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

ZÁPIS
z 2. zasedání Rady města, konaného dne 22. 01. 2020 od 14.00 hodin v kanceláři starosty
na Městském úřadě v Horním Slavkově
Přítomni:

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

Omluveni:

MUDr. Jan Nemček
Rada města je usnášeníschopná.

Program:
1.

Kontrola plnění usnesení Rady města Horní Slavkov ke dni 22. 01. 2020 (RM 11/2/20)

2.

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o užití, implementaci a provozní podpoře SW eObec
a dodatek č. 4 k SW Fenix (RM 12/2/20)

3.

Smlouva o užívání programového vybavení KROS (RM 13/2/20)

4.

Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání v klíčových kompetencích na ZŠ Školní Horní
Slavkov - učebna IT - žádost o dotaci (RM 14/2/20)

5.

Konkurz na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Domu dětí a mládeže
a školní družina Horní Slavkov, příspěvková organizace - složení konkurzní komise
(RM 15/2/20)

6.

Rozpočtové opatření č. 29 v roce 2019 (RM 16/2/20)

7.

Darovací smlouvy a smlouvy o propagaci (RM 17/2/20)

8.

Dohoda o způsobu provedení údržby ochranného pásma přenosové soustavy 200kV
(RM 18/2/20)

9.
10.

Smlouva o spolupráci při likvidaci odpadů - jedlé tuky a oleje (RM 19/2/20)
Základní škola Horní Slavkov, Školní 786, příspěvková organizace - veřejná zakázka
(RM 20/2/20)

11.

Pečovatelská služba, příspěvková organizace - veřejná zakázka (RM 21/2/20)

Schválení programu jednání
Rada města po projednání

Schválila
program jednání zasedání Rady města
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:
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1. Kontrola plnění usnesení Rady města Horní Slavkov ke dni 22. 01. 2020
RM 11/2/20
Rada města Horní Slavkov
 Bere na vědomí
Kontrola plnění usnesení Rady města Horní Slavkov ke dni 22. 01. 2020
Zodpovídá: Mgr. Bc. Martin Stark, tajemník MěÚ
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

4
0
0

2. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o užití, implementaci a provozní podpoře SW eObec a dodatek č. 4
k SW Fenix
SW eObec (spisová služba) a SW Fenix (účetní a správní systém) jsou páteřními SW aplikacemi úřadu.
Dodatkem č. 2 se rozšiřuje/pořizuje správa Integrace spisové služby s digitální úřední deskou dle národního
spisového standardu s cenou roční správy 11.000,- Kč bez DPH (digitální úřední deska byla pořízena z dotace)
a dodatkem č. 4 je rozšiřován účetní modul Majetek pro účely vedení majetku Svazku obcí "Hornoslavkovsko"
za cenu 4.800,- Kč a navýšení ceny roční správy o 1200,- Kč bez DPH (je přefakturováno Svazku).

RM 12/2/20
Rada města Horní Slavkov
 Schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o užití, implementaci a provozní podpoře informačního systému
eObec a dodatku č. 4 ke Smlouvě o užití, implementaci a provozní podpoře informačního systému
HELIOS Fenix se spol. Asseco Sollutions, a.s., sídlem Zelený pruh 1560/99, Praha 4,
IČO: 64949541
Termín kontroly plnění usnesení: 28.02.2020
Zodpovídá: Mgr. Bc. Martin Stark, tajemník MěÚ
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

4
0
0

3. Smlouva o užívání programového vybavení KROS
SW je pořizován pro sladění užívání shodného nástroje, který je nejpoužívanějším SW nástrojem rozpočtáři
stavebních společností. Umožní kontrolu nabízených rozpočtů a zároveň si vytvořit vlastní rozpočet
pro nacenění zakázek menšího charakteru realizovaných vlastními personálními zdroji.

RM 13/2/20
Rada města Horní Slavkov
 Schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytnutí užívacích práv k Programovému vybavení KROS a Datovým
souborům ÚRS s spol. ÚRS CZ a.s., sídlem Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10, IČO: 47115645
Termín kontroly plnění usnesení: 03.02.2020
Zodpovídá: Mgr. Bc. Martin Stark, tajemník MěÚ
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Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

4
0
0

4. Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání v klíčových kompetencích na ZŠ Školní Horní Slavkov učebna IT - žádost o dotaci
Cílem projektu je zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání v klíčových kompetencích práce s digitálními
technologiemi a v technických a řemeslných oborech na ZŠ ve Školní ulici. Předmětem realizace projektu
je pořízení vybavení IT učebny. Stávající vybavení počítačovou technikou neumožňuje samostatný přístup
každého žáka (v případě výuky celé třídy) k PC. Stávající počet pracovních stanic bude rozšířen na 25 ks.

RM 14/2/20
Rada města Horní Slavkov
 Schvaluje
podání žádosti o dotaci v rámci 92. výzvy IROP na realizaci projektu Infrastruktura pro rozvoj
vzdělávání v klíčových kompetencích na ZŠ Školní Horní Slavkov - učebna IT
 Schvaluje
spolufinancování uznatelných nákladů projektu ve výši 10 %, tj. 140.000 Kč
Termín kontroly plnění usnesení: 13.05.2020
Zodpovídá: Ing. Jan Kvasnička, OKST
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

4
0
0

5. Konkurz na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Domu dětí a mládeže a školní
družina Horní Slavkov, příspěvková organizace - složení konkurzní komise
Úkolem konkurzní komise je vybrat vhodného kandidáta na pracovní místo ředitele a stanovit pořadí vhodných
kandidátů.

RM 15/2/20
Rada města Horní Slavkov
 Jmenuje
konkurzní komisi k provedení konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky
Domu dětí a mládeže a školní družina Horní Slavkov, příspěvková organizace, IČO: 75005441,
ve složení:
předseda určený zřizovatelem: Alexandr Terek
náhradník předsedy určeného zřizovatelem: Ing. Martin Kasal, DiS.
člen určený zřizovatelem: Tomáš Straka
náhradnice člena určeného zřizovatelem: Mgr. Eva Vnučková
Mgr. Blanka Hanáková
Mgr. Marta Pincová
Iva Ondrejková

22. 01. 2020

členka určená krajský úřadem; úřednice odboru školství, mládeže
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje
školní inspektorka České školní inspekce
členka určená Českou školní inspekcí; ředitelka školského zařízení Dům
dětí a mládež Sokolov, Spartakiádní 1937, příspěvková organizace
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PaedDr. Zuzana Onderová
Eva Widemannová

členka určená Českou školní inspekcí, psycholog; Integrovaná střední
škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace
pedagogická pracovnice příslušné příspěvkové organizace; asistentka
pedagoga ve školní družině

 Pověřuje
Mgr. Viktorii De Stefanisovou, vedoucí odboru správního a vnitřních věcí Městského úřadu Horní
Slavkov, funkcí tajemníka komise; tajemník není členem konkurzní komise
Termín kontroly plnění usnesení: bez odkladu
Zodpovídá: Mgr. Viktorie De Stefanisová, vedoucí OSVV
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

4
0
0

6. Rozpočtové opatření č. 29 v roce 2019
a) Jedná se o snížení finančních prostředků ve výši 106 939,- Kč v příjmové části rozpočtu položka NEI přijaté
transfery ze státního rozpočtu (Dotace od ÚP na VPP) a snížení ve výdajové části rozpočtu na paragrafu
místní správa, položka platy zaměstnanců (platy VPP) ve výši 79 925,- Kč, snížení na položce sociální
pojištění (SP VPP) ve výši 19 821,- Kč a snížení na položce zdravotní pojištění (ZP VPP) ve výši 7 193,- Kč.
Tato změna snižuje příjmovou a výdajovou část rozpočtu. Očekávaná dotace od ÚP na VPP byla v rozpočtu
ve výši 700 000,- Kč, dle skutečnosti byla položka naplněna na částku ve výši 593 061,- Kč (přijatá dotace
od ÚP v roce 2019), o rozdíl ve výši 106 939,- Kč se musí příjmová položka ponížit a srovnat rozpočet
dle skutečnosti.
b) Jedná se o snížení finančních prostředků ve výši 281 837,- Kč v příjmové části rozpočtu na položce
Investiční přijaté transfery ze SR (dotace od MMR) a snížení ve výdajové části rozpočtu na paragrafu místní
správa, položka stavby, budovy a haly (bezbariérové úpravy MěÚ). Tato změna snižuje příjmovou
a výdajovou část rozpočtu. Očekávaná dotace dle registrace dotace byla ve výši 1 959 037,- Kč,
dle rozhodnutí byla dotace snížena na částku ve výši 1 677 200,- Kč a tato částka byla přijata v roce 2019,
o rozdíl ve výši 281 837,- Kč se musí příjmová položka ponížit a srovnat rozpočet dle skutečnosti. Dotace
byla vyčerpána ve výši dle vydaného RoPD. Snížení dotace v RoPD oproti RA bylo provedeno z důvodu
rozdílu mezi předpokládanou výší nákladů na realizaci akce (projektantský rozpočet – žádost o dotaci, RA)
a cenou zasmluvněnou v SoD (RoPD). Relativní výše dotace zůstala nezměněna, tj. 50 % způsobilých
nákladů.
c) Jedná se o snížení finančních prostředků ve výši 2 697 501,75 Kč v příjmové části rozpočtu na položce INV
přijaté transfery ze SR (dotace od MŽP projekt Hospodaření s dešťovou vodou) a snížení splátky
dlouhodobých půjčených prostředků (snížení splátky úvěru, která nemohla být provedena, protože nebyla
přijata dotace v roce 2019). Tato změna snižuje příjmovou část rozpočtu a financování (splátky dl. půjč.
prostředků-úvěr). Očekávaná dotace dle rozhodnutí byla v rozpočtu ve výši 2 697 501,75 Kč, dotace měla
být použita na mimořádnou splátku úvěru. Vzhledem k tomu, že dotace nebyla přijata v roce 2019, nemůže
být provedena mimořádná splátka úvěru. Dotace bude poskytnuta od MŽP až v roce 2020 a bude použita
v tomto roce i na mimořádnou splátku úvěru.
d) Jedná se o snížení finančních prostředků ve výši 603 578,- Kč v příjmové části rozpočtu na položce INV
přijaté transfery ze státních fondů (dotace od SFŽP) a zvýšení Financování (použití přebytku na pokrytí
nákladů spojených s projektem uskutečněných v roce 2019). Tato změna snižuje příjmovou část rozpočtu
a zvyšuje financování. Očekávaná dotace od SFŽP dle rozhodnutí byla v rozpočtu ve výši 603 578,- Kč,
dotace nebyla přijata v roce 2019, proto se musí ponížit příjmová položka o celou část dotace. Náklady
vynaložené na tento projekt v roce 2019 byly pokryty z vlastních prostředků. Dotace bude poskytnuta
od SFŽP v roce 2020 a tyto prostředky budou volné a možné k dalšímu zapojení do rozpočtu v roce 2020.
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e) Jedná se o snížení finančních prostředků ve výši 4 316 016,36 Kč v příjmové části rozpočtu na položce INV
přijaté dotace ze SR (dotace od MPO) a snížení ve výdajové části rozpočtu na paragrafu nebytové
hospodářství, položka stavby, budovy a haly (dům služeb č.p. 653). Tato změna snižuje příjmovou
a výdajovou část rozpočtu. Očekávaná dotace dle rozhodnutí byla v rozpočtu ve výši 8 635 885,36 Kč,
dle skutečnosti byla položka naplněna v roce 2019 pouze na částku ve výši 4 319 869,- Kč, o rozdíl ve výši
4 316 016,36 Kč se musí příjmová položka ponížit a srovnat rozpočet dle skutečnosti. Dotace ve výši
4 316 016,36 Kč bude poskytnuta od MPO v roce 2020.

RM 16/2/20
Rada města Horní Slavkov
 Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 29 v roce 2019
Snížení finančních prostředků ve výši 106 939,- Kč v příjmové a výdajové části rozpočtu, snížení
na položce NEI přijaté dotace od ÚP dle skutečně přijaté výše v roce 2019
b) Snížení finančních prostředků ve výši 281 837,- Kč v příjmové a výdajové části rozpočtu, snížení
na položce INV přijaté dotace od Ministerstva pro místní rozvoj na projekt Bezbariérové úpravy
MěÚ
c) Snížení finančních prostředků ve výši 2 697 501,75 Kč v příjmové části rozpočtu
a na financování, snížení na položce INV přijaté dotace od Ministerstva životního prostředí
na projekt Hospodaření s dešťovou vodou v Horním Slavkově
d) Snížení finančních prostředků ve výši 603 578,- Kč v příjmové části rozpočtu a zvýšení
na financování, snížení na položce INV přijaté dotace od SFŽP na projekt Veřejné osvětlení
Horní Slavkov
e) Snížení finančních prostředků ve výši 4 316 016,36 Kč v příjmové a výdajové části rozpočtu,
snížení na položce INV přijaté dotace od Ministerstva průmyslu a obchodu na projekt Dům služeb
č.p. 653
a)

Termín kontroly plnění usnesení: 05.02.2020
Zodpovídá: Ivana Kowaliková, vedoucí FO
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

4
0
0

7. Darovací smlouvy a smlouvy o propagaci
RM 17/2/20
Rada města Horní Slavkov
 Schvaluje
a) uzavření Darovacích smluv na poskytnutí finančních darů:
 s p. Radkem Ježkem, IČO: 04813651, se sídlem Dušínova 1317/1, Plzeň, ve výši 10.000,- Kč
 se spol. Technické služby Horní Slavkov, s.r.o., IČO: 26330202, se sídlem Hornova 825, Horní
Slavkov, ve výši 7.000,- Kč
 se spol. Tamala system a.s., IČO: 04508149, se sídlem Pod Kotlářkou 151/3, Praha, ve výši
10.000,- Kč
 se spol. Kaisrlík s.r.o., IČO: 48362786, se sídlem Stannum 930, Horní Slavkov, ve výši 5.000,- Kč
 se spol. TJP s.r.o., IČO: 25232231, se sídlem Sportovní 868, Horní Slavkov, ve výši 2.000,- Kč
 se spol. Šlégr, s.r.o., IČO: 26367823, se sídlem třída Osvoboditelů 434, Horní Slavkov, ve výši
10.000,- Kč
 se spol. Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., IČO: 49789228, se sídlem Studentská 328/64,
Karlovy Vary - Doubí ve výši 5.000,- Kč
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b) uzavření Smluv o propagaci na zajištění reklamy na Reprezentačním plese města Horní Slavkov:
 se spol. Centra Stav s.r.o., IČO: 25247107, se sídlem Zahradní 928, Horní Slavkov, ve výši
15.000,- Kč + DPH
 se spol. Jaroslav Blažej - výroba strojů a zařízení s.r.o., IČO: 26362015, se sídlem Osvoboditelů
523, Horní Slavkov, ve výši 20.000,- Kč + DPH
Termín kontroly plnění usnesení: 31.01.2020
Zodpovídá: Blanka Koškovská, FO
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

4
0
0

8. Dohoda o způsobu provedení údržby ochranného pásma přenosové soustavy 200kV
Dohoda řeší kácení vzrostlých dřevin pod trasou elektrického vedení, které provede na vlastní náklady uvedená
společnost.

RM 18/2/20
Rada města Horní Slavkov
 Schvaluje
Dohodu o způsobu provedení údržby ochranného pásma mezi městem Horní Slavkov a ČEPS,a.s.,
Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha, IČO: 25702556 zastoupené společností REN Company spol. s r.o.,
Pražská 936, 430 01 Chomutov, IČO: 62738721
Termín kontroly plnění usnesení: 05.02.2020
Zodpovídá: Bc. Lenka Krejsová, OVŽP
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

4
0
0

9. Smlouva o spolupráci při likvidaci odpadů - jedlé tuky a oleje
Města mají od 1.1.2020 povinnost zajistit občanům sběr jedlých tuků a potravinářských olejů, dosud byl sběr
dobrovolný a v podmínkách města byl sběr zajišťován na sběrném dvoře. Sběr bude rozšířen i o kontejner
umístěný za radnicí.

RM 19/2/20
Rada města Horní Slavkov
 Schvaluje
uzavření smlouvy s Černohlávek Group s.r.o., Církvice 57, 285 33 Církvice, IČO: 08298963
Termín kontroly plnění usnesení: 05.02.2020
Zodpovídá: Bc. Lenka Krejsová, OVŽP
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

22. 01. 2020
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0
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10. Základní škola Horní Slavkov, Školní 786, příspěvková organizace - veřejná zakázka
Byly podány dvě nabídky a to od: Daniela Razíma za částku 271.700,- Kč a spol. HL Bohemia s.r.o.
za 351.222,- Kč.

RM 20/2/20
Rada města Horní Slavkov
 Bere na vědomí
výsledky veřejné zakázky Základní školy Horní Slavkov, Školní 786, příspěvková organizace,
IČO: 75005484, uveřejněné v systému E-ZAK Horní Slavkov "Vybavení žákovské kuchyňky ZŠ Horní Slavkov, Školní 786" a výsledek hodnotícího kola dle cenového kritéria
 Souhlasí
s uzavřením Smlouvy o dílo na vybavení žákovské kuchyňky Základní školy Horní Slavkov, Školní
786, příspěvková organizace, IČO: 75005484 s panem Danielem Razímem, Dlouhá 733, Horní
Slavkov 357 31, IČO: 00794279
Termín kontroly plnění usnesení: 13.03.2020
Zodpovídá: Mgr. Magdalena Čavojská, ředitelka Základní školy Horní Slavkov, Školní 786,
příspěvkové organizace
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

4
0
0

11. Pečovatelská služba, příspěvková organizace - veřejná zakázka
Záměrem je oprava podlah a výměna lina na chodbách a na schodech jednotlivých pater v objektu bytů
zvláštního určení v ulici Poštovní.

RM 21/2/20
Rada města Horní Slavkov
 Souhlasí
s popsanou veřejnou zakázkou na výměnu lina v objektu bytů zvláštního určení v ulici Poštovní 656,
Horní Slavkov a pro účast u otevírání, posuzování a rozhodování o přidělení zakázky za zřizovatele
určuje člena zastupitelstva města pana Bc. Zdeňka Chlebuše
Termín kontroly plnění usnesení: 02.03.2020
Zodpovídá: Mgr. Elvíra Holinková, ředitelka Pečovatelské služby, příspěvkové organizace
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

22. 01. 2020
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V Horním Slavkově dne 29. 01. 2020

Bc. Zdeněk Chlebuš
radní města

Alexandr Terek
starosta města
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