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 24. zasedání Rady města, konaného dne 13.11.2019 od 15.00 hodin v kanceláři starosty
na Městském úřadě v Horním Slavkově
Přítomni:

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

Omluveni:

Alexandr Terek
Rada města je usnášeníschopná.

Program:
1.

„Horní Slavkov, ul. Nad Výtopnou, inženýrské sítě pro rodinné domy“ - uzavření
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby (RM 370/24/19)

2.

Dodatek smlouvy o dílo č. 1 - Restaurování kamenných prvků v interiéru a exteriéru
kostela sv. Jiří, Horní Slavkov (RM 371/24/19)

3.

Bytový fond (RM 372/24/19)

Schválení programu jednání
Rada města po projednání

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

4
0
0

1. „Horní Slavkov, ul. Nad Výtopnou, inženýrské sítě pro rodinné domy“ - uzavření dodatku č.
1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby
Provedena bude pouze pokládku chrániček v předpokládaných trasách budoucí otické sítě, by mělo v budoucnu
vést k minimalizaci případných výkopových prací v případě budování nové optické sítě. Toto navržené zúžení
předmětu realizace stavby povede také k úspoře nákladů.

RM 370/24/19
Rada města Horní Slavkov
 Schvaluje
uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 126-OMI/2019, na realizaci stavby „Horní Slavkov,
ul. Nad Výtopnou, inženýrské sítě pro rodinné domy“ se společností KV Realinvest, s.r.o.,

16.11.2019
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Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary, IČO: 29113903 o neprovedení některých prací ze stavebního
objektu č. SO06 - Chránička optického vedení, v celkové hodnotě -328.719 Kč bez DPH
Termín kontroly plnění usnesení: 30.11.2019
Zodpovídá: Monika Volfová, vedoucí OMI
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

4
0
0

2. Dodatek smlouvy o dílo č. 1 - Restaurování kamenných prvků v interiéru a exteriéru kostela
sv. Jiří, Horní Slavkov
Vzhledem k novým skutečnostem, které byly zjištěny při postupu prací na restaurování kamenných prvků
v kostele sv. Jiří je nutné provedení víceprací u kamenného prvku - K20 Porta, hlavní vstup do předsíně
kostela. Vícepráce zahrnují odstranění mříže a odstranění betonových základů, ve kterých je mříž ukotvena.
Nové zajištění kostela zahrnuje opravu stávajících dřevěných dveří, doplnění obloukové výplně a montáž
petlice. Dále je nutná výroba a doplnění kamenných desek ve schodišti, demontáž a zpětné osazení štětovaných
kamenů před schodištěm, které byly odhaleny pod vrstvou půdy. Tyto vícepráce vyvolávají větší časovou
náročnost tzn. změnu termínu dokončení z 15.11.2019 na 29.11.2019.
Po dohodě se zhotovitelem a zástupcem NPÚ bylo dohodnuto neprovedení restaurování portálu KE14 do sakristie a to z důvodu porušené statiky kamenných prvků portálu, podloží u portálu je podmáčené
a musí se nejdříve samostatně provést úprava dešťových svodů, která povede k postupnému vysušení podloží.

RM 371/24/19
Rada města Horní Slavkov
 Schvaluje
uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 101-OMI/2019 na realizaci akce "Restaurování kamenných
prvků v interiéru a exteriéru kostela sv. Jiří, Horní Slavkov" se zhotovitelem Jiřím Pavlíkem, Žižkova
121, 362 01 Ostrov, IČO: 10344012, na vícepráce v celkové výši 28.000,- Kč bez DPH, měnépráce
v celkové výši 15.000,- Kč bez DPH a změnu termínu dokončení z 15.11.2019 na 29.11.2019.
Celková cena díla se mění z 964.000,- Kč bez DPH na 977.000,- Kč bez DPH
Termín kontroly plnění usnesení: 15.11.2019
Zodpovídá: Petra Bednářová, OMI
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

4
0
0

3. Bytový fond
Jedná se o přidělení tzv. náhradního bytu rezervovaného pro krytí mimořádných situací občanů města.
Byt byl přidělen ve zrychleném režimu pro mimořádnou životní situaci občana po dobu nezbytně nutnou
pro odpadnutí překážky v užívání vlastního obydlí.

RM 372/24/19
Rada města Horní Slavkov
 Schvaluje
přidělení bytové jednotky č. 3, ul. Dlouhá 630, k.ú. Horní Slavkov paní xxxx, nar. xxxx, trvalým
pobytem xxxx, 357 31 Horní Slavkov, po dobu vyřešení krizové životní situace

16.11.2019
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Termín kontroly plnění usnesení: 27.12.2019
Zodpovídá: Karolína Tesařová, OSBN
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

4
0
0

Pozn.
V usnesení RM č. 364/23/19 došlo po schválení usnesení k přejmenování smlouvy z „Smlouva o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu „Vodovodní přípojka a přípojka kanalizace pro odtok
přečištěných vod z domovní ČOV“ na "Rekreační objekt Ležnice č.ev. 79, domovní ČOV a vodovodní
přípojka".

V Horním Slavkově dne 20. 11. 2019

Tomáš Straka
místostarosta města

16.11.2019

Bc. Zdeněk Chlebuš
radní města
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