RM 324/20/19)

13.

Mateřská škola Horní Slavkov, Sportovní 713, příspěvková organizace - Žádost
o povolení výjimky z počtu dětí (RM 325/20/19)
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Schválení programu jednání
Rada města po projednání

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

4
0
0

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Horní Slavkov ke dni 18.09.2019
RM 314/20/19
Rada města Horní Slavkov
 Bere na vědomí
Kontrola plnění usnesení Rady města Horní Slavkov ke dni 18.09.2019
Zodpovídá: Mgr. Bc. Martin Stark, tajemník MěÚ
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

4
0
0

2. Servisní smlouva pro SW Smlouvy
Produkt spol. Atlas Consulting (dodává MěÚ také právní info systém Codexis), naplňuje představu funkcionalit
pro moderní a praktickou evidenci smluv. Nejpřínosnější funkce oproti současnému SW je zejména určení,
kdo může danou smlouvu prohlížet i editovat, totéž platí na složky, napojení na ARES.
Související dokumenty či dodatky jsou přímo připnuté k hlavnímu dokumentu, termíny plnění ze smluv
jsou importovatelné do Outlooku dané osoby resp. do zvoleného povinného emailu (bude podatelna).
Smlouva se uzavírá na dobu 3 let (9.000,- Kč/rok/ bez DPH), hradíme najednou (cenově výhodnější).
Cena 18.150,- SW, 32.670,- služby na 3 roky včetně DPH.

RM 315/20/19
Rada města Horní Slavkov
 Schvaluje
uzavření servisní smlouvy č. 490191993 programového vybavení Smlouvy se spol. Atlas consulting
spol. s r.o. sídlem Výstavní 292/13, Ostrava, IČO: 46578706
 Schvaluje
ukončení smlouvy se spol. YAMACO Software s.r.o., sídlem Prostějovičky 79, 798 03 Plumlov, ČR
IČO: 035 97 504 k SW produktu Evidence smluv od 01.01.2020.
Termín kontroly plnění usnesení: 31.12.2019
Zodpovídá: Mgr. Bc. Martin Stark, tajemník MěÚ
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:
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3. Veřejnosprávní kontrola - Základní škola Horní Slavkov, Nádražní 683, příspěvková
organizace
Staženo z programu jednání.
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

4
0
0

4. Pečovatelská služba, příspěvková organizace, Horní Slavkov - předložení personálního
zajištění sociální služby v době nepřítomnosti ředitelky
RM 316/20/19
Rada města Horní Slavkov
 Ukládá
ředitelce Pečovatelské služby, příspěvkové organizace, se sídlem Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov,
IČO: 71232923, předložit personální zajištění sociální služby v době nepřítomnosti ředitele tak,
aby sociální služba splňovala podmínky registrace dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů v případech absence ředitelky
Termín kontroly plnění usnesení: 30.11.2019
Zodpovídá: Mgr. Viktorie De Stefanisová, vedoucí OSVV
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

4
0
0

5. Rozpočtové opatření č. 20
Jedná se o přesun finančních prostředků ve výši 91 000,- Kč z paragrafu místní komunikace (úvěr RPS
a chodníky MAS), položka úroky z úvěru ve výši 17 000,- Kč, z paragrafu osobní asistence, podpora bydlení,
položka úroky z úvěru (úvěr KODUS) ve výši 10 000,- Kč, z paragrafu finanční vypořádání minulých let,
položka výdaje z finančního vypořádání minulých let ve výši 30 000,- Kč, z paragrafu ostatní finanční operace,
platby daní a popl. (platby DPH) ve výši 34 000,- Kč a přesun na paragraf požární ochrana-dobrovolná část,
položka úroky z úvěru (úvěr Hasičská zbrojnice) ve výši 18 000,- Kč, na paragraf bytové hospodářství, položka
úroky z úvěru (úvěr byty Nad Výtopnou) ve výši 16 000,- Kč a přesun na paragraf nebytové hospodářství,
položka úroky z úvěru (úvěr budova MÚ) ve výši 57 000,- Kč dle přílohy č. 1. Tato změna nenavyšuje
příjmovou ani výdajovou část rozpočtu, jde pouze o přesun v rámci výdajové části rozpočtu.
Vzhledem k růstu priboru, který vyhlašuje ČNB, došlo k navýšení úroků a na některých úvěrech činil odhad
úroků při sestavování rozpočtu nižší předpoklad.
b) Jedná se o zapojení finančních prostředků ve výši 123 039,- Kč do příjmové části rozpočtu na položku NEI
přijaté transfery od krajů (průtokový transfer pro MŠ Dlouhá, H. Slavkov, projekt „Obědy do škol") a zapojení
do výdajové části rozpočtu na paragraf mateřské školy, položka NEI příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím (PO MŠ Dlouhá, H. Slavkov) a zapojení finančních prostředků ve výši 97 409,55 Kč do příjmové
části rozpočtu na položku NEI přijaté transfery od krajů (průtokový transfer pro MŠ Sportovní, H. Slavkov,
projekt „Obědy do škol") a zapojení do výdajové části rozpočtu na paragraf mateřské školy, položka NEI
příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (PO MŠ Sportovní, H. Slavkov) dle přílohy č. 1. Tato změna
navyšuje příjmovou a výdajovou část rozpočtu.
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c) Jedná se o zapojení finančních prostředků ve výši 10 290,- Kč do příjmové části rozpočtu, položka
neinvestiční přijaté transfery ze SR (NEI účelová dotace od MF na výdaje spojené s přípravou sčítání lidu,
domů a bytů v roce 2021) a zapojení do výdajové části rozpočtu na paragraf místní správa, položka ostatní
osobní výdaje (dohoda o provedení práce na pracovníka zajišťující tyto přípravy) dle přílohy č. 1. Tato změna
zvyšuje příjmovou a výdajovou část rozpočtu.
d) Jedná se o zapojení finančních prostředků ve výši 150 000,- Kč do příjmové části rozpočtu na položku
investiční přijaté transfery od krajů (INV dotace od KK na pořízení užitkového ter. vozidla pro JSDH)
a zapojení do výdajové části rozpočtu na paragraf bytové hospodářství, položka opravy a údržba (z této
položky byly přesunuty finanční prostředky ve výši 150 000,- Kč na předfinancování vozidla a tudíž se přijaté
finanční prostředky z dotace vracejí na uvedenou položku) dle přílohy č. 1. Tato změna zvyšuje příjmovou
a výdajovou část rozpočtu.
e) Jedná se o snížení finančních prostředků ve výši 4 159 690,64 Kč v příjmové části rozpočtu, položka ostatní
investiční dotace přijaté ze SR (snížení očekávané dotace od MPO na rok 2019 na projekt ,,Horní Slavkov-Dům
služeb č.p. 653 na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace) a snížení ve výdajové části rozpočtu na paragrafu
nebytové hospodářství, položka stavby, budovy a haly (rekonstrukce ,,Dům služeb č.p.653") dle přílohy č. 1.
Tato změna snižuje příjmovou a výdajovou část rozpočtu.
Původně byla narozpočtována na základě Registrace akce očekávaná částka ve výši 12 795 576,- Kč dne
24.6.2019, dle přijatého Rozhodnutí o poskytnutí dotace dne 5.9.2019 se očekávaná dotace v roce 2019 snížila
na částku 8 635 885,36 Kč a je tedy nutné snížit příjmovou položku dle rozhodnutí (12 795 576,- Kč - 8 635
885,36 Kč = 4 159 690,64 Kč). Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace je zřejmé, že v roce 2020 se bude očekávat
vetší část dotac, než byla uvedená na Registraci akce. Výše celkové očekávané dotace ve výši 20 158 656,-Kč,
kterou město obdrží v období dvou let, se nemění.
f) Jedná se o přesun finančních prostředků ve výši 500 000,- Kč z paragrafu územní rozvoj, položka stavby
(fin. prostředky na projekty - PD Revitalizace areálu výtopny) na paragraf komunální služby a územní rozvoj
jinde nezařazené, položka ostatní služby (geometrické plány) ve výši 30 000,- Kč, přesun na paragraf využití
volného času dětí a mládeže, položka opravy a údržba (výměna oplocení za 3D panely hřiště vnitroblok) ve výši
100 000,- Kč, přesun an paragraf využití volného času dětí a mládeže, položka stavby, budovy a haly (výstavba
oplocení hřiště Přilehlá) ve výši 20 000,- Kč a přesun na paragraf veřejné osvětlení, položka stavby, budovy
a haly (dofinancování stavby VO H. Příkopy dle SOD 150-OMI/2018, v roce 2018 se nedočerpala částka
469,- tis. Kč a zůstala v přebytku zůstalo v přebytku) ve výši 350 000,- Kč dle přílohy č. 1. Tato změna
nezvyšuje příjmovou ani výdajovou část rozpočtu, jedná se pouze o přesun v rámci výdajové části rozpočtu.
g) Jedná se o zapojení finančních prostředků ve výši 993 357,- Kč do příjmové části rozpočtu na položku
ostatní NEI přijaté transfery ze SR (průtokový transfer pro ZUŠ, Horní Slavkov) a zapojení do výdajové části
rozpočtu na paragraf základní umělecké školy, položka NEI příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
(ZUŠ, přísp. organizace, H. Slavkov-průtokový transfer) dle přílohy č. 1. Tato změna navyšuje příjmovou
a výdajovou část rozpočtu.

RM 317/20/19
Rada města Horní Slavkov
 Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 20
a) Přesun finančních prostředků ve výši 91 000,- Kč v rámci výdajové části rozpočtu
b) Zapojení finančních prostředků ve výši 123 039,- Kč do příjmové a výdajové části rozpočtu,
průtokový transfer od Karlovarského kraje pro příspěvkovou organizaci: Mateřskou školu Horní
Slavkov, Dlouhá 620/1, příspěvkovou organizaci, IČO: 75005492 a finanční prostředky ve výši
97 409,55 Kč pro příspěvkovou organizace: Mateřskou školu Horní Slavkov, Sportovní 713,
příspěvkovou organizaci, IČO: 75005506
c) Zapojení finančních prostředků ve výši 10 290,- Kč do příjmové a výdajové části rozpočtu,
neinvestiční dotace od Ministerstva financí na výdaje spojené s přípravou sčítání lidu, domů a bytů
v roce 2021
d) Zapojení finančních prostředků ve výši 150 000,- Kč do příjmové a výdajové části rozpočtu,
účelová investiční dotace od Karlovarského kraje na pořízení nového užitkového terénního vozidla
s přívěsem pro JSDH
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e) Snížení finančních prostředků ve výši 4 159 690,64 Kč v příjmové a výdajové části rozpočtu,
snížení investiční dotace v roce 2019 od MPO na projekt Horní Slavkov-Dům služeb č.p.653"
na základě rozhodnutí
f) Přesun finančních prostředků ve výši 500 000,- Kč v rámci výdajové části rozpočtu
g) Zapojení finančních prostředků ve výši 993 357,- Kč do příjmové a výdajové části rozpočtu,
průtokový transfer MŠMT pro Základní uměleckou školu Horní Slavkov, příspěvkovou organizaci,
IČO: 75005450
Termín kontroly plnění usnesení: 02.10.2019
Zodpovídá: Ivana Kowaliková, vedoucí FO
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

4
0
0

6. „Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786 - část A - SO 01 - Bezbariérové
úpravy - 1.etapa, část B - SO 02 - Učebny“ - dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
Dodatek smlouvy o dílo řeší potřeby přímo vyvolané realizací díla. Původně navržená svislá zdvihací plocha
u tělocvičny, osazená do místnosti vedle schodiště, musela být zcela nahrazena plošinou šikmou,
která je vedena po pravé straně schodiště. Stavební přípravu a montáž svislé plošiny nebylo možné realizovat
s ohledem na výšku stropu montážního podlaží (1PP) budovy a dilatačního spoje mezi objektem pavilonu
1. stupně a pavilonu tělocvičen. Stejný konstrukční problém nastal i při provádění stavební připravenosti
pro svislou plošinu u jídelny.

RM 318/20/19
Rada města Horní Slavkov
 Schvaluje
uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 109-OMI/2019 s dodavatelem stavebních prací "Bezbariérové
úpravy ZŠ Školní Horní Slavkov, 1. část a stavební úpravy odborných učeben na ZŠ Školní Horní
Slavkov" společností KV Realinvest s.r.o.,Chebská 204/71,36006 Karlovy Vary, IČO: 29113903
o provedení víceprací a neprovedení méněprací, jejichž potřeba vyvstala v průběhu provádění díla,
jedná se zejména o úpravy související se záměnou svislé zdvihací plošiny u tělocvičny za plošinu
šikmou, instalatérské práce a stavební práce při realizaci výtahové šachty, celkem za 249.600,- Kč
bez DPH
Termín kontroly plnění usnesení: 10.10.2019
Zodpovídá: Monika Volfová, vedoucí OMI
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

4
0
0

7. Komise rozvoje města - zápis č. 7/2019
RM 319/20/19
Rada města Horní Slavkov
 Bere na vědomí
zápis z jednání Komise rozvoje města č. 7/2019 ze dne 09.09.2019
Zodpovídá: Monika Volfová, vedoucí OMI
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Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

4
0
0

8. Záměr prodeje pozemku p.č. 1060/8 o výměře 133 m² v k.ú. Horní Slavkov
RM 320/20/19
Rada města Horní Slavkov
 Schvaluje
záměr prodeje pozemku p.č. 1060/8 o výměře 133 m² v k.ú. Horní Slavkov
Termín kontroly plnění usnesení: 31.12.2019
Zodpovídá: Marcela Václavíková, OMI
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

4
0
0

9. Pronájem části pozemku p.č. 2533/189 o výměře 25 m² v k.ú. Horní Slavkov
RM 321/20/19
Rada města Horní Slavkov
 Neschvaluje
pronájem části pozemku p.č. 2533/189 o výměře 25 m² v k.ú. Horní Slavkov xxxx, nar. xxxx
Termín kontroly plnění usnesení: 06.11.2019
Zodpovídá: Marcela Václavíková, OMI
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

4
0
0

10. Předpis RM - pronájmy pozemků v majetku Města Horní Slavkov
Předpis mění sazby za pronájem pozemků pro ostatní účely (zahrady, rekreace apod.), kdy dochází k navýšení
sazby z původních 1,50 Kč/m²/rok pro všechna katastrální území na 3,- Kč/m²/rok pro uvedený účel
v katastrálním území Horní Slavkov a 2,- Kč/m²/rok pro uvedený účel v ostatních katastrálních územích
ve správním území Města Horní Slavkov.

RM 322/20/19
Rada města Horní Slavkov
 Schvaluje
předpis Rady města PR 02/2019 - Pronájmy pozemků v majetku města v předloženém znění
Termín kontroly plnění usnesení: 21.01.2020
Zodpovídá: Marcela Václavíková, OMI
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:
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11. Bezbariérové úpravy MěÚ Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, Horní Slavkov - 1. etapa uzavření smlouvy o dílo
Nabídky podali:
Pavel Radaušer, Tovární
200/25, Loket,
IČO: 73407780

2 963 732,00 Kč

D-PRODUKT, s.r.o.,
Slunečná 374 35491
Lázně Kynžvart,
IČO: 25089161

3 440 110,00 Kč

TIMA, spol. s r.o. obchodně výrobní služby,
Vančurova 477/9 36017
Karlovy Vary,
IČO: 40523284

3 655 912,00 Kč

KV Realinvest s.r.o.,
Chebská 204/71 36006
Karlovy Vary,
IČO: 29113903

4 058 719,00 Kč

V etapě č. 1 bude provedena úprava přízemních prostor (recepce, sociální zařízení a mezipatro).
Dojde tak ke stavebním (bezbariérovým) úpravám stávajících prostor městského úřadu (WC, schodiště, vstupy
do objektu, elektronická úřední deska atd.).

RM 323/20/19
Rada města Horní Slavkov
 Bere na vědomí
předloženou zprávu o posouzení a hodnocení nabídek a rozhodnutí o výběru dodavatele o přidělení
zakázky "Bezbariérové úpravy MěÚ Horní Slavkov 634/12, Horní Slavkov - 1. etapa"
 Schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu „Bezbariérové úpravy MěÚ Horní
Slavkov, Dlouhá 634/12, Horní Slavkov - 1. etapa“ s dodavatelem Pavel, Radaušer, Tovární 200/25,
35733 Loket, IČO: 73407780 za 2.963.732,- Kč bez DPH.
V případě, že nebude prvním účastníkem poskytnuta součinnost k podepsání smlouvy, bude vyzván
druhý účastník v pořadí D-Produkt, s.r.o., Slunečná 374, 354 91 Lázně Kynžvart, IČO: 25089161
za 3.440.110,- Kč bez DPH
 Schvaluje
uzavření příkazní smlouvy na výkon technického dozoru investora při realizaci stavby „Bezbariérové
úpravy MěÚ Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, Horní Slavkov - 1. etapa“ s Radkem Ježkem, Dušínova
1317/1, 323 00 Plzeň, IČO: 04813651, ČKAIT 0301376 za 60.000,- Kč bez DPH
Termín kontroly plnění usnesení: 29.11.2019
Zodpovídá: Ondřej Lukeš, OMI
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:
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12. Mateřská škola Horní Slavkov, Dlouhá 620/1, příspěvková organizace - oznámení změny
provozní doby
RM 324/20/19
Rada města Horní Slavkov
 Bere na vědomí
změnu provozní doby v Mateřské škole Horní Slavkov, Dlouhá 620/1, příspěvková organizace,
IČO: 75005492
Zodpovídá: Mgr. Iveta Svobodová, ředitelka Mateřské školy Horní Slavkov, Dlouhá 620/1,
příspěvkové organizace
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

4
0
0

13. Mateřská škola Horní Slavkov, Sportovní 713, příspěvková organizace - Žádost o povolení
výjimky z počtu dětí
RM 325/20/19
Rada města Horní Slavkov
 Schvaluje
Mateřské škole Horní Slavkov, Sportovní 713, příspěvkové organizaci, IČO: 75005506 povolení
výjimky z počtu dětí z 24 na 28
Termín kontroly plnění usnesení: 11.10.2019
Zodpovídá: Bc. Pavlína Zábranská, ředitelka Mateřské školy Horní Slavkov, Sportovní 713,
příspěvkové organizace
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

4
0
0

V Horním Slavkově dne 25. 09. 2019

Alexandr Terek
starosta města

18.09.2019

Ing. Martin Kasal, DiS.
radní města
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