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

ZÁPIS
z 22. zasedání Rady města, konaného dne 23. 09. 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.

V radě města z 09.09.2020 byla, v usnesení bodu č. 9 - Výpůjčka majetku Města Technickým službám
Horní Slavkov, s.r.o. - Dodatek č. 8, provedena oprava administrativní chyby v číselném označení
dodatku z čísla 7 na číslo 8.
Uvedená oprava je provedena 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 23.09.2020 (RM 251/22/20)

2.

Ředitelské volno v Základní škole Nádražní a Základní škole Školní (RM 252/22/20)

3.

Rozpočtové opatření č. 18 (RM 253/22/20)

4.

Technicko-ekonomická studie revitalizace stávající SZTE - kupní smlouva s ČEZ
Energo, s.r.o. (RM 254/22/20)

5.

Dodatek č. 2 k „Smlouvě o umístění peněžního automatu“ (RM 255/22/20)

6.

Mateřská škola Horní Slavkov, Sportovní 713, příspěvková organizace - Žádost
o povolení výjimky z počtu dětí (RM 256/22/20)

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 23.09.2020
RM 251/22/20
Rada města Horní Slavkov
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 Bere na vědomí
Kontrolu plnění usnesení Rady města Horní Slavkov ke dni 23.09.2020
Zodpovídá: Mgr. Bc. Martin Stark, tajemník MěÚ
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

4
0
0

2. Ředitelské volno v Základní škole Nádražní a Základní škole Školní
Ministr zdravotnictví vyzval ředitele škol, aby na pátek nařídili ředitelské volno a prodloužili dětem víkend,
který kvůli pondělnímu státnímu svátku potrvá tři dny. Toto opatření by mělo přispět ke zklidnění
epidemiologické situace, zejména s ohledem na situaci ve městě resp. u ZŠ Školní ul.

RM 252/22/20
Rada města Horní Slavkov
 Bere na vědomí
udělení ředitelského volna v Základní škole Horní Slavkov, Nádražní 683, příspěvkové organizaci,
IČO: 75005476 a Základní škole Horní Slavkov, Školní 786, příspěvkové organizaci, IČO: 75005484
dne 25.09.2020
Zodpovídá: Mgr. Karel Bernard, ředitel Základní školy Horní Slavkov, Nádražní 683,
příspěvkové organizace
Mgr. Magdalena Čavojská, ředitelka Základní školy Horní Slavkov, Školní 786, příspěvkové
organizace
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

4
0
0

3. Rozpočtové opatření č. 18
a) Jedná se o zapojení finančních prostředků ve výši 139 776- 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 98 849,10 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). Tato změna navyšuje příjmovou
a výdajovou část rozpočtu. Jedná se o průtokový transfer pro zřízené PO.
b) Přesun finančních prostředků ve výši 25 000,- Kč z paragrafu nebytové hospodářství, položka nákup DDHM
z odboru OSBN na paragraf místní správa, položka programové vybavení do 60,- tis. Kč na odbor. Tato změna
nezvyšuje příjmovou ani výdajovou část rozpočtu, jedná se o přesun v rámci výdajové části rozpočtu
c) Jedná se o přesun finančních prostředků ve výši 3 000,- Kč z paragrafu ostatní záležitosti pozemních
komunikací, položka úroky z úvěru (úroky úvěr RPS 2.etapa, chodníky MAS) na paragraf výstavba a údržba
místních inženýrských sítí, položka úrok z úvěru (úvěr inž. sítě Nad Výtopnou), přesun ve výši 45 000,- Kč
z paragrafu bytové hospodářství, položka úroky z úvěru (úvěr demolice D. Příkopy, domy Nad Výtopnou)
přesun ve výši 45 000,- Kč z paragrafu nebytové hospodářství, položka úroky z úvěru (úvěry rekonst. Budova
MÚ, bezbariérové úpravy budovy MÚ) a přesun ve výši ve výši 70 000,- Kč na paragraf základní školy,
položka úroky z úvěru (úvěr hřiště Nádražní, RPS 3. etapa veř. prostr. a vstup do ZŠ Školní), přesun ve výši

23. 09. 2020

RMZ 2020_22

2

20 000,- Kč na paragraf silnice, položka úroky z úvěru (úvěr rekonstrukce vozovky ul. Hasičská). Tato změna
nezvyšuje příjmovou ani výdajovou část rozpočtu, jedná se pouze o přesun v rámci výdajové části rozpočtu.
Tento přesun je nutný z důvodu finančního zajištění úhrad úroků z nově uzavřených úvěru.

RM 253/22/20
Rada města Horní Slavkov
 Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 18
a) Zapojení finančních prostředků od Karlovarského kraje ve výši 139 776,- Kč do příjmové
a výdajové části rozpočtu, průtokový transfer pro Mateřskou školu Horní Slavkov, Dlouhá 620/1,
příspěvkovou organizaci, IČO: 75005492 a zapojení finančních prostředků ve výši 98 849,10 Kč
pro Mateřskou školu Horní Slavkov, Sportovní 713, příspěvkovou organizaci, IČO: 75005506
b) Přesun finančních prostředků ve výši 25 000,- Kč z odboru OSBN na odbor OKST
c) Přesun finančních prostředků ve výši 93 000,- Kč na FO
Termín kontroly plnění usnesení: 07.10.2020
Zodpovídá: Ivana Kowaliková, vedoucí FO
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

4
0
0

4. Technicko-ekonomická studie revitalizace stávající SZTE - kupní smlouva s ČEZ Energo,
s.r.o.
Předmětem předkládaných studií je posouzení stavu a technických možností revitalizace jednak zdroje tepla
a také celé soustavy systému zásobování tepelnou energií města. Celý tento systém rozvodů tepla, předávacích
a výměníkových stanic vč. zdrojů tepla se již nachází na hranici své životnosti, i když je v posledních letech
ve spolupráci s provozovatelem ČEZ energetické služby prováděna postupná dílčí obnova jednotlivých
technologických částí rozvodného systému, je nezbytné připravit globální projekt revitalizace celého systému,
pravděpodobně pro dotační program MPO na zefektivnění soustav zásobování tepelnou energií. Vzhledem
k zapojení kogeneračních jednotek do systému výroby tepla budeme schopni splnit požadavky na vysoce
účinnou soustavu, což je jednou z limitních podmínek dotačního programu. Na zpracování celého projektu
se budou podílet některé ze společností ČEZ, předložené studie jsou vstupním dokumentem budoucího projektu.

RM 254/22/20
Rada města Horní Slavkov
 Schvaluje
uzavření kupní smlouvy se společností ČEZ Energo, s.r.o., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 - Michle,
IČO: 29060109 na pořízení "Technicko-ekonomická studie posouzení možnosti revitalizace stávající
SZTE Města Horní Slavkov", kterou pro prodávajícího zpracovala Vysoká škola báňská - Technická
univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum, IČO: 619 89 100 za 1,- Kč bez DPH
 Bere na vědomí
předložený dokument "Technicko-ekonomická studie posouzení možnosti revitalizace stávající SZTE
Města Horní Slavkov" zpracovatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné
energetické centrum, IČO: 619 89 100
 Bere na vědomí
předložený dokument "Technicko-ekonomická studie posouzení možnosti rekonstrukce stávajícího
zdroje tepla pro SZTE Města Horní Slavkov" zpracovatele Vysoká škola báňská - Technická
univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum, IČO: 61989100
Termín kontroly plnění usnesení: 30.10.2020
Zodpovídá: Monika Volfová, vedoucí OMI
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Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

4
0
0

5. Dodatek č. 2 k „Smlouvě o umístění peněžního automatu“
RM 255/22/20
Rada města Horní Slavkov
 Schvaluje
dodatek č. 2 smlouvy o umístění peněžního automatu č. 23517 ze dne 1.9.2018 s Komerční bankou,
a.s. se sídlem Na Příkopě 33 č.p. 969, 114 07 Praha 1, IČO: 45317054
Termín kontroly plnění usnesení: 31.10.2020
Zodpovídá: Karolína Tesařová, pověřená zastupováním vedoucí OSBN
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

4
0
0

6. Mateřská škola Horní Slavkov, Sportovní 713, příspěvková organizace - Žádost o povolení
výjimky z počtu dětí
RM 256/22/20
Rada města Horní Slavkov
 Schvaluje
Mateřské škole Horní Slavkov, Sportovní 713, příspěvkové organizaci, IČO: 75005506 povolení
výjimky z počtu dětí ve třech třídách - žlutá, modrá, zelená z 24 na 28 dětí
Termín kontroly plnění usnesení: 30.09.2020
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 30. 09. 2020

Tomáš Straka
radní města

Alexandr Terek
starosta města
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