MĚSTO SKALNÁ
ZASTUPITELSTVO
Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 01/ 2018
Místo konání
Datum konání
Čas konání
Ukončeno jednání

:

: Zasedací místnost SH ve Skalné
08.02.2018
: 16, 30 hod.
: 17, 15 hod.

1. Zastupitelstvo města Skalná zahájila paní starostka Mgr. Rita Skalová s tím, že přivítala
přítomné členy zastupitelstva a konstatovala, že je přítomni 10 zastupitelů a tím je
zastupitelstvo usnášeníschopné. Přítomní členové zastupitelstva jednohlasně 10 – 0 – 0
schválili zaslaný program č. ZM 01/2018 s tím, že bude doplněn o bod č. 16 – Darovací
smlouvy.
2. Zastupitelstvo města Skalná jednohlasně schválilo členy návrhové komise ve složení :
pí Rothová Eva, Mgr. Turek Milan.
3. Zastupitelstvo města Skalná jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu ve složení :
Ing. Bártková Šárka, Melničuk Roman. Ověřovatelé zápisu ZM 06/2017 ze dne 14.12.2017
Mgr. Krbcová Petra a pan Pěček Tomáš neměli k zápisu žádné připomínky a zápis odpovídal
průběhu jednání.
4. Zastupitelstvo města Skalná vzalo jednohlasně na vědomí kontrolu plnění usnesení
zastupitelstva č. ZM 06/17 a souhlasilo s vypuštěním splněných bodů ze sledování. Dále
jednohlasně schválilo posunutí termínů plnění usnesení takto ZM 17/06/17, ZM 18/06/17 a
ZM 23/06/17 vše na 05.04.2018.
5. Zastupitelstvo města Skalná vzalo jednohlasně na vědomí zprávu o činnosti rady za období
od 14.12.2017 do 07.02.2018, bez dotazů a připomínek.
6. Zastupitelstvo města Skalná vzalo jednohlasně na vědomí předloženou zprávu kontrolního
výboru, který provedl kontrolu zápisů a usnesení RM, bez připomínek. Předseda finančního
výboru uvedl, že se výbor zatím nesešel a jednání je naplánováno na konec února, začátek
března. Zastupitelé uložili předsedům jednotlivých výborů postupovat v rámci své činnosti
v souladu se schválenými plány práce na rok 2018, kdy kontrola jejich činnosti bude
prováděna průběžně během roku 2018.
7. Zastupitelstvo města Skalná vzalo jednohlasně na vědomí odstoupení od záměru koupě
části pozemkové parcely č- 843/8 k. ú. Skalná (nově vymezená pozemková parcela č. 843/25
k. ú. Skalná) paní Petrou Požárovou, bytem Celní 13, 360 05 Karlovy Vary z důvodu
neposkytnutí úvěru.

8. Zastupitelstvo města Skalná jednohlasně schválilo aktualizovaný záměr zveřejnit prodej
vyčleněných částí pozemkové parcely č. 817/9 a vyčleněných částí pozemkové parcely č.
843/8 obě k. ú. Skalná za minimální cenu 850 Kč/m2 včetně DPH. Seznam parcel je uveden
v přiložené tabulce č. 1 a dle mapového podkladu, pozemkové parcely jsou vymezeny dle
geometrického plánu č. 1305-96/2017 (viz mapový podklad). Dále jednohlasně schválilo
podmínky prodeje výše uvedených pozemkových parcel specifikovaných tabulkou
v následujícím rozsahu:
Tabulka č.1
Číslo pozemku

Vyčleněn z pozemkové
parcely *

Číslo nové pozemkové
parcely*

Celková výměra
pozemku m2 *

Způsob prodeje

1
3
4
5
7
9
14
15

843/8
843/8
843/8
843/8
843/8
843/8
843/8
843/8
817/9
843/8

843/22
843/24
843/25
843/26
843/28
843/36
843/31
843/30
817/13
843/37

954
808
590
769
582
676
1021
572
225
920

K prodeji

16

K prodeji
K prodeji
K prodeji
K prodeji
K prodeji
K prodeji
K prodeji
K prodeji

* vše k. ú. Skalná . Dále uložilo tajemnici realizaci výše uvedeného usnesení s termínem
kontroly 05.04.2018.
9. Zastupitelstvo města Skalná jednohlasně schválilo zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 80/1
k.ú. Starý Rybník o výměře 1054 m2,st.p.č.142 k.ú. Starý Rybník o výměře 63 m2 (součástí
je stavba bez.čp/če určená k demolici dle souhlasu s odstraněním stavby pod č.j. 3786/17/BKo
ze dne 28.11.2017 vydaný MěÚ Luby odborem stavebního úřadu a životního prostředí) a
části p.p.č. 79, k.ú.Starý Rybník o výměře 1297 m2, nově p.p.č. 79/2 k.ú. Starý Rybník, která
vznikla oddělovacím geometrickým plánem č.224-17/2018 (viz.mapový podklad GP). Záměr
prodeje výše uvedených pozemkových parcel se zveřejňuje jako prodej nerozdělitelného
celku. Vše o celkové výměře 2414 m2 za minimální kupní cenu 250,-Kč/m2 + 21% DPH.
Uložilo starostce města zajistit veškeré úkony, spojené s výše uvedeným usnesením do
05.04.2018.
10. Zastupitelstvo města Skalná jednohlasně schválilo poměrem hlasů 10 – 0 – 0 uzavření
smlouvy o bezúplatném převodu p.p.č. 1061/3 o výměře 8 m2 ,k.ú. Skalná (viz situace) pro
Obec Velký Luh, Velký Luh 22, 351 34 Skalná, IČO 00883603 za účelem vybudování stezky
pro pěší a cyklisty (veřejně prospěšná stavba) obcí Velký Luh na tomto pozemku a pověřilo
starostku podpisem výše uvedené smlouvy do 05.04.2018.
11. Zastupitelstvo města Skalná vzalo jednohlasně na vědomí odstoupení od žádosti koupě
pozemku p.p.č. 74/8 o výměře 1233 m2 k. ú. Skalná podané panem Václavem Dellingerem,
Potoční 435, 351 34 Skalná a uložilo tajemnici zajistit do 05.04.2018 informování výše
jmenovaného o tomto usnesení.
12. Zastupitelstvo města Skalná jednohlasně schválilo zveřejnění záměru prodeje
pozemkových parcel vymezených geometrickým plánem č. 1321-16/2018 (viz mapový
podklad) a specifikovaných dle tabulek níže uvedených za min. cenu 300,- Kč/m2 + 21%
DPH určených k rekreačním účelům následovně :

Tabulka č.1
Číslo pozemku

Vyčleněn z p.p.č.*

Výměra m2

Označení dílu

Geometrické označení prodávaného celku

1.

35/12

81

a

nově vzniklá p.p.č. 35/14 *

34/1

29

g

přičleněná k p.p. č. 35/14 *

1709/25

3

b

přičleněná k p.p.č. 35/14 *

Celkem

113

Tabulka č.2
Číslo pozemku

Vyčleněn z p.p.č.*

Výměra m2

Označení dílu

Geometrické označení prodávaného celku

2.

35/10

158

celá

p.p.č. 35/10 *

1709/25

1

c

přičleněná k p.p. č. 35/10 *

34/1

0,27

d

přičleněná k p.p.č. 35/10 *

35/1

20

e

přičleněná k p.p.č. 35/10 *

35/11

9

i

přičleněná k p.p.č. 35/10 *

Celkem

*zaokrouhlené na celé m2

188*

Tabulka č.3
Číslo
pozemku

Vyčleněn
z p.p.č.*

3.

Výměra m2

Označení
dílu

Geometrické označení prodávaného
celku

35/11

141

h

část p.p.č.35/11 *

35/1

1

f

přičleněná k části p.p. č. 35/11 *

Celkem

142
zaokrouhleno na 141 m2
dle GP

Tabulka č. 4
Číslo pozemku

Vyčleněn z p.p.č.*

Výměra m2

Označení dílu

Geometrické označení prodávaného celku

4.

35/11

121

35/15

nově vzniklá p.p.č. 35/15 *

Celkem

121

Tabulka č. 5
Číslo pozemku

Vyčleněn z p.p.č.*

Výměra m2

Označení dílu

Geometrické označení prodávaného celku

5.

38

127

celá

p.p.č. 38 *

35/1

94

k

přičleněná k p.p. č. 38 *

Celkem

221

*vše k. ú. Skalná

Dále uložilo tajemnici zajistit veškeré úkony spojené s výše uvedeným usnesením. Vše do
05.04.2018.
13. Zastupitelstvo města Skalná jednohlasně schválilo poskytnutí příspěvků na podporu
kultury a sportu v roce 2018 jednotlivým subjektům, dle následující tabulky:
Jméno žadatele
SDH Skalná

Výše příspěvku
Kč
15.000,-44 000,--

FK Skalná

190.000,-15 000,-84 700,--

Celkem

348.700,--

Účel, na který byl
příspěvek schválen
Provozní příspěvek na
činnost
Příspěvek na práci s
mládeží
Provozní příspěvek na
činnost
Provozní příspěvek na
činnost
Příspěvek na práci
s mládeží
/

Způsob poskytnutí
příspěvku
Převod na účet

Převod na účet

/

Pověřilo starostku města podpisem smluv o poskytnutí příspěvků s jednotlivými subjekty na
podporu kultury a sportu v roce 2018 a uložilo tajemnici informovat o tomto usnesení
jednotlivé žadatele a zabezpečit postupné poskytování schválených příspěvků, včetně
zabezpečení následného vyúčtování. Termín kontroly realizace tohoto usnesení byl stanoven
na 05.04.2018.
14. Zastupitelstvo města Skalná vzalo jednohlasně na vědomí Výroční zprávu o poskytování
informací za rok 2017, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
která byla vypracována v souladu se zněním § 18 zákona č. 106/1999 Sb. a uložilo tajemnici
zabezpečit do 05.04.2018 veškeré úkony spojené s povinnostmi, které ukládá ve vztahu
k výroční zprávě výše citovaný zákon.
15. Zastupitelstvo města Skalná jednohlasně schválilo Přílohu č. 6 k Dodatku č.7 ke smlouvě
č. 300500652 o odvozu TKO ze dne 18.6.1996 – ceník služeb platný od 1. ledna 2018 a v této
souvislosti uložilo tajemnici zabezpečit do 05.04.2018 veškeré úkony spojené s výše
uvedeným rozhodnutím.
16. Zastupitelstvo města Skalná projednalo a jednohlasně schválilo :
a) uzavření Darovací smlouvy mezi firmou LB MINERALS, s.r.o., Horní Bříza 431, 330
12 Horní Bříza a Městem Skalná, Sportovní 9, 351 34 Skalná, jejímž předmětem je
poskytnutí věcného daru na ekologické účely ve výši 20000,- Kč bez DPH,
b) uzavření Darovací smlouvy od firmy LB MINERALS, s.r.o., Horní Bříza 431, 330 12
Horní Bříza a Městem Skalná, Sportovní 9, 351 34 Skalná, jejímž předmětem je
poskytnutí věcného daru na ekologické účely ve výši 20000,- Kč bez DPH s číslem
zakázky v SAP: 2610105481,
c) uzavření Darovací smlouvy mezi firmou LUKAS CZ spol. s r.o., Tovární 478, 351 34
Skalná a Městem Skalná, Sportovní 9, 351 34 Skalná, jejímž předmětem je poskytnutí

finančního daru na pořádání Reprezentačního plesa města Skalná a pořádání letních
slavností města Skalná v roce 2018 ve výši 45000,- Kč,
Dále pověřilo starostku města podpisem výše uvedených Darovacích smluv. Vše do
05.04.2018.
17. V bodě Různé nebylo přijato žádné usnesení. Člen zastupitelstva Mgr. Jan Makovec
pouze vznesl dotaz na stav komunikace před vjezdem na pozemek, kde probíhá výstavba
nové hasičské zbrojnice, na její opravu. Dotaz zodpověděla starostka města Mgr. Rita Skalová
s tím, že případné poškození komunikace, způsobené stavbou je samozřejmě součástí
realizace výše uvedené stavby. Závěrem paní starostka poděkovala za účast a jednání
ukončila.

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

Zapsala : …………………

