MĚSTO SKALNÁ
ZASTUPITELSTVO
Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 05 / 2017
Místo konání
Datum konání
Čas konání
Ukončeno jednání

: Zasedací místnost SH ve Skalné
: 05.10.2017
: 16, 30 hod.
: 17, 15 hod.

1. Zastupitelstvo města Skalná zahájil místostarosta města Ing. Radomil Gold s tím, že omluvil
paní starostku, která se od 15,00 hod. zúčastnila vyhlašování oceněných v akci KK Senior roku
2017 v Sokolově a která se v průběhu jednání dostaví. Dále konstatoval, že je přítomno 8
zastupitelů, což je nadpoloviční většina a zastupitelstvo je usnášeníschopné a jednohlasně schválilo
zaslaný program jednání bez připomínek.
2. Zastupitelstvo města Skalná jednohlasně schválilo členy návrhové komise v tomto složení :
Mgr. Goldová Denisa, pan Roman Melničuk.
3. Zastupitelstvo města Skalná jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu ve složení Mgr. Krbcová
Petra, pan Jindřich Novotný. Termín kontroly byl stanoven na 14.12.2017. Ověřovatelé zápisu
z jednání 24.08.2017 Mgr. Jan Makovec a pan Jan Salaj neměli k tomuto zápisu žádné připomínky.
4. Po vysvětlení tohoto bodu místostarostou města vzalo Zastupitelstvo města Skalná poměrem
hlasů 9 – 0 -0, kdy se hlasování zúčastnil í nově zvolený člen zastupitelstva, na vědomí :
a) zánik mandátu člena Zastupitelstva města Skalná paní Ing. Ivy Davidové, trvale bytem
Nová 440, 351 34 Skalná, ke dni 26.08.2017,
b) že se ke dni 26.08.2017, v souladu s § 56, odst. 2, zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
změn a doplňků, stává novým členem zastupitelstva pan Bc. Milan Turek, Starý Rybník
126, 351 34 Skalná,
c) složení slibu nového člena Zastupitelstva města Skalná, které proběhlo v souladu § 69, odst.
2, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění.
5. Zastupitelstvo města Skalná vzalo jednohlasně na vědomí kontrolu plnění usnesení
zastupitelstva č. ZM 04/2017 a souhlasí s vypuštěním splněných bodů ze sledování. Poměrem
hlasů 9 – 0 – 0 schválilo posunutí termínů plnění usnesení takto : usnesení č. ZM 16/04/2017 na
14.12.2017.
6. Zastupitelstvo města Skalná vzalo, bez připomínek, jednohlasně na vědomí zprávu o činnosti
rady za období od 25.08.2017 do 05.10.2017.
7. Zastupitelstvo města Skalná vzalo jednohlasně na vědomí písemnou zprávu o činnosti KV a
FV, protože oba předsedové nebyli přítomni. Bylo konstatováno, že body projednávané ve

finančním výboru jsou součástí programu jednání 05.10.2017. Členka Kontrolního výboru Mgr.
Denisa Goldová prohlásila, že u provedených kontrol členy kontrolního výboru nebyly zjištěny
žádná pochybení. Zápisy z jednání obou výborů obdrželi všichni přítomní členové zastupitelstva.
Dále zastupitelstvo uložilo předsedům jednotlivých výborů postupovat v rámci své činnosti
v souladu se schválenými plány práce na rok 2017 s termínem kontroly průběžně během celého
roku 2017.
8. Zastupitelstvo města Skalná vzalo jednohlasně na vědomí následující :
a) zprávu o plnění rozpočtu města Skalná k 31.08.2017 a předpokladu plnění rozpočtu v roce
2017,
b) navržené rozpočtové opatření č. 10, položek 46-55 ke schválenému
rozpočtu města Skalná na rok 2017 :
 Úhrn příjmů ve výši……………………………… + 235 000,- Kč
 Úhrn výdajů ve výši………………………………+ 235 000,- Kč
c) navržené rozpočtové opatření č. 11, položek 56-75 ke schválenému
rozpočtu města Skalná na rok 2017 :
 Úhrn příjmů ve výši……………………………… + 968 811,- Kč
 Úhrn výdajů ve výši………………………………+ 968 811,- Kč
d) navržené rozpočtové opatření č. 12, položek 76-83 ke schválenému
rozpočtu města Skalná na rok 2017 :
 Úhrn příjmů ve výši……………………………… + 24 600,- Kč


Úhrn výdajů ve výši………………………………+ 24 600,- Kč

Dále jednohlasně uložilo místostarostovi města zabezpečit zapracování schváleného rozpočtového
opatření č. 10,11,12 do rozpočtu města roku 2017. Vše do 14.12.2017.
9. Zastupitelstvo města Skalná poměrem hlasů 9-0-0 schválilo dohodu o uspořádání vzájemných
právních vztahů (nové znění) mezi Městem Skalná a Karlovarským krajem, se sídlem Karlovy
Vary, Závodní 353/88, IČ 70891168, řešící uspořádání vztahů vyplývajících z kupní smlouvy ev. č.
001/2012 ze dne 4.1.2012. Záměr zveřejněn od 1.9.2017- 18.9.2017. Pověřilo starostku podpisem
dohody o uspořádání vzájemných vztahů. Termín kontroly byl stanoven na 14.12.2017.
10. Zastupitelstvo města Skalná jednohlasně schválilo záměr prodeje části pozemkové parcely
číslo 527/1 k. ú. Skalná předem známému zájemci o výměře cca 395,50 m2 za předpokládanou
cenu 702,50 Kč bez DPH/ m2 Kč, formou smlouvy o smlouvě budoucí za předem uhrazenou zálohu
ve výši 150 tis. Kč, se závazkem platným po dobu 10 let a pověřilo tajemnici realizací výše
uvedeného usnesení. Termín kontroly byl stanoven na 14.12.2017. Při projednávání tohoto bodu se
dostavila paní starostka Mgr. Rita Skalová a výše uvedené bylo odsouhlaseno poměrem 10 – 0 – 0 .
11. Zastupitelstvo města Skalná jednohlasně schválilo následující :
a) právo provést stavbu Městem Skalná, Sportovní 9, 351 34 Skalná, IČ 00254231, na části
pozemkové parcely č. 1527/16 k. ú. Skalná ve vlastnictví Ing. Miroslava Baleje a Marie
Balejové, oba trvale bytem Lipová 488, 351 34 Skalná. Právo provést stavbu má městu
Skalná umožnit na části pozemkové parcely č. 1527/16 k.ú. Skalná realizovat povrch
komunikace (ve veřejném zájmu),
b) nákup části pozemkové parcely č. 1527/16 k. ú. Skalná o výměře cca 200 m2 od pana Ing.
Miroslava Baleje a Marie Balejové, oba trvale bytem Lipová 488, 351 34 Skalná ve prospěch

Města Skalná, Sportovní 9, 351 34 Skalná, IČ 00254231. Skutečná výměra bude stanovena
zaměřením stavby. Cena bude stanovena dohodou na základě skutečné realizace stavby a
geodetického zaměření. Odkupovaná část pozemkové parcely bude zatížena stavbou,
c) členové zastupitelstva pověřili starostku města podpisem Smlouvy budoucí kupní, v které
je zaklomúponované právo provést stavbu. Během projednávání tohoto bodu se
dostavil člen zastupitelstva Ing. Jaroslav Bradáč a souhlas byl realizován poměrem hlasů
11 – 0 – 0 s termínem kontroly 14.12.2017.
12. Zastupitelstvo města Skalná jednohlasně schválilo smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci
a správě Digitální technické mapy a Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje, uzavřenou
mezi Karlovarským krajem, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary, IČ 70891168 a Městem Skalná,
Sportovní 9, 351 34 Skalná IČ 00254231, jejímž předmětem je zavedení systému k vytvoření a
udržování DTM DMVS KK v aktuálním stavu. Dále jednohlasně schválilo obecně závaznou
vyhlášku obce o vedení technické mapy obce, včetně přílohy Prvky rozšiřující obsah technické
mapy obce. Pověřilo starostku podpisem smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě
Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje s dále spolu
s místostarostou podpisem obecně závazné vyhlášky obce o vedení technické mapy obce. Vše do
14.12.2017.
13. Zastupitelstvo města Skalná jednohlasně, poměrem hlasů 11-0-0, schválilo zveřejnění záměru
prodeje p.p.č. 452 o výměře 1138 m2, v k.ú.Vonšov za podmínek stanovených městem Skalná za
min.cenu 200,- Kč/ 1 m2 + 21% DPH. Dále uložilo tajemnici provést do 14.12.2017 veškeré úkony
spojené s výše uvedeným usnesením.
14. Zastupitelstvo města Skalná neschválilo poměrem hlasů 11 – 0 – 0 odkup budovy č.p. 18 ve
Starém Rybníku, s p.p.č. 49 k.ú. Starý Rybník, o velikosti 1218 m2 za cenu 3 500 000,- Kč. Uložilo
tajemnici provést do 14.12. 2017 veškeré úkony spojené s výše uvedeným usnesením.
15. V bodě Různé nebylo přijato žádné usnesení.

Starostka města :………………………………….
Místostarosta :…………………………………….
Ověřovatelé zápisu :……………………………….
………………………………..

Zapsala :………………..

