Město HORNÍ SLAVKOV
_____________________________________________________
ZÁPIS
(anonymizovaný pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.)
z I. zasedání Zastupitelstva města v Horním Slavkově, konaného dne 24. února 2020
od 16.00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Horním Slavkově
_______________________________________________________________________________
Přítomni:
Mgr. Karel Bernard, Ing. Petr Čavojský, Bc. Zdeněk Chlebuš,
Bc. Lucie Jílková, Ing. Martin Kasal, DiS., Ing. Jan Leisner, MUDr. Jan
Nemček, Eva Rýdlová, Tomáš Straka, Naděžda Štefková, Alexandr Terek,
Mgr. Eva Vnučková, Bc. Jan Zapf, dipl. um. (celkem 13 zastupitelů)
Mgr. Bc. Martin Stark - tajemník MěÚ
Omluveni:

Ing. Petr Götzl, Dalibor Kaplan, dipl. um.

Zapisovatelka:

Jana Wiedová

V úvodu zasedání informoval pan starosta o ústním podnětu zastupitele Ing. Leisnera
o nalezených chybách v zápisech ze zasedání:
- č. I/2019 konaného dne 25.2.2019, kde se v bodě č. 16 - Pytlový sběr odpadu u záznamu
hlasování proti tomuto usnesení škrtá jméno zastupitelky Rýdlové (odešla z jednání v čase 17:22
tj. před hlasováním o tomto bodě) a doplňuje se v zápise chybějící hlasování zastupitelky Štefkové,
která hlasovala proti;
- č. V/2019 konaného dne 11.12.2019, kde se v bodě 28 - Revokace usnesení ZM IV/19/57
(uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům p.č. 362/1
a 396/2 v k.ú. Ležnice, obec Horní Slavkov za účelem umístění a provozování železniční vlečky
a Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o nájmu pozemků p.č. 1209/9, 1235/1, 4084/4, 1095/1,
4080 v k.ú. Horní Slavkov a pozemků p.č. 513/3, 53/1, 362/1 v k.ú. Ležnice) u hlasování proti
tomuto usnesení škrtá jméno zastupitelky Mgr. Vnučkové (hlasovala pro) a nahrazuje se
zastupitelem Mgr. Bernardem, který hlasoval proti.
Uvedené písařské chyby byly zjištěny po zhlédnutí audiovizuálního záznamu dostupného
na www.hornislavkov.cz.
K výše uvedeným zápisům bude přiložen tento zápis, jako náprava těchto písařských chyb.
Zasedání

zastupitelstva

bylo

přenášeno

online

prostřednictvím

kanálu

YouTube.

Odkaz na záznam: https://www.youtube.com/watch?v=KgrGylM7RW4
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Navržený program:
1.

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Horní Slavkov ke dni 24.02.2020
(ZM I/20/1)

2.

Obecně závazná vyhláška města č. 2/2020 - o místním poplatku ze psů (ZM I/20/2)

3.

Slavkovská železniční dráha (ZM I/20/3)

4.

Příspěvkové organizace, zřizované městem Horní Slavkov - změny zřizovacích listin
(ZM I/20/4)

5.

Zápisy z Finančního výboru (ZM I/20/5)

6.

Rozpočtové opatření č. 3 - zapojení přebytku, zapojení úvěru (ZM I/20/6)

7.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Horní Slavkov (ZM I/20/7)

8.

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Horní Slavkov (ZM I/20/8)

9.

Obecně závazná vyhláška města Horní Slavkov č. 1/2020, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů (ZM I/20/9)

10.

Vydání Změny č. 1 Územního plánu Horní Slavkov (ZM I/20/10)

11.

Prodej pozemku p.č. 2264/68 o výměře 730 m² v k.ú. Horní Slavkov (ZM I/20/11)

12.

Prodej pozemku p.č. 2264/69 o výměře 730 m² v k.ú. Horní Slavkov (ZM I/20/12)

13.

Aktualizace Programu regenerace městské památkové zóny Horní Slavkov na rok
2020 (ZM I/20/13)

14.

Bytový fond (ZM I/20/14)
Zasedání Zastupitelstva města předsedal starosta města p. Alexandr Terek.
V úvodu zasedání informoval starosta města o ověření V. zápisu ze zasedání ZM
ze dne 11.12.2019.
Přítomna byla nadpoloviční většina členů Zastupitelstva města (dle prezenční listiny).
I. zasedání Zastupitelstva města se řídilo tímto programem, schváleným všemi
13 přítomnými členy ZM.
Vlastní

jednání

A. Volba návrhové komise
Zastupitelstvo města Horní Slavkov na svém I. zasedání
 Zvolilo
do návrhové komise: pana Bc. Zdeňka Chlebuše, paní Naděždu Šefkovou a paní Mgr. Evu
Vnučkovou
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se
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B. Volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo města Horní Slavkov na svém I. zasedání
 Zvolilo
ověřovateli zápisu: pana Mgr. Karla Bernarda a Bc. Jana Zapfa, dipl. um.
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

13
0
0

C. Schválení programu jednání
Zastupitelstvo města Horní Slavkov na svém I. zasedání
 Schválilo
program jednání I. zasedání Zastupitelstva města
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

13
0
0

1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Horní Slavkov ke dni 24.02.2020
ZM I/20/1
Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva města Horní Slavkov ke dni 24.02.2020
Zodpovídá: Mgr. Bc. Martin Stark, tajemník MěÚ
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

13
0
0

2. Obecně závazná vyhláška města č. 2/2020 - o místním poplatku ze psů
V nově předloženém znění vyhlášky se navrhuje poskytnout shodné osvobození od poplatku jako
v osadách Bošířany, Kfely, Ležnice a Ležnička a to nově pro ul. Tovární (celá oblast kolem
porcelánky), pro domy v ul. Hasičská (tzv. u Jedenáctky) a domy v ul. Ležnická (tzv. Svatopluk).
Tyto nově navržené lokality svou polohou lze charakterizovat rovněž jako samoty, u nichž regulace
držení psů formou stanovení místního poplatku není na místě.
ZM I/20/2
Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Vydává
obecně závaznou vyhlášku města č. 2/2020 o místním poplatku ze psů
Termín kontroly plnění usnesení: 01.04.2020
Zodpovídá: Mgr. Bc. Martin Stark, tajemník MěÚ
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Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

13
0
0

3. Slavkovská železniční dráha
Byl předložen návrh na toto usnesení:
Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Rozhoduje
nepřipojit se k výzvě k obnově železniční dráhy Horní Slavkov - Loket předměstí
 Souhlasí
s podporou převodu železnice na územní samosprávné celky za účelem její přebudování
k volnočasovému využití jako cyklostezky
 Ukládá
starostovi města činit všechny kroky k prodloužení železnice ze stanice Horní Slavkov - Kounice
do stanice Horní Slavkov
K němu byl starostou vznesen protinávrh, o kterém se hlasovalo ve znění:
ZM I/20/3
Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
žádost, kterou město Horní Slavkov žádá provozovatele dráhy, kterým je Správa železnic, státní
organizace, o urychlenou obnovu zbývajícího dlouhodobě vyloučeného úseku regionální trati
č. 144 mezi Horním Slavkovem - Kounicí a Loktem předměstí. Povinnost udržovat
provozuschopnost dráhy je jejímu provozovateli stanovena § 20 zákona č. 266/94 Sb., zákona
o drahách
Termín kontroly plnění usnesení: 01.05.2020
Zodpovídá: Mgr. Bc. Martin Stark, tajemník MěÚ
USNESENÍ BYLO PŘIJATO
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

8
3
2

4. Příspěvkové organizace, zřizované městem Horní Slavkov - změny zřizovacích listin
V případě Základní umělecké školy je v článku II Hlavní účel a předmět činnosti zohledněn
požadavek ředitele školy Bc. Jana Zapfa, dipl. um., aby do hlavní činnosti byla zahrnuta
vzdělávání a kulturní činnost i mimo dříve definovaná místa, kde ZUŠ vzdělává a vyvíjí
své aktivity, tedy Školní náměstí 214 s Pluhova 497.
Dále dochází k aktualizaci všech příloh - Majetek zřizovatele předaný příspěvkové organizaci
k hospodaření podle aktuálního stavu v účetnictví zřizovatele. Ve všech případech dochází
ke změně přílohy č. 2 zřizovací listiny - Pravidla hospodaření s majetkem příspěvkové organizace
(tato příloha je společná pro všechny příspěvkové organizace), a to v čl. VIII Nakládání
s nemovitým majetkem. U něj dochází k úpravě bodu č. 6, který stanovuje, že "Přesáhnou-li
náklady na opravu, údržbu a pořizování movitého majetku výši 100 000,- Kč bez DPH,
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je příspěvková organizace povinna zajistit výběrové řízení, přičemž budou osloveni minimálně
3 dodavatelé. O tomto výběrovém řízení bude prokazatelně informován zřizovatel, který zajistí
účast člena ZM na otevírání, posuzování a rozhodování o přidělení zakázky."
Bod 6 je doplněn větou, že "informování není potřeba, je-li využit při výběrovém řízení
elektronický nástroj pro správu veřejných zakázek."
Na toto upravené ustanovení navazuje nově vložený bod č. 7, který zní: "Přesahují-li
náklady na opravu, údržbu a pořizování movitého majetku výši 500 000,- Kč bez DPH, je výběrové
řízení zadáváno výhradně prostřednictvím elektronického nástroje pro správu veřejných zakázek".
- čl. XIII Výše nájemného či pachtovného - úpravou ustanovení tohoto článku město umožňuje
ředitelům příspěvkových organizací snížit nájemné či pachtovné nebytových prostor fyzickým
a právnickým osobám, jejichž činnost přináší městu, jeho organizacím nebo občanům významně
prospěšnou nebo ojedinělou službu a výši nájemného přiměřeně snížit.
V případě šesti příspěvkových organizací (mimo ZUŠ a DDM a ŠD, které nebyly do projektu
zahrnuty) dochází nově vloženým článkem VIII Energetická správa budov ke stanovení povinností
zabezpečovat po dobu projektu "EPC v objektech města Horní Slavkov" energetické služby.
ZM I/20/4
Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
 Dodatek č. 8 zřizovací listiny - Pečovatelská služba, příspěvková organizace, Nad Výtopnou
1010, Horní Slavkov, IČO: 71232923
 Dodatek č. 8 zřizovací listiny - Mateřská škola Horní Slavkov, Sportovní 713, příspěvková
organizace, IČO: 75005506
 Dodatek č. 15 zřizovací listiny - Základní škola Horní Slavkov, Školní 786, příspěvková
organizace, IČO: 75005484
 Dodatek č. 10 zřizovací listiny - Dům dětí a mládeže a školní družina Horní Slavkov,
příspěvková organizace, IČO: 75005441
 Dodatek č. 8 zřizovací listiny - Mateřská škola Horní Slavkov, Dlouhá 620/1, příspěvková
organizace, IČO: 75005492
 Dodatek č. 10 zřizovací listiny - Základní škola Horní Slavkov, Nádražní 683, příspěvková
organizace, IČO: 75005476
 Dodatek č. 9 zřizovací listiny - Základní umělecká škola Horní Slavkov, příspěvková
organizace, IČO: 75005450
 Dodatek č. 12 zřizovací listiny - Městské kulturní středisko Horní Slavkov, příspěvková
organizace, IČO: 18249299
Termín kontroly plnění usnesení: 13.03.2020
Zodpovídá: Mgr. Viktorie De Stefanisová, vedoucí OSVV
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

13
0
0

5. Zápisy z Finančního výboru
Mgr. Vnučková dala návrh na přijetí usnesení z bodu č. 7 zápisu z Finančního výboru č. 1/2020
ve znění:
Při sestavování návrhu rozpočtu (rozpočtový proces/rozpis rozpočtu) na rok 2021 a další roky
bude ve výdajové části návrhu rozpočtu podrobná specifikace položek výdajů s konkrétními názvy
akcí nebo rozpočtů.
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Hlasování o návrhu:
Pro:
3
Proti:
8
Zdrželi se:
2

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO
Po nepřijetí návrhu Mgr. Vnučkové bylo hlasováno o tomto usnesení:
ZM I/20/5
Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Bere na vědomí
zápisy z Finančního výboru č. 9/2019 a 1/2020
Termín kontroly plnění usnesení: 09.03.2020
Zodpovídá: Ivana Kowaliková, vedoucí FO
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

13
0
0

6. Rozpočtové opatření č. 3 - zapojení přebytku, zapojení úvěru
Proběhla diskuze k obnově parku u fontány v rozpočtované ceně 6 mil. Kč. V diskusi byla zpochybněna
potřeba za takovou částku provést její úpravu,, když některé městské nemovitosti by mohly být za tuto
úsporu opraveny.
Mgr. Vnučková navrhla usnesení ve znění:
Zastupitelstvo města vyřazuje z rozpočtového patření č. 3 položku „výstavba nové fontány a parku u č.p.
653 vč. rozpočtové rezervy„
Hlasování o návrhu:
Pro:
3
Proti:
10
Zdrželi se:
0

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO
Po nepřijetí návrhu Mgr. Vnučkové bylo hlasováno o tomto usnesení:.
ZM I/20/6
Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 3
a) Navýšení schváleného rozpočtu na rok 2020 z přebytku hospodaření za rok 2019
dle přílohy č.2
Rozpočet města na rok 2020 takto
- Rozpočtové příjmy
- Rozpočtové výdaje
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Saldo příjmů a výdajů-schodek
- Financování:
čerpání úvěrů
splátky úvěrů
zapojení přebytku
Financování celkem

-22 756,700 tis. Kč
+ 2 000,000 tis. Kč
- 11 200,000 tis. Kč
+ 31 956,700 tis. Kč
+ 22 756,700 tis. Kč

Saldo příjmů a výdajů včetně financování

0,000 tis. Kč

S tím, že rozpočet bude sestaven v třídění podle platné rozpočtové skladby, kterou stanovilo
Ministerstvo financí ČR vyhláškou.
b) Zapojení finančních prostředků ve výši 3 000 000,- Kč do výdajové části rozpočtu
a na financování, zapojení nevyčerpaného úvěru č. 495388149 na financování projektu
Bezbariérové úpravy MěÚ
Termín kontroly plnění usnesení: 09.03.2020
Zodpovídá: Ivana Kowaliková, vedoucí FO
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

10
3
0

7. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Horní Slavkov
Pan Straka a Terek oznámili střet zájmů v projednávané věci.
Veřejnoprávní smlouvou je poskytována dotace ve výši 390 tis. Kč.

ZM I/20/7
Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Horní Slavkov pro Tělovýchovnou
jednotu Spartak Horní Slavkov, z.s. Sportovní 868, Horní Slavkov, IČO: 18248209
Termín kontroly plnění usnesení: 06.04.2020
Zodpovídá: Iveta Genčurová, FO
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

13
0
0

8. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Horní Slavkov
K žádosti o dotaci na kostel sv. Anny byla vedena diskuse, která vyústila v závěr, že nebude
na tomto ZM schvalována dotace. Ta bude zařazena až na další jednání ZM po prohlídce kostela,
která je dne 04.03.2020.
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ZM I/20/8
Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Neschvaluje
Poskytnutí dotace ve výši 97.767,- Kč na zajištění celoroční činnosti v oblasti sociální a zdravotní,
pro SOS dětské vesničky z.s. Strakonická 98, 159 00 Praha 5, IČO: 00407933
 Neschvaluje
v současné době poskytnutí dotace ve výši 100.000,- Kč na restaurování nástropních fresek,
obnovu fasádních omítek a nátěrů na průčelí kostela sv. Anny v Horním Slavkově
pro Římskokatolickou farnost Loket, Kostelní 13, 357 33 Loket, IČO: 45376450 s tím,
že se k návrhu projednání zastupitelstvo vrátí až po prohlídce kostela sv. Anny
Termín kontroly plnění usnesení: 16.04.2020
Zodpovídá: Iveta Genčurová, FO
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

13
0
0

9. Obecně závazná vyhláška města Horní Slavkov č. 1/2020, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
V této nové vyhlášce města se zařazuje opětovně do čl. VI "osvobození a úlevy" možnost
osvobození od poplatku po dobu pobytu mimo trvalé bydliště v ČR za předpokladu doložení
dokladu o odstranění komunálního odpadu v místě, kde se poplatník zdržuje. Toto osvobození
nedopatřením v předchozí vyhlášce bylo odstraněno.
ZM I/20/9
Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Vydává
Obecně závaznou vyhlášku města Horní Slavkov č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Termín kontroly plnění usnesení: 31.03.2020
Zodpovídá: Blanka Koškovská, FO
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

13
0
0

10. Vydání Změny č. 1 Územního plánu Horní Slavkov
Záměr pořídit změnu č. 1 ÚP byl schválen Zastupitelstvem města Horní Slavkov dne 20.05.2013
usnesením ZM III/13/33. Požadavky do změny č. 1 ÚP byly schváleny zastupitelstvem města Horní
Slavkov dne 4.11.2013 usnesením ZM V/13/73 a dne 30.12.2013 usnesením ZM VI/13/112.
Na základě došlých stanovisek k návrhu změny č. 1 ÚP pro veřejné projednání a stanovisek
k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek byly vypracovány pokyny
pro úpravu návrhu změny č. 1 ÚP před vydáním a tyto pokyny byly odeslány ke zpracování.
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Návrh změny č. 1 ÚP byl zpracovatelem upraven, předán dne 5.2.2020 a nyní je konečná verze
změny č. 1 ÚP předložena zastupitelstvu k vydání formou opatření obecné povahy stavebního
zákona.
Po schválení zastupitelstvem města bude následovat vyvěšení informace o vydání změny č. 1 ÚP
formou opatření obecné povahy vč. úplného znění územního plánu po vydání změny č. 1 a 2
na úřední desce a 15. dnem vyvěšení nabyde změna č. 1 ÚP účinnosti.
ZM I/20/10
Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Ověřuje, že
předložená Změna č. 1 Územního plánu Horní Slavkov podle ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen "stavební zákon"), není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1,
se Zásadami územního rozvoje Karlovarského kraje ve znění Aktualizace č. 1, 2 a 3, se stanovisky
dotčených orgánů a Krajského úřadu Karlovarského kraje
 Bere na vědomí
výsledky projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Horní Slavkov
 Vydává
podle ust. § 6 odst. 5 písm. c) a v souladu s ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona Změnu č. 1
Územního plánu Horní Slavkov formou opatření obecné povahy
Termín kontroly plnění usnesení: 29.05.2020
Zodpovídá: Bc. Hana Gregorová, DiS., OVŽP
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

12
0
1

11. Prodej pozemku p.č. 2264/68 o výměře 730 m² v k.ú. Horní Slavkov
ZM I/20/11
Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
prodej pozemku p.č. 2264/68 o výměře 730 m² v k.ú. Horní Slavkov xxxx, nar. xxxx za kupní
cenu 547.646,- Kč vč. 21 % DPH dle přiloženého konceptu kupní smlouvy
Termín kontroly plnění usnesení: 21.05.2020
Zodpovídá: Marcela Václavíková, OMI
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

13
0
0

12. Prodej pozemku p.č. 2264/69 o výměře 730 m² v k.ú. Horní Slavkov
ZM I/20/12
Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
prodej pozemku p.č. 2264/69 o výměře 730 m² v k.ú. Horní Slavkov xxxx, nar. xxxx a xxxx,
nar xxxx za kupní cenu 547.646,- Kč vč. 21 % DPH dle přiloženého konceptu kupní smlouvy
25. 02. 2019
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Termín kontroly plnění usnesení: 13.05.2020
Zodpovídá: Marcela Václavíková, OMI
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

13
0
0

13. Aktualizace Programu regenerace městské památkové zóny Horní Slavkov na rok 2020
Nově zařazené akce obnovy na rok 2020 z důvodu čerpání stanovené dotační kvóty 1.015.000,- Kč
jsou:
- Úpravy interiéru 2.NP a 3.NP a schodišťového prostoru budovy ZUŠ č.p. 214 spočívající
v odstranění novodobé keramické dlažby za dlažbu cihelnou, vč. soklů, výměnu vnitřních
dřevěných dveří s ocelovou zárubní za dřevěné dveře s rámovou konstrukcí křídel s plnými
výplněmi osazených do obložkových dřevěných zárubní a úprava povrchu vnitřních stěn a nových
truhlářských prvků nahrazujících stávající nevyhovující novodobé prvky. Tyto práce navazují
na úpravu interiéru 1.NP v roce 2018 a vedou k celkovému sjednocení vzhledu prostorů objektu
ZUŠ.
- Obnova děkanství č.p. 178, Horní Slavkov - statické zajištění objektu a celková obnova objektu.
ZM I/20/13
Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Schvaluje
aktualizaci Programu regenerace městské památkové zóny Horní Slavkov na rok 2020, zahrnující
zařazení úpravy interiéru 2.NP a 3.NP objektu ZUŠ č.p. 214 a obnovu děkanství č.p. 178 v Horním
Slavkově pro obnovu na rok 2020
Termín kontroly plnění usnesení: 31.03.2020
Zodpovídá: Petra Bednářová, OMI
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

13
0
0

14. Bytový fond
V roce 2019 zastupitelstvo schválilo usnesením ZM I/19/15 zrušení privatizace bytového fondu
města a to s účinností k 26.02.2019. Důvodem byla skutečnost, že bytový fond města byl
v posledních 3 letech podroben extrémnímu tlaku spekulantů s městskými byty, vzniku obchodu
s chudobou a doprovodných negativních vlivů na život ve městě.
ZM I/20/14
Zastupitelstvo města Horní Slavkov
 Neschvaluje
prodej bytové jednotky č. 615/9 včetně podílu na společných částech budovy a pozemku st.p.č.
861 v k.ú. Horní Slavkov o velikosti podílu 650/9010 v objektu č.p. 615 ul. Kounice panu xxxx,
nar. dne xxxx za cenu 169.000,- Kč
Termín kontroly plnění usnesení: 31.03.2020
Zodpovídá: Karolína Tesařová, pověřená zastupováním vedoucí OSBN
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Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

12
0
1

Výsledek hlasování přednášela postupně po jednotlivých bodech členka návrhové komise
paní Naděžda Štefková.
Zasedání Zastupitelstva města, v pořadí I., ukončil starosta města v 18.31 hodin.

V Horním Slavkově dne 05. 03. 2020

Tomáš Straka
místostarosta města

Alexandr Terek
starosta města

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Karel Bernard

………………………………..

Bc. Jan Zapf dipl. um.

………………………………..
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