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 3. zasedání Rady města, konaného dne 05. 02. 2020 od 14.00 hodin v kanceláři starosty
na Městském úřadě v Horním Slavkově
Přítomni:

Bc. Zdeněk Chlebuš, MUDr. Jan Nemček, Tomáš Straka, Alexandr Terek
(celkem 4 radní)

Omluveni:

Ing. Martin Kasal, DiS., Mgr. Martin Stark – tajemník
Rada města je usnášeníschopná.

Program:
1.

Kontrola plnění usnesení Rady města Horní Slavkov ke dni 05. 02. 2020 (RM 22/3/20)

2.

Předpis RM - Zpracování výroční zprávy k účetní závěrce příspěvkovými
organizacemi města (RM 23/3/20)

3.

Dům dětí a mládeže a školní družina - stanovení závazného ukazatele (RM 24/3/20)

4.

Rozpočtové opatření č. 1 (RM 25/3/20)

5.

Poskytnutí dotací z rozpočtu města (RM 26/3/20)

6.

Darovací smlouva (RM 27/3/20)

7.

Stanovení výše nákladů za odchyt a umístění toulavých a opuštěných zvířat (RM 28/3/20)

8.

Smlouva o zřízení věcného břemene na stavbu "Horní Slavkov, zahrádka
na p.p.č. 2799/47 k.ú. Horní Slavkov - elektro - přípojka NN" (RM 29/3/20)

9.

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na stavbu "Novostavba
rodinného domu p.p.č. 2135/6 v k.ú. Horní Slavkov" (RM 30/3/20)

10.

Bytový fond (RM 31/3/20)

11.

Základní škola Horní Slavkov, Školní 786, příspěvková organizace - Změna rozpočtu
č. 1 a Změna odpisového plánu č.1 (RM 32/3/20)

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 05. 02. 2020
RM 22/3/20
Rada města Horní Slavkov
 Bere na vědomí
Kontrola plnění usnesení Rady města Horní Slavkov ke dni 05. 02. 2020
Zodpovídá: Mgr. Bc. Martin Stark, tajemník MěÚ
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

4
0
0

2. Předpis RM - Zpracování výroční zprávy k účetní závěrce příspěvkovými organizacemi města
Ke změně předpisu dochází ze závěrů kontrolní činnosti a rozborů hospodaření. Příspěvkové organizace
v rámci rozpočtu u položek, které nejsou závazným ukazatelem, provádějí velké úpravy oproti plánu rozpočtu.
Předpis RM pak reaguje na tyto průběžné úpravy rozpočtu prováděných řediteli a zřizovateli podává informace
o důvodech takových přesunů zejména pro skutečnou potřebu alokace fin. prostředků v rozpočtu organizace.

RM 23/3/20
Rada města Horní Slavkov
 Vydává
Předpis rady města č. PR 2/2020 Zpracování výroční zprávy k účetní závěrce příspěvkovými
organizacemi města
Termín kontroly plnění usnesení: 31.03.2020
Zodpovídá: Františka Hesová, OKST
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

4
0
0

3. Dům dětí a mládeže a školní družina - stanovení závazného ukazatele
Závazný ukazatel je vydáván z důvodu zefektivnění užívání prostředků organizace, když organizace v dané
oblasti dosahuje neadekvátních nákladů, přičemž ředitelce se ponechává v rámci takto stanoveného ukazatele
prostor pro optimalizaci potřeby tisku.

RM 24/3/20
Rada města Horní Slavkov
 Stanovuje
Domu dětí a mládeže a školní družině, příspěvkové organizaci, IČO: 75005441 změnu finančního
vztahu pro rok 2020, jako závazný ukazatel je materiál ve výši 50 000,- Kč na nákup tonerů.
Termín kontroly plnění usnesení: 05.02.2020
Zodpovídá: Mgr. Bc. Martin Stark, tajemník MěÚ
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:
05. 02. 2020
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4. Rozpočtové opatření č. 1
a) Jedná se o zapojení finančních prostředků ve výši 33 504,- Kč do výdajové části rozpočtu na paragraf
základní umělecké školy, položka příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ZUŠ pořídila dlouhodobý
hmotný majetek- pianino a tím došlo k navýšení odpisů) a zapojení na financování (zapojení přebytku z roku
2019, který činí k 31.12.2019 41 600,- tis. Kč). Tato změna zvyšuje výdajovou část rozpočtu a zvyšuje
financování.
b) Zapojení finančních prostředků ve výši 237 454,17 Kč na paragraf odvádění a čištění odpadních vod,
položka stavby, budovy a haly (jde o dofinancování projektu Hospodaření s dešťovou vodou v H. Slavkově)
a zapojení na financování (zapojení nedočerpaných finančních prostředků z úvěru v roce 2019).
Tato změna zvyšuje výdajovou část rozpočtu a financování (čerpání úvěru).
Tento úvěr byl schválen ZM č. III/19/42 dne 24.6.2019. Ve schváleném rozpočtu na rok 2020
byla očekávaná částka nedočerpaných finančních prostředků v roce 2019 ve výši 1 000 000,- Kč, tato částka
je zahrnuta ve schváleném rozpočtu 2020, dle skutečnosti (viz výpis úvěr. účtu ze dne 31.12.2019)
je nedočerpaná částka úvěru ve výši 1 237 454,17 Kč, je tedy nutné zahrnout do rozpočtu 2020 zbylou část
čerpání úvěru ve výši 237 454,17 Kč (t.j. zůstatek nedoč. úvěru 1 237 454,17 Kč - 1 000 000,- Kč
již zapojeno ve schv. rozpočtu 2020). Projekt bude zrealizován k 31.5.2020.
c) Jedná se o přesun finančních prostředků ve výši 10 000,- Kč z paragrafu místní správa, položka ostatní
služby na paragraf ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, položka věcné dary ve výši
6 000,- Kč a přesun na paragraf ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, položka peněžní
dary ve výši 4 000,- Kč. Tato změna nezvyšuje příjmovou ani výdajovou část rozpočtu. Jedná se pouze
o přesun v rámci výdajové části rozpočtu.
d) Jedná se o zapojení finančních prostředků ve výši 48 082,- Kč do příjmové části rozpočtu na paragraf
ostatní záležitosti lesního hospodářství, položka ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ( příjem z dotace
na pojištění lesů z PGRLF) a zapojení do výdajové části rozpočtu na paragraf pojištění funkčně
nespecifikované, položka služby peněžních ústavů (pojištění lesů). Tato změna zvyšuje příjmovou
a výdajovou část rozpočtu.

RM 25/3/20
Rada města Horní Slavkov
 Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 1
a) Zapojení finančních prostředků ve výši 33 504,- Kč do výdajové části rozpočtu a na financování
(zapojení přebytku z roku 2019), navýšení provozního příspěvku pro Základní uměleckou školu
Horní Slavkov, příspěvkovou organizaci, IČO: 75005450
b) Zapojení finančních prostředků ve výši 237 454,17 Kč do výdajové části rozpočtu a na financování
(čerpání úvěru)
c) Přesun finančních prostředků ve výši 10 000,- Kč v rámci výdajové části rozpočtu na odboru
OKST
d) Zapojení finančních prostředků ve výši 48 082,- Kč do příjmové a výdajové části rozpočtu, dotace
na pojištění lesů z PGRLF a.s., Praha, IČO: 49241494
Termín kontroly plnění usnesení: 19.02.2020
Zodpovídá: Ivana Kowaliková, vedoucí FO
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

4
0
0

5. Poskytnutí dotací z rozpočtu města
Žadatelé požádali o poskytnutí dotace z rozpočtu města. Předložené žádosti vyhovují Pravidlům pro hodnocení
a poskytování dotací z rozpočtu města Horní Slavkov, kromě níže uvedených žadatelů:
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a) Městské muzeum Františkovy Lázně, IČO: 00368989. Tento žadatel podal žádost o dotaci na zajištění
celoroční činnosti žadatele v oblasti životního prostředí, ovšem nevykonává svoji činnost na území města
Horní Slavkov, ani neposkytuje přímo činnost našim občanům viz čl I a čl. II.
b) Tělovýchovná unie Sokolov, z.s., IČO: 00435562. Tento žadatel požádal o dotaci na akci Sportovec roku
2019, ovšem ani zde není vykonávaná činnost na území města Horní Slavkov a není poskytována přímo
pro občany města.

RM 26/3/20
Rada města Horní Slavkov
 Schvaluje
Poskytnutí dotace ve výši 3.600,- Kč na Rekondiční pobyt diabetiků, pro Svaz diabetiků ČR, územní
organizace SD ČR Sokolov, Hornická 1595, Sokolov, IČO: 68781911
 Schvaluje
Poskytnutí dotace ve výši 22.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti kulturně vzdělávací, společenské
a sociálně zdravotní pro Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., základní organizace
Horní Slavkov, Dlouhá 731, IČO: 65529057
 Schvaluje
Poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč na celoroční činnost pro Český svaz včelařů, z.s., základní
organizace Loket, se sídlem Hrušková 2089, Sokolov, IČO: 70943346
 Schvaluje
Poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč na akci VC CAOKK v karate, pro Champions team z.s., Luční
1023, Chodov, IČO: 04350308
 Neschvaluje
Poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč na akci Sportovec roku 2019, pro Tělovýchovnou unii Sokolov,
z.s., B. Němcové 1780, Sokolov, IČO: 00435562
 Schvaluje
Poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč na akci Sportovní liga pro 1. stupeň ZŠ okresu Sokolov,
pro Tělovýchovnou unii Sokolov, z.s., B. Němcové 1780, Sokolov, IČO: 00435562
 Neschvaluje
Poskytnutí dotace ve výši 15.000,- Kč na celoroční činnost žadatele, pro Linka bezpečí, z.s. Ústavní
95 98, 181 02 Praha 8, IČO: 61383198
 Neschvaluje
Poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč na celoroční činnost žadatele v oblasti životního prostředí,
pro Městské muzeum Františkovy Lázně, Dlouhá 194/4 Františkovy Lázně 351 01, IČO: 00368989
 Schvaluje
Poskytnutí dotace ve výši 12.500,- Kč na zajištění Logické olympiády - Karlovarský kraj, pro Mensu
České republiky, Španielova 1111/19, Praha 6, IČO: 45248591
 Neschvaluje
Poskytnutí dotace ve výši 7.500,- Kč na konání Sportovního dne mládeže s TAJV pro xxxx, nar. xxxx,
bytem xxxxx, 290 01 Poděbrady
 Schvaluje
Poskytnutí dotace ve výši 15.000,- Kč na konání 30. ročníku Slavkovského podzimního krosu
pro xxxx, nar. xxxx, xxxx, Horní Slavkov
Termín kontroly plnění usnesení: 21.02.2020
Zodpovídá: Iveta Genčurová, FO
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

05. 02. 2020
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6. Darovací smlouva
Poskytnutý dar bude použit na výdaje na uspořádání Reprezentačního plesu města, který již proběhl
dne 18.01.2020.

RM 27/3/20
Rada města Horní Slavkov
 Schvaluje
uzavření Darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru s Českou spořitelnou, a.s., IČO: 45244782,
se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha, ve výši 2.000,- Kč
Termín kontroly plnění usnesení: 28.02.2020
Zodpovídá: Blanka Koškovská, FO
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

4
0
0

7. Stanovení výše nákladů za odchyt a umístění toulavých a opuštěných zvířat
Město Horní Slavkov stanovuje na základě zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání v platném
znění, dle ust. § 13b odst. 1) písm. c) náklady na odchyt a umístění toulavých a opuštěných zvířat odchycených
ve správním území Horního Slavkova.
Výše nákladů vychází z následujících položek:
1) cena za provoz služebního vozidla na 1 km (toho času se jedná o vozidlo Dacia), sestává z:
 průměrné spotřeby dle technického průkazu,
 ceny za litr pohonných hmot a amortizace, stanovené vyhláškou o změně sazby základní náhrady
za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot
pro účely poskytování cestovních náhrad.
2) cena za umístění v záchytném kotci města na den včetně poskytnutí potravy - částka 120,- Kč/den.
3) cena za odchyt a následnou péči pracovníka města (je držitelem povolení r.č. CZ 41C01043, dle rozhodnutí
krajské veterinární správy č.j. SVS/2013/062039-K) tvořené průměrným hodinovým platem zaměstnance/ů
Takto stanovený výpočet nákladů je pak podkladem pro určení náhrady nákladů města po chovateli. Jsou-li
pro odchyt, umístění a další s tím spojené služby využity služby externího dodavatele jsou náklady
po chovateli požadovány v plné výši tohoto dodavatele
V roce 2019 bylo odchyceno celkem 9 psů. 8 se jich vrátilo majitelům, 1 byl odvezen do útulku. Dále byla
odchycena 1 kočka, která byla dána do náhradní péče.

RM 28/3/20
Rada města Horní Slavkov
 Stanovuje
pro vymáhání nákladů po chovateli za vynaložené prostředky města za odchyt a umístění toulavých
a opuštěných zvířat součet nákladů tvořených:
a) náklady na provoz služebního vozidla na 1 km sestávajících z průměrné spotřeby dle technického
průkazu, ceny za litr pohonných hmot a amortizace stanovené vyhláškou o změně sazby základní
náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny
pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad,
b) nákladem za umístění v záchytném kotci města včetně poskytnutí potravy částkou 120,- Kč/den,
c) nákladem za odchyt, dohled a péči o odchycené zvíře stanovenou z průměrného hodinového platu
zaměstnance města zajišťujícího odchyt, umístění a péči zvířeti,
d) dalšími nezbytnými náklady zejména pro zajištění života a zdraví zvířete
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 Stanovuje
pro případ využití služeb externího dodavatele na odchyt a umístění toulavých a opuštěných zvířat
vymáhat náklady po chovateli uhrazené městem tomuto externímu dodavateli
Termín kontroly plnění usnesení: bez odkladu
Zodpovídá: Bc. Lenka Krejsová, OVŽP
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

4
0
0

8. Smlouva o zřízení věcného břemene na stavbu "Horní Slavkov, zahrádka na p.p.č. 2799/47
k.ú. Horní Slavkov - elektro - přípojka NN"
RM 29/3/20
Rada města Horní Slavkov
 Schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na stavbu "Horní Slavkov, zahrádka
na p.p.č. 2799/47 k.ú. Horní Slavkov - elektro - přípojka NN" na uložení zemní kabelové přípojky
NN na pozemku p.č. 2799/3 v k.ú. Horní Slavkov s xxxx, nar. xxxx v hodnotě 1.320,- Kč bez DPH
Termín kontroly plnění usnesení: 30.04.2020
Zodpovídá: Marcela Václavíková, OMI
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

4
0
0

9. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na stavbu "Novostavba rodinného
domu p.p.č. 2135/6 v k.ú. Horní Slavkov"
RM 30/3/20
Rada města Horní Slavkov
 Schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti na stavbu "Novostavba
rodinného domu p.p.č. 2135/6, k.ú. Horní Slavkov" na uložení přípojky splaškové kanalizace
na pozemcích p.č. 3404/10, p.č. 2552/2 a p.č. 2252/77 vše v k.ú. Horní Slavkov se xxxx, nar. xxxx
a xxxx, nar. xxxx
Termín kontroly plnění usnesení: 30.04.2020
Zodpovídá: Marcela Václavíková, OMI
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:
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10. Bytový fond
RM 31/3/20
Rada města Horní Slavkov
 Bere na vědomí
zápis č. 1/2020 bytové komise konané dne 29.01.2020
 Schvaluje
výměnu bytové jednotky č. 18, ul. Dlouhá 626, k.ú. Horní Slavkov paní xxxx, nar. xxxx, trvalým
pobytem xxxx, Horní Slavkov
 Neschvaluje
výměnu bytové jednotky č. 18, ul. Dlouhá 626, k.ú. Horní Slavkov paní xxxx, nar. xxxx, trvalým
pobytem xxxx, Horní Slavkov
 Neschvaluje
přidělení bytové jednotky č. 18, ul. Dlouhá 626, k.ú. Horní Slavkov panu xxxx, xxxx nar. xxxx,
trvalým pobytem xxxx, Horní Slavkov
 Neschvaluje
přidělení bytové jednotky č. 18, ul. Dlouhá 626, k.ú. Horní Slavkov paní xxxx, nar. xxxx, trvalým
pobytem xxxx, Horní Slavkov
Termín kontroly plnění usnesení: 29.02.2020
Zodpovídá: Karolína Tesařová, pověřená zastupováním vedoucí OSBN
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

4
0
0

11. Základní škola Horní Slavkov, Školní 786, příspěvková organizace - Změna rozpočtu č. 1
a Změna odpisového plánu č.1
Ke změně odpisového plánu č.1 a následně rozpočtu č. 1 dochází z důvodu technického zhodnocení budovy
v rámci stavebních úprav projektu "Bezbariérové úpravy ZŠ Školní Horní Slavkov, 1. část".

RM 32/3/20
Rada města Horní Slavkov
 Schvaluje
Základní škole Horní Slavkov, Školní 786, příspěvkové organizaci, IČO: 75005484, změnu rozpočtu
č.1 z důvodu technického zhodnocení budovy
 Bere na vědomí
změnu odpisového plánu č.1 Základní školy Horní Slavkov, Školní 786, příspěvková organizace,
IČO: 75005484, z důvodu změny rozpočtu č.1 (technické zhodnocení budovy)
Termín kontroly plnění usnesení: 14.02.2020
Zodpovídá: Mgr. Magdalena Čavojská, ředitelka Základní školy Horní Slavkov, Školní 786,
příspěvkové organizace
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

05. 02. 2020
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V Horním Slavkově dne 12. 02. 2020

MUDr. Jan Nemček
radní města

Alexandr Terek
starosta města
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