Skalenský zpravodaj
Červenec 2020
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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
je před námi čas dovolených, dětem nastaly dlouho očekávané prázdniny a všichni věříme, že nadešel
čas oddychu, relaxace a načerpání nových sil do druhé poloviny roku, kde nás čeká řada akcí.
V základní škole začínají práce na realizaci rekonstrukce počítačové učebny, dílen a bezbariérového WC
V průběhu letních měsíců navážeme druhou etapou na úpravy fotbalového hřiště dokončením
umělého osvětlení hrací plochy. Při této příležitosti dojde k osazení osvětlení další části cyklostezky
mezi Skalnou a Starým Rybníkem solárními svítidly.
Dále nás čeká rekonstrukce elektřiny ve společných prostorách bytového domu v ulici Za Školou č.p.
391 a nová střecha na budově městského úřadu.
Pokračujeme v jednáních a shromažďováním požadovaných podkladů na plánovaný průtah Starým
Rybníkem pod názvem Zvýšení bezpečnosti pěších podél průtahu silnice III/21313 a všechny nutné
podklady pro zasíťování pozemků pod ulicí Višňovka, které jsou určeny k výstavbě RD.
O kulturních a sportovních akcích budete informováni plakátovou formou, hlášením v místním rozhlasu
nebo na stránkách města. I přes tuto skutečnost si Vás dovoluji pozvat na nejbližší plánovanou kulturní
akci pořádanou SDH Skalná v měsíci srpnu – vystoupení harmonikářů.
Přeji všem příjemné prožití letních dnů.
Starostka města Skalná - Mgr. Rita Skalová

Společenská kronika
Jubilanti měsíce července
Jaroslav Amcha
Anna Cizlerová
Anna Kapicová
Jindřiška Sušilová
Vojtěch Dallos
Jaroslava Seilerová

92 let
95 let
84 let
82 let
80 let
80 let
Matrikářka – Jana Herrová

Informace!!!
Opakovaně si Vás dovolujeme informovat o možnosti nalezení termínů vypínání elektřiny. Postup je
následující: kliknete na ČEZ Distribuce, odstávky, vyhledání plánovaných odstávek - kde napíšete název
obce, ulici, PSČ / stačí pouze Skalná / a zjistíte nejen termín odstávek, ale i ulici, čp.
Další informace se týká hlášení místního rozhlasu. Pokud se stane, že hlášení neslyšíte nebo jste hlášení
zmeškali, můžete si jej vyslechnout u počítače. Postup je následující: otevřete stránky města Skalná, na
liště vyhledáte a kliknete na Městský úřad Skalná, rozhlas, objeví se název místní rozhlas na který
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kliknete a uvidíte soupis hlášení seřazených podle dat a poté kliknete na datum, které hlášení chcete
vyslechnout.
Někteří občané požadují změření množství radonu v objektu ve kterém žijí. V případě, že máte o tuto
službu zájem, zavolejte na MěÚ Skalná - pan Verbovský – 354 548 823, který zajistí distribuci
detektorů.
Tajemnice – Ing. Marie Hrnčálová

Konec školního roku v mateřské škole
Začátkem června se podařilo pro děti obnovit lesní vesničku v lese na Novém Světě. Přírodní materiál
pro výstavbu lesních domečků zajistil a dovezl p. Marek Šollar, kterému tímto velice děkujeme. Nová
lesní obydlí pro hry dětí v přírodě postavil dětem známý myslivec p. Jiří Břicháček, kterému také patří
za celou MŠ velké poděkování
. Radostné pohledy dětí, když přijdeme do lesní vesničky mluví za
vše.
Dále se podařilo dokončit realizaci zahrady. Stavba dřevěného ,,včelího altánu“ slouží jako přírodní
učebna s magnetickou i kreslící tabulí, s edukativními vzdělávacími pomůckami (dřevěné tripexeso –
poznávání stromů listnatých i jehličnatých), s rezervoárem na dešťovou vodu( na zalévání bylin i
dřevin), s možností pozorování hmyzího hotelu umístěného vedle altánu. Na zahradě jsou nově
osazeny keře a dřeviny, na kterých mohou děti pozorovat celý roční koloběh života rostlin.
Nově zastřešená pergola s posezením nabízí možnost stolování s dětmi v přírodě. Zároveň je možné
využít dostatečně velkou plochu při nepřízni počasí k různým aktivitám (malování, práce
s přírodninami, modelování aj.).
Vyvýšený užitkový záhon je osazen celoročně plodícími jahodami a spoustou bylinek tak, aby děti
mohly s jeho udržováním pomáhat.
Největší dominantou zahrady se stal ,,mravenčí hrad“ vybudováním přírodního kopce, který je
multifunkční. V první řadě je smyslem celé stavby navození skutečného přírodního mraveniště
s různými terénními překážkami – během jarního a letního období si zde děti mohou procvičit svou
fyzickou zdatnost např. zdokonalováním chůze po schodech, prolézání tunely, klouzání na tubusové
skluzavce aj. V zimě bude sloužit k bobování.
V úterý 23. června
proběhlo v altánku
Slavnostní pasování
na školáky za účasti
p. starostky a p.
tajemnice.
Akce
nebyla určena pro
rodičovskou
veřejnost, přesto se
akce vydařila, což je
patrno z ohlasů dětí
i rodičů. Z pasování
byla p. Pěčkovou
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pořízena fotodokumentace a rozeslána všem rodičům pasovaných dětí na památku.
Doprovodným programem byl tanec v zahradě, zmrzlinový pohár a ovocné housenky vyrobené našimi
ochotnými p. kuchařkami pod pergolou.
V pátek 26. června si děti tříd Sluníček a Berušek také užily zmrzlinový pohár od našich p. kuchařek,
jako rozloučení se školním rokem 2019/2020.
Za MŠ - Bronislava Kuželková
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Informace ze základní školy
Ke dni 31. 7. 2020 podala ředitelka základní školy Mgr. Radka Müllerová z osobních důvodů rezignaci
na funkci ředitelky školy. Od 1. 8. 2020 do 31. 8. 2020 ji bude zastupovat zástupkyně ředitelky
Mgr. Martina Turečková. V nejbližším možném termínu bude vypsáno konkurzní řízení na místo
ředitele/ředitelky základní školy. Rada města do nástupu nového ředitele/ředitelky pověří řízením
školy buď Mgr. Martinu Turečkovou nebo Ing. Jiřího Mesnera. Pedagog, který nebude pověřen řízením
školy, bude vykonávat funkci zástupce ředitele.
Personální obsazení prvních tříd pro školní rok 2020/2021 zůstává nezměněno.
1. A, třídní učitelka Mgr. Martina Turečková, asistent pedagoga Klára Eliášová
1. B, třídní učitelka Mgr. Blanka Novotná
Mgr. Martina Turečková

Koloběžkiáda
Navzdory počasí a našim propršeným čtvrtkům jsme si s dětmi ze skupinky - přípravné, 1. a 2. třídy
naplánovali 25. 06.2020 sportovní den – KOLOBĚŽKIÁDU.
A protože počasí opravdu nezklamalo, do osmi hodin pršelo, na modrém hřišti bylo velké mokro, museli
jsme tedy volit jinou možnost, kde se vydovádět s koloběžkami. Využili jsme cesty a „kruhového
stromového objezdu“ u dětského hřiště a zkusili si malý závod, zručnost při slalomu a jiné dovednosti.
Po posilnění svačinkou jsme putovali již při sluníčku městem až k restauraci Pod Komínem, kde nás
velice přívětivě přijali a pochutnali jsme si na výborném zmrzlinovém poháru. Celým dnem nás provázel
veselý kamarád Hurvínek a pro radost nám ve stráni schoval podklad plný sladkých dobrot.
Poté jsem se ještě malou projížďkou vraceli plni zážitků ke škole, kde si všichni zasloužili medaili.
Radka Benediktová
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Zmrzlinové setkání 2. třídy
Po mnoha měsících odloučení a setkávání pouze pomocí moderní techniky, kdy nám srdíčko pohladilo
spoustu vzkazů, pozdravů a krásných fotografií, jsme se společně domluvili na „opravdovém“ setkání.
V úterý 23.6.2020 byl náš velký den, mohli jsme opět vidět své kamarády, společně si pochutnat na
velikém zmrzlinovém poháru v restauraci Pod Komínem a vynahradit si společné hraní na místním
hřišti. Setkání to bylo opravdu nádherné a všichni se těšíme na další.
DRUHÁČCI a Radka Benediktová
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Poslední den ve škole

~8~

Rybářské závody
V sobotu 20. června 2020 uspořádalo město Skalná na vodní nádrži u hradu Vildštejn pátý ročník
rybářských závodů pro dospělé členy i nečleny rybářské organizace. Závodů se zúčastnilo celkem 56
závodníků nejen ze Skalné a okolí, ale i z Chebu a Karlových Varů.
Během závodů bylo uloveno 29 kaprů, 1 amur, 1 štika a mnoho dalších menších druhů ryb. Závod vyhrál
domácí rybář p. Roman Melničuk s úlovkem kapra o velikosti 53 cm. Úspěšný v kategorii součtu délek
všech nachytaných ryb byl rybář z Karlových Varů p. Vladimír Majoroš, který nachytal ryby v součtu 307
cm.
Po vyhlášení výsledků se losovala výherní soutěž o ceny. Děkujeme všem sponzorům, kteří přispěli do
této soutěže. Hlavní cenu soutěže „živé sele“ vyhrála p. Lucie Zádrapová ze Skalné.
Děkujeme slečnám Denise Kirch a Adéle Slepičkové za prodej lístků do soutěže, které nabízely rybářům
během závodu.
Poděkování patří p. Kamile Kirch, p. Lucii Zádrapové, p. Václavu Mizerovi a p. Františku Kirchovi za
kvalitní občerstvení. Dále děkujeme p. Romanu Melničukovi za vstřícnou spolupráci při montáži a
demontáži pivního stanu a za zapůjčení zvukové aparatury p. Pavlu Kočárníkovi.
Tradičně dobrou pořadatelskou činnost přeměřování a zapisování úlovků prováděli p. Pavel Duhaj,
Patrik Mariánus, p. Roman Sedláček a p. Lucie Bálintová.
Ranní deštivé počasí se částečně umoudřilo, a tak nám mohl při dobrém občerstvení zahrát a zazpívat
p. Václav Plachý, který řádně rozezpíval všechny přítomné, za což děkujeme.
Karel Schveiner
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Dětské rybářské závody
V sobotu 27. června při slunečném dopoledni uspořádalo město Skalná na vodní nádrži u hradu
Vildštejn rybářské závody pro děti od 5 do 15 let, které byly určeny, jak pro členy, tak i pro nečleny
rybářské organizace.
Závodů se zúčastnilo 30 startujících mladých rybářů, ti nejmladší pod dohledem svých rodičů. Každý
závodník byl obdarován dárkovým balíčkem a malým občerstvením. Občerstvení zajišťovali manželé
Kamila a František Kirch, kterým děkujeme.
Uloveno bylo 16 kaprů, 1 štika, 1 zlatý karas a mnoho dalších ryb, převážně línů. Závod vyhrála Viktorie
Pimperová, která ulovila pěkného kapra o velikosti 53 cm, druhé místo obsadil Petr Glázer, který ulovil
kapra o velikosti 48 cm, třetí se umístil Daniel Makovický s úlovkem kapra 46 cm. V soutěži součtu délek
všech ulovených ryb byl neúspěšnější Michal Černovský, nachytal ryby v součtu délek celkem 248 cm.
Děkujeme p. Pilnáčkové za zhotovení diplomů pro vítěze a účastnických listů pro všechny startující.
Děkujeme pořadatelům, kteří přeměřovali závodníkům úlovky, vedení našeho města a firmě
Kirch&Kirch, s. r. o. za podporu této akce.
Pro velký zájem budeme tuto akci připravovat i v následujících letech.
Karel Schveiner
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Skalenské poutní slavnosti
Díky, Jene!
Když byl před několika měsíci v celé republice vyhlášen nouzový stav, mohli jste ve Skalné den co den
slyšet hlas kostelního zvonu, který v 17:57 svolával ke společné modlitbě. Ostatně k tomu je i hlas
zvonu určen, aby svolával ke společné modlitbě.
Díky webové kameře v kostele a šikovnosti farníků jsme se společně
mohli nejen modlit k patronu a ochránci naší farnosti sv. Janu
Křtiteli, ale mohli jsme „na dálku“ společně prožívat i velikonoční
obřady zvláštní tím, že jsme byli spolu, byť vzdálení několik metrů,
kilometrů nebo hraničních čar. Až budou chtít statistici počet
připojení, jen pokrčím rameny, protože to opravdu nevím a nedělali
jsme to kvůli statistice, ale pro nás, kteří žijeme, pracujeme,
vyznáváme svou víru v Boha zde ve Skalné i v celé farnosti.
Společná prosba ke sv. Janu Křtiteli byla zaměřena i na poutní
slavnost. Uvolněním opatření jsme ji mohli prožít v nádherný
sobotní den 27. června. Je třeba ještě jednou poděkovat všem, kteří
vše připravovali, starali se o poutníky a pak zas uklízeli. Všem, kteří
zajišťovali program poutě, přispěli dobrotami nebo finančními dary,
či jinak.
Slavnostní poutní mši svatou sloužil JM Filip Zdeněk Lobkowicz
OPraem, opat tepelského kláštera. Vzpomínal na dobu, kdy do Skalné
přijížděl z Chebu, kde kdo seděl v lavici. Připomněl nám při homilii
nádherný odkaz našeho patrona jako hlasatele radostné zvěsti, jako
zastánce a ochránce pravdy. Kéž nám tato slova zůstanou dlouho
v srdci.
Venkovní program zahájil pěvecký sbor Luběnky následovaný říznou
Starovarkou, která v rytmech dechovky to vzala opravdu od asfaltu,
protože podlahu pod sebou muzikanti neměli. Další hudební žánry
pak doplnil Audioband.
„Lidí jak vo pouti, že?“ pochvaloval si místní rodák s pěnícím nápojem v ruce. „Hlavně, aby nepřišla
bouřka, nepršelo a nemuseli jsme honit stan po Skalné!“ dodal druhý s pohledem na oblohu.
I když zabouřilo, sprchlo, nevadilo. Místa pod stanem bylo dost i pro kočárky.
Poděkujme na závěr sv. Janu Křtiteli za jeho pomoc a ochranu a v časech dobrých i zlých se k němu
obracejme.
Administrátor in rebus spiritualibus farnosti Skalná - P. Mgr. Petr Mecl
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Jaká nebezpečí nám hrozí o prázdninách
Léto se pomalu blíží a s ním i dětmi tolik vytoužené letní prázdniny. Žádné vstávání do školy, žádné
úkoly, jen dva měsíce plné her, zábavy, dovolených a táborů. O prázdninách však dochází k velkému
množství úrazů, které je zapříčiněno roztržitostí nejen dětí, ale i mnoha dospělých. Policisté
Karlovarského kraje Vás proto upozorňují před hrozícím nebezpečím, které na Vás může během letních
prázdnin čekat. Nezapomínejte na základní zásady bezpečného chování a ochranu zdraví a chraňte
před úrazy sebe i své děti.
Na co si dávat pozor:
Při sportovních aktivitách používejte sportovní náčiní určené pro daný sport. Vždy myslete také na
vhodný sportovní oděv, který by měl obsahovat i reflexní prvky, což se týká zejména sportovců, kteří
se při sportovní aktivitě účastní i silničního provozu. Reflexní prvky nás však ochrání před úrazy i
v běžném životě a nejen při sportu. Cyklisté by měli mít na paměti užití cyklistické helmy i přesto, že je
povinná jen do 18 let věku cyklisty. Důležité je také si před každou jízdou zkontrolovat technický stav
jízdního kola či povinnou výbavu.
Zvýšené opatrnosti dbejte v letních měsících především při koupání. Zvlášť nebezpečné může být
koupání v neznámých a nestřežených vodách, jakými jsou řeky, rybníky či lomy. Tam kde vodní hladinu
neznáte, vyhněte se skokům do vody, může Vám hrozit nebezpečí vážného úrazu. Do vody neskákejte
ani ihned po příchodu k vodě, chvilku setrvejte na břehu, skokem do studené vody Vám hrozí kolaps
organismu. Rodiče buďte při koupání s dětmi vždy ve střehu, koupejte se jen v mělkých vodách, které
znáte a nenechávejte své děti ani chvilku bez dozoru a to ani na koupalištích.
Jestliže děti zůstávají samotné doma, poučte je, jak se mají správně chovat. Naučte je také jak správně
volat na tísňovou linku v případě potřeby. Děti by měly vědět, že nikomu nesmí otvírat dveře ani bavit
se s cizími lidmi, a to ani doma ani na ulici. Poučte je, jak se mají chovat bezpečně nejen doma, ale i
v parku či na ulici, neboť nebezpečí úrazu hrozí na každém rohu. V případě, že Vaše dítě někam odchází,
mělo by Vám nechat alespoň písemný vzkaz, kam jde a jak dlouho se tam přibližně zdrží, případně
telefonický kontakt na někoho z kamarádů. Klíče od bytu by měly nosit děti skrytě, odděleně od jiných
osobních věcí. Neměly by dávat na obdiv ani cennosti či finanční hotovost, kterou mají při sobě.
V případě, že se budete chtít účastnit turistiky v těžších terénech, nechte si poradit od odborníka.
Mějte potřebné vybavení a nepřeceňujte své síly, na túry tohoto typu se nevydávejte raději sami.
Jestliže posíláte své dítě na dětský letní tábor, dejte na doporučení svých známých. Zjistěte si včas, jaké
požadavky mají pořadatelé na Vás a Vaše děti. Přesvědčte se, v jakých podmínkách bude dítě tábor
trávit. Řiďte se požadavky pořadatelů, ať se vyhnete nepříjemnostem.
V případě potřeby volejte na čísla tísňových linek: 158, 150, 155, 156, 112.
Krásné prožití letních měsíců bez úrazů přejí policisté Karlovarského kraje.

Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Karl. kraje - nprap. Mgr. Věra Hnátková
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Vydáváte se na dovolenou dávejte na sebe pozor
Během letních prázdnin se nás spousta vydává na dovolenou.
Policisté Karlovarského kraje si pro Vás připravili několik rad, které Vám mohou usnadnit cestování a
návrat domů.
Než vyrazíte na cesty:
•

O svém odjezdu řekněte jen nejbližším osobám. Rozhodně na svou nepřítomnost
neupozorňujte na sociálních sítích po dobu své dovolené. Mohlo by se Vám to vymstít.

•

Před odjezdem svůj byt či dům řádně zajistěte proti nezvaným hostům. Okna zcela uzavřete a
dveře zamkněte.

•

Blízkou osobu požádejte o kontroly nemovitosti v době Vaší nepřítomnosti.

•

Před cestou si zjistěte, jaká bezpečnostní pravidla platí v místě Vaší dovolené.

•

Pokud budete cestovat vozidlem, zkontrolujte si dobře povinnou výbavu Vašeho vozu a dolijte
provozní kapaliny. Dále zkontrolujte také tlak v pneumatikách a dotažení kol.

•

Zavazadla ve vozidle by měla být řádně zajištěná proti pohybu v zavazadlovém prostoru, aby
v případě dopravní nehody nedošlo k poranění pasažérů vozidla.

•

Jestliže vyrážíte na delší cestu, trasu si naplánujte dopředu, dělejte bezpečnostní přestávky a
dodržujte dostatečný pitný režim.

•

V případě, že se cítíte unavení, zastavte vozidlo a projděte se. Nejlepší lékem na únavu je
spánek. Raději si pár minut zdřímněte, než byste ohrozili sebe, své blízké a další účastníky
provozu.

Přejeme Vám krásné prožití prázdnin a letních dovolených a hlavně šťastnou cestu domů.

Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Karl. kraje - nprap. Mgr. Věra Hnátková
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Město Skalná
Městský úřad Skalná – odbor investic
Skalná, 07. 07. 2020
město
Skalná
zveřejňuje
podle
§
39
odst.
1
zákona
č.
128/2000
Sb,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr pronajmout p.p.č. 40/5 k.ú. Starý Rybník o výměře 400
m2 – viz mapový podklad
forma pronájmu: veřejná licitace (viz podmínky licitace).
Podmínky pronájmu:
-

záměr pronájmu pozemku se zveřejňuje jako pronájem nerozdělitelného celku, vše o celkové
výměře 400 m2 za minimální cenu 2 Kč/m2 za rok.
v podrobnostech viz Podmínky licitace.

Tento záměr byl schválen Radou města Skalná na jednání dne 25.06.2020, usnesením
č. RM 03/13/20 e).
Referent odboru správy majetku a investic - Lukáš Verbovský

Vyvěšeno na úřední desce dne: 07. 07. 2020
Sejmuto z úřední desky dne: 24.07.2020
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Město Skalná
Odbor majetku, ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů
oznamuje podmínky provedení veřejné licitace k pronájmu pozemku p. p. č. 40/5 k. ú. Starý Rybník
o výměře 400 m2, za účelem využití zahrádka.
Licitace je formou výběrového řízení, ve kterém navrhovatel veřejně hledá zájemce o pronájem
pozemku s nejvyšší nabídkou na nájemní cenu, a to při respektování podmínek vyplývajících ze zákona
č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen OZ) a dle zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Den a místo konání licitace:

27. 07. 2020 v 16:30 hod. v zasedací místnosti
sportovní haly Skalná

Navrhovatel:

město Skalná
Sportovní 9
351 34 Skalná
IČ:00254231

Předmět licitace:

p.p.č. 40/5 k.ú. Starý Rybník o výměře 400 m2

Licitační jistota:

Licitační jistota činí 100 Kč.

Licitační jistinu je možno složit na účet města Skalná u Komerční banky, a.s. číslo účtu 1077455760227/0100, variabilním symbolem je 2450101. Dokladem o složení licitační jistoty je originál
dokladu o odeslání jistoty na účet města Skalná. Tento doklad bude před licitací ověřen výpisem z účtu
města Skalná, který prokáže připsání jistoty na účet města. Teprve na základě této informace bude
licitační jistota pokládána za řádně složenou.
Termín pro složení jistoty: od 07. 07. 2020 do 24. 07. 2020
Složenou licitační jistotu vrátí město Skalná účastníkovi, jenž se nestal vítězem licitace, do čtrnácti dnů
po skončení licitace, převodem na účet účastníka. Licitační jistota se následně u vítěze započítá jako
část nájemní ceny.
Minimální příhoz:
Výše příhozu je minimálně 2 Kč za 1 m2 a rok s tím, že dorovnání ceny nájmu není přípustné (vždy jen
navýšení).
Průběh licitace:
Účastníkem licitace mohou být pouze fyzické nebo právnické osoby, které složí řádně a včas licitační
jistotu. Účastníci licitace jsou povinni prokázat městu Skalná před vstupem do místnosti svoji totožnost
(občanským průkazem nebo cestovním pasem), a jedná-li se o právnickou osobu, rovněž své oprávnění
zastoupit za účastníka licitace, tj. originálem či úředně ověřenou kopií výpisu právnické osoby
z obchodního rejstříku, popřípadě jiné doklady v originále či ověřené kopii prokazující oprávnění jednat
za právnickou osobu, která se nezapisuje do obchodního rejstříku. Účastník licitace se může nechat
zastoupit při licitaci zmocněncem na základě plné moci s úředně ověřenými podpisy.
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Účastníci licitace jsou dále povinni v termínu od 07. 07. 2020 do 24. 07. 2020 předat městu Skalná
řádně podepsané písemné čestné prohlášení o tom, že nejsou osobami vyloučenými z licitace a
současně předat městu Skalná řádně podepsaný Řád pro veřejné licitace pozemků a doklad o složení
licitační jistoty. Uvedené doklady budou složit jako závazná přihláška do licitace.
Osobami vyloučenými z licitace se pro účely tyto účely rozumí osoby, které nemohou nabývat
vlastnictví k předmětu licitace, osoby, na jejichž majetek byl prohlášen konkurs, nebo vůči nimž byl
zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, nebo ohledně jejichž majetku byl
podán návrh na vyrovnání, právnická osoba, která před datem konání licitace vstoupila do likvidace, či
osoba provádějící licitaci.
Úhrada ceny dosažené v licitaci a splnění dalších podmínek
Rada města Skalná projedná výsledek veřejné licitace nejpozději do šedesáti dnů ode dne konání
veřejné licitace a schválí vítěze veřejné licitace nebo výsledek veřejné licitace zruší.
Vítěz licitace je povinen uzavřít nájemní smlouvu do 30-ti dnů ode dne doručení usnesení Rady města
Skalná, kterým bylo rozhodnuto, že s vítězem licitace bude uzavřena nájemní smlouva k předmětu
licitace.
V případě, že vítěz licitace před uzavřením nájemní smlouvy od nájmu odstoupí, přestože podepsal
protokol o licitaci a zaplatil jistotu (kauci), licitace je zmařena a složená jistota (kauce) propadá
ve prospěch navrhovatele na úhradu vynaložených nákladů.
Město Skalná si vyhrazuje kdykoliv licitaci zrušit, a to až do okamžiku uzavření nájemní smlouvy.
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Nabídka posledního volného zasíťovaného pozemku k výstavbě
rodinného domu v lokalitě Nový svět
V lokalitě Nový svět bylo nabízeno k prodeji 8 parcel pro výstavu RD. Licitace posledního pozemku
p.p.č. 655/6 o výměře 515 m2 proběhne 12. 8. 2020 od 15 hodin. Minimální cena pozemku je
1 050 Kč/m2.
Podmínky provedení veřejné licitace k prodeji pozemku 655/6 k.ú. Skalná
Den a místo konání licitace:

12. 8. 2020 v 15:00 hod ve Sportovní hale Skalná

Termín pro složení jistoty:

od 9. 7. 2020 do 10. 8. 2020

Licitační jistota:

54 075,- Kč. Licitační jistotu je možno složit na účet
města Skalná u Komerční banky, a.s. číslo účtu 1077455760227/0100, variabilní symbol 2450101.

Termín pro odevzdání přihlášky:

od 9. 7. 2020 do 10. 8. 2020

Bližší informace naleznete na úřední desce Městského úřadu Skalná, internetové adrese
https://skalna.udeska.cz nebo je podá vedoucí odboru správy majetku a investic Martina Ernest na tel.
354 548 822 nebo e-mailu investice@skalna.cz.
Vedoucí odboru správy majetku a investic – Martina Ernest
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Plány města na zasíťování dalších pozemků
Město Skalná v roce 2021 plánuje zasíťování pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě „Pod
Višňovkou“. V současné době město žádá o stavební povolení na výstavbu sítí v této lokalitě. Se
započetím stavby sítí začne město 1. 1. 2021, a předpokládané dokončení stavby je plánováno
na 30. 6. 2021. O uvedené pozemky můžete projevit nezávazný zájem u pana Lukáše Verbovského na
tel. 354 548 823 nebo na e-mailu: pozemky@skalna.cz.
Vedoucí odboru správy majetku a investic – Martina Ernest
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SDH Skalná pořádá

11. ročník

Setkání
harmonikářů
ze Skalné a okolí
22. 8. 2020 (sobota) od 14,00 hodin ve Skalné
v prostoru nové požární zbrojnice.
Vstup zdarma, občerstvení zajištěno, dobrou a
veselou náladu s sebou!
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Zábava
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Redakce děkuje všem přispěvatelům. Neotištěné příspěvky budou zveřejněny v dalších číslech. Názory redakce se vždy nemusí shodovat s názory přispěvatelů.
SKALENSKÝ ZPRAVODAJ – měsíčník Skalenské radnice vychází 12x ročně • vydává a tiskne Město Skalná, Sportovní 9, 351 34 Skalná, IČO: 00254231 • vydávání
povoleno pod registrační značkou MK ČR E 11481 • Redakční rada: Klára Pilnáčková, tel. 354 596 935, Ing. Marie Hrnčálová - tel. č. 354 548 820 • příspěvky
zasílejte na adresu MěÚ Skalná, Sportovní 9, e-mailem: knihovna@skalna.cz, nebo zpravodaj@skalna.cz,• uzávěrka každého čísla je k 5. dni daného měsíce
• vyšlo 15. července 2020 • příspěvky v elektronické podobě uvítáme • Ten, kdo neobdrží zpravodaj do své poštovní schránky, si jej může zdarma vyzvednout
na Městském úřadě ve Skalné.
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