Zápis z 78. zasedání rady města
Datum konání:

28.07.2020 od 8.15 hod

Místo konání:

malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně

Přítomno: 6 radních, omluven Bc. Pavlovic (dovolená)
Tisk č. 1
Název:
Program 78. RM
Platný
Usnesení: RM/376/20
Rada města schvaluje program 78. jednání RM takto:
1. Program 78. RM
Předkládá: Martin Kalina, RN ZM starosta
2. Rozpočtové opatření - veřejné WC - vodné, stočné
Předkládá: Yvona Švejnohová, FIN
3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
Mar.Lázně,CH,Stanoviště,č.p.298/3,kNN
Předkládá: Soňa Šárgová, OM

služebnosti

kabelu

kNN

-

4. Smlouva o zřízení služebnosti sítě elektronických komunikací p.p.č. 310/3 k.ú.
Úšovice
Předkládá: Soňa Šárgová, OM
5. Smlouva o zřízení služebnosti kabelu elektronických komunikací p.p.č. 303/8 v k.ú.
Úšovice
Předkládá: Soňa Šárgová, OM
7. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje –
projekt „Oprava dlážděného chodníku v ulici U Nemocnice“
Předkládá: Petr Řezník, IaD
8. Smlouva o zřízení služebnosti kabelu elektronických komunikací p.p.č. 353/1 k.ú.
Úšovice
Předkládá: Soňa Šárgová, OM
9. Smlouva o zřízení služebnosti kabelu NN p.p.č. 116/11 a 370/3 k.ú. Chotěnov u M.L.
Předkládá: Soňa Šárgová, OM
10. Rozpočtové opatření - instalace sochy „Letící dívka“
Předkládá: Yvona Švejnohová, FIN

11. Služebnost kabelu NN p.p.č. 303/8 v k.ú. Úšovice
Předkládá: Soňa Šárgová, OM
12. Vrácení části neinv. účelové dotace pro ZŠ Jih - obědy do škol
Předkládá: Yvona Švejnohová, FIN
13. Rozpočtové opatření - oprava hráze rybníka Kamzík PD
Předkládá: Yvona Švejnohová, FIN
14. Festival jablek 2020
Předkládá: Martin Kalina, RN ZM starosta
16. Smlouva o zřízení služebnosti dešťové a splaškové kanalizace a vodovodu pro OC
JYSK Plzeňská ul.
Předkládá: Soňa Šárgová, OM
17. Rozpočtové opatření - revitalizace rybníka Velký Knížecí
Předkládá: Martin Kalina, RN ZM starosta
18. Prodloužení pronájmu části parcely č. 974/1 k.ú.Úšovice - AUTO Červený s. r. o.
Předkládá: Soňa Šárgová, OM
19. Orientační běh „Jarní trojúhelník 2020“ - změna termínu
Předkládá: Soňa Šárgová, OM
20. Sleva na nájemném NP v majetku města Mariánské Lázně
Předkládá: Soňa Šárgová, OM
21. Souhlas s uzavřením nájemní smlouvy pro umístění reklamního poutače na pohřební
služby - Ivan Oračko
Předkládá: Soňa Šárgová, OM
22. Část objektu bez č.p., na st.p.č. 931 - Švihák výpůjčka
Předkládá: Soňa Šárgová, OM
23. Změna Organizačního řádu – úprava gescí
Předkládá: Miroslav Jašíček, SEK Tajemník
24. Diskuze, různé
Průběh hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Výsledek hlasování: 6 PRO
SCHVÁLENO

Tisk č. 2
Název:
Rozpočtové opatření - veřejné WC - vodné, stočné
Platný
Usnesení: RM/377/20
Rada města schvaluje rozpočtové opatření týkající se úhrad vodného a stočného na veřejných
WC:
3631 5169 210
3639 5151 210

- 60,0 tis. Kč veřejné osvětlení - služby
+ 60,0 tis. Kč veřejné WC – vodné, stočné

Průběh hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Výsledek hlasování: 6 PRO
SCHVÁLENO
Tisk č. 3
Název:
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti kabelu kNN Mar.Lázně,CH,Stanoviště,č.p.298/3,kNN
Platný
Usnesení: RM/378/20
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení,
provozu a údržby kabelu kNN do části pozemkové parcely č. 338/1 – ostatní plocha, ostatní
komunikace, jejíž celková výměra je 4973 m2, v katastrálním území Stanoviště u Mariánských
Lázní, obec Mariánské Lázně, která je ve vlastnictví města, mezi Městem Mariánské Lázně jako
budoucím povinným a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly,
Teplická 874/7, PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035, zastoupená na základě plné moci
evidenční číslo : PM/II-192/2019 společností Stav-elektro s.r.o., se sídlem Vintířovská 1149, 357
35 Chodov, IČO: 26355639, DIČ: CZ26355639, zastoupenou v plné moci
****** jako
budoucím oprávněným za těchto podmínek:
1) Rozsah služebnosti bude stanoven geometrickým plánem zpracovaným na náklady budoucího
oprávněného.
2) Nejpozději do 30 dnů od kolaudačního souhlasu (kolaudačního rozhodnutí, případně
oznámení o užívání stavby), resp. od dokončení stavby, požádá písemně budoucí oprávněný o
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti.

3) Služebnost bude zřízena úplatně s tím, že jeho cena bude stanovena ve smyslu zák. č.
151/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a navýšena o režijní náklady a DPH v zákonné
výši.
4) Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou.
5) Před započetím prací bude správci místních komunikací společnosti Technický a dopravní
servis s.r.o. oznámen termín zahájení prací a stavebník požádá o vytýčení předpokládaných
inženýrských sítí a vedení veřejného osvětlení, které jsou ve správě města Mariánské Lázně.
6) Služebnost bude realizována dle:
a) „ Technických podmínek pro výkopové práce a uložení inženýrských sítí v místních
komunikacích“ stanovených spol. Technický a dopravní servis s.r.o. Mariánské Lázně,
které budou nedílnou součástí této smlouvy.
b) Podmínek vyjádření Městského úřadu Mariánské Lázně, odboru investic a dotací ze dne
30.6.2020, které budou nedílnou součástí této smlouvy.
7) Oprávněný bude povinen každý další vstup na nemovitosti města např. za účelem opravy a
údržby nebo rekonstrukce kabelového vedení oznámit a současně dodržet „ Technické
podmínky“.
V rámci stavby: „ Mariánské Lázně, CH, Stanoviště, č.parc. 298/3, kNN“.
Průběh hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Výsledek hlasování: 6 PRO
SCHVÁLENO
Tisk č. 4
Název:
Smlouva o zřízení služebnosti sítě elektronických komunikací p.p.č. 310/3 k.ú. Úšovice
Platný
Usnesení: RM/379/20
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti práva vedení kabelu
elektronických komunikací v části pozemkové parcely č. 310/3 – ostatní plocha, manipulační
plocha, jejíž celková výměra je 19695 m2 v katastrálním území Úšovice obec Mariánské Lázně,
která je ve vlastnictví města, mezi Městem Mariánské Lázně jako povinným a společností CETIN
a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, DIČ:
CZ04084063, zastoupenou v plné moci č. ev. PŘ/2294/2020 ze dne 26.2.2020 splečností SUPTel
a.s., se sídlem Hřbitovní 1322/15, 312 00 Plzeň, IČO: 25229397 zastoupenou v plné moci
zmocněncem ******, jako oprávněným za těchto podmínek:
1. Rozsah služebnosti byl určen geometrickým plánem č. 2525-73/2020.
2. Služebnost se zřizuje úplatně na dobu neurčitou.

3. Cena služebnosti ve výši 2.102,50 Kč včetně DPH bude oprávněným jednorázově
uhrazena na základě faktury vystavené povinným do 30 dnů od oboustranného podpisu
smlouvy o zřízení služebnosti.
4. Veškeré poplatky spojené s vkladem služebnosti do katastru nemovitostí hradí oprávněný.
5. Oprávněný je povinen každý další vstup na nemovitosti města, např. za účelem opravy,
údržby nebo rekonstrukce kabelu elektronických komunikací oznámit povinnému a
současně dodržet „ Technické podmínky pro výkopové práce a uložení inženýrských sítí
do místních komunikací“, které budou nedílnou součástí smlouvy.
Účel: v rámci stavby „ 16010-037070 RVDSL1718-C-K-MARL1HR-MET“.
Průběh hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Výsledek hlasování: 6 PRO
SCHVÁLENO
Tisk č. 5
Název:
Smlouva o zřízení služebnosti kabelu elektronických komunikací p.p.č. 303/8 v k.ú. Úšovice
Platný
Usnesení: RM/380/20
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti práva vedení kabelu
elektronických komunikací v části pozemkové parcely č. 303/8 – zahrada, jejíž celková výměra
je 10396 m2 v katastrálním území Úšovice obec Mariánské Lázně, která je ve vlastnictví města,
mezi Městem Mariánské Lázně jako povinným a společností CETIN a.s., se sídlem
Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063,
zastoupenou v plné moci č. ev. PŘ/2294/2020 ze dne 26.2.2020 společností SUPTel a.s., se
sídlem Hřbitovní 1322/15, 312 00 Plzeň, IČO: 25229397 zastoupenou v plné moci zmocněncem
******, jako oprávněným za těchto podmínek:
1. Rozsah služebnosti byl určen geometrickým plánem č. 2534-159/2020.
2. Služebnost se zřizuje úplatně na dobu neurčitou.
3. Cena služebnosti ve výši 2.293,90 Kč včetně DPH bude oprávněným jednorázově
uhrazena na základě faktury vystavené povinným do 30 dnů od oboustranného podpisu
smlouvy o zřízení služebnosti.
4. Veškeré poplatky spojené s vkladem služebnosti do katastru nemovitostí hradí oprávněný.
5. Oprávněný je povinen každý další vstup na nemovitosti města, např. za účelem opravy,
údržby nebo rekonstrukce kabelu elektronických komunikací oznámit povinnému a

současně dodržet „ Technické podmínky pro výkopové práce a uložení inženýrských sítí
do místních komunikací“, které budou nedílnou součástí smlouvy.
Účel: v rámci stavby „ 16010-037071 RVDSL1718-C-K-MARL101-MARL1HR-MET“.
Průběh hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Výsledek hlasování: 6 PRO
SCHVÁLENO
Tisk č. 7
Název:
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – projekt „Oprava
dlážděného chodníku v ulici U Nemocnice“
Platný
Usnesení: RM/381/20
Rada města souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Karlovarského kraje mezi Městem Mariánské Lázně a Karlovarským krajem, sídlem Závodní
353/88, 360 06 Karlovy Vary, IČ: 70891168, týkající se poskytnutí neinvestiční účelové dotace
na realizaci projektu „Oprava dlážděného chodníku v ulici U Nemocnice“.
Průběh hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Výsledek hlasování: 6 PRO
SCHVÁLENO
Tisk č. 8
Název:
Smlouva o zřízení služebnosti kabelu elektronických komunikací p.p.č. 353/1 k.ú. Úšovice
Platný
Usnesení: RM/382/20
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti práva vedení kabelu
elektronických komunikací v části pozemkové parcely č. 353/1 – ostatní plocha, ostatní
komunikace, jejíž celková výměra je 74599 m2 v katastrálním území Úšovice obec Mariánské

Lázně, která je ve vlastnictví města, mezi Městem Mariánské Lázně jako povinným a společností
CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, DIČ:
CZ04084063, zastoupenou v plné moci č. ev. PŘ/2294/2020 ze dne 26.2.2020 splečností SUPTel
a.s., se sídlem Hřbitovní 1322/15, 312 00 Plzeň, IČO: 25229397 zastoupenou v plné moci
zmocněncem ******, jako oprávněným za těchto podmínek:
1. Rozsah služebnosti byl určen geometrickým plánem č. 2535-160/2020.
2. Služebnost se zřizuje úplatně na dobu neurčitou.
3. Cena služebnosti ve výši 7.514,10 Kč včetně DPH bude oprávněným jednorázově
uhrazena na základě faktury vystavené povinným do 30 dnů od oboustranného podpisu
smlouvy o zřízení služebnosti.
4. Veškeré poplatky spojené s vkladem služebnosti do katastru nemovitostí hradí oprávněný.
5. Oprávněný je povinen každý další vstup na nemovitosti města, např. za účelem opravy,
údržby nebo rekonstrukce kabelu elektronických komunikací oznámit povinnému a
současně dodržet „ Technické podmínky pro výkopové práce a uložení inženýrských sítí
do místních komunikací“, které budou nedílnou součástí smlouvy.
Účel: v rámci stavby „ 16010-037071 RVDSL1718-C-K-MARL101-MARL1HR-MET“.
Průběh hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Výsledek hlasování: 6 PRO
SCHVÁLENO
Tisk č. 9
Název:
Smlouva o zřízení služebnosti kabelu NN p.p.č. 116/11 a 370/3 k.ú. Chotěnov u M.L.
Platný
Usnesení: RM/383/20
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti práva vedení kabelového vedení
NN v částí pozemkových parcel č.116/11 – travní porost, jejíž celková výměra je 125 m2 a č.
370/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, jejíž celková výměra je 4418 m2, které jsou ve
vlastnictví města, mezi Městem Mariánské Lázně jako povinným a společností ČEZ Distribuce,
a.s., se sídlem: Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ: 405 02, IČ: 24729035, DIČ:
CZ24729035, zastoupená na základě plné moci e.č.: PM/II-130/2019 společností SPIE
Elektrovod, a.s., odštěpný závod Brno, Traťová 574/1, 619 00 Brno-jih, Horní Heršpice, IČ:
62161172, DIČ: 680029381, zastoupen zmocněncem ******, jako oprávněným za těchto
podmínek:
1. Rozsah služebnosti byl určen geometrickým plánem č. 225-180311/2018.
2. Služebnost se zřizuje úplatně na dobu neurčitou.

3. Cena služebnosti ve výši 7.600,252 Kč včetně DPH bude oprávněným jednorázově
uhrazena na základě faktury vystavené povinným do 30 dnů od oboustranného podpisu
smlouvy o zřízení služebnosti.
4. Veškeré poplatky spojené s vkladem služebnosti do katastru nemovitostí hradí oprávněný.
5. Oprávněný je povinen každý další vstup na nemovitosti města, např. za účelem opravy,
údržby nebo rekonstrukce kabelového vedení NN oznámit povinnému a současně dodržet
„ Technické podmínky pro výkopové práce a uložení inženýrských sítí do místních
komunikací“, které budou nedílnou součástí smlouvy.
Účel: v rámci stavby „ Chotěnov-Skláře-Skláře, kNN“.
Průběh hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Výsledek hlasování: 6 PRO
SCHVÁLENO
Tisk č. 10
Název:
Rozpočtové opatření - instalace sochy „Letící dívka“
Platný
Usnesení: RM/384/20
Rada města schvaluje rozpočtové opatření týkající se instalace sochy „Letící dívka“ :
3745 5169 201
3745 6121 201

- 15,1 tis. Kč veřejná zeleň + pasport - údržba
+ 15,1 tis. Kč instalace sochy „Letící dívka“

Průběh hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Výsledek hlasování: 6 PRO
SCHVÁLENO

Tisk č. 11
Název:
Služebnost kabelu NN p.p.č. 303/8 v k.ú. Úšovice
Platný
Usnesení: RM/385/20
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti práva kabelového vedení NN v
části pozemkové parcely č.303/8 – zahrada, jejíž celková výměra je 10396 m2 v katastrálním
území Úšovice , která je ve vlastnictví města, mezi Městem Mariánské Lázně jako povinným a
společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ:
405 02, IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035, zastoupená na základě plné moci e.č.: PM/II-060/2019
společností Senergos, a.s., se sídlem: Družstevní 452/13a, 664 49 Ostopovice, IČO: 26315413,
DIČ: CZ26915413, zastoupen zmocněncem ******, jako oprávněným za těchto podmínek:
1. Rozsah služebnosti byl určen geometrickým plánem č. 2527-4685/2019.
2. Služebnost se zřizuje úplatně na dobu neurčitou.
3. Cena služebnosti ve výši 1.989,36 Kč včetně DPH bude oprávněným jednorázově
uhrazena na základě faktury vystavené povinným do 30 dnů od oboustranného podpisu
smlouvy o zřízení služebnosti.
4. Veškeré poplatky spojené s vkladem služebnosti do katastru nemovitostí hradí oprávněný.
5. Oprávněný je povinen každý další vstup na nemovitosti města, např. za účelem opravy,
údržby nebo rekonstrukce kabelového vedení NN oznámit povinnému a současně dodržet
„ Technické podmínky pro výkopové práce a uložení inženýrských sítí do místních
komunikací“, které budou nedílnou součástí smlouvy.
Účel: v rámci stavby „ M.Lázně, CH, Úšovice, Česká 555/2, kabel NN“.
Průběh hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Výsledek hlasování: 6 PRO
SCHVÁLENO

Tisk č. 12

Název:
Vrácení části neinv. účelové dotace pro ZŠ Jih - obědy do škol
Platný
Usnesení: RM/386/20
Rada města schvaluje rozpočtové opatření týkající se vrácení části neinvestiční účelové dotace
poskytnuté z rozpočtu kraje pro Základní školu Jih na projekt „Obědy do škol v Karlovarském
kraji 2019/2020“ :
Příjmy :
3113 2229 120113014 209 331 + 13,73 tis. Kč příjem vratky transferu ZŠ Jih – obědy
3113 2229 120513014 209 331 + 77,76 tis. Kč příjem vratky transferu ZŠ Jih – obědy
Výdaje:
6402 5366 120113014 209
+ 13,73 tis. Kč vratka transferu ZŠ Jih – obědy
6402 5366 120513014 209
+ 77,76 tis. Kč vratka transferu ZŠ Jih – obědy
Průběh hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Výsledek hlasování: 6 PRO
SCHVÁLENO
Tisk č. 13
Název:
Rozpočtové opatření - oprava hráze rybníka Kamzík PD
Platný
Usnesení: RM/387/20
Rada města schvaluje rozpočtové opatření týkající se projektové dokumentace na opravu hráze
rybníka Kamzík :
3314 5171 210 560
2341 5169 210

- 35,0 tis. Kč Městská knihovna - opravy
+ 35,0 tis. Kč oprava hráze rybníka Kamzík PD

Průběh hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Výsledek hlasování: 6 PRO
SCHVÁLENO
Tisk č. 15

Název:
Festival jablek 2020
Platný
Usnesení: RM/388/20
Rada města souhlasí se zapojením města do projektu „Lázeňský festival jablek 2020“ a ukládá
odboru RLCR objednat pro danou akci hudební produkci určenou pořadatelem, a to v max. výši
30 tis. Kč vč. DPH hrazenou z položky Kulturní akce (FCR).
Průběh hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Výsledek hlasování: 6 PRO
SCHVÁLENO
Tisk č. 16
Název:
Smlouva o zřízení služebnosti dešťové a splaškové kanalizace a vodovodu pro OC JYSK
Plzeňská ul.
Platný
Usnesení: RM/389/20
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení níže uvedených služebností v katastrálním
území Úšovice:
 práva přípojky splaškové kanalizace v části pozemkových parcel č. 300 – ostatní plocha,
zeleň, jejíž celková výměra je 10346 m2 a č. 1989 – ostatní plocha, ostatní komunikace,
jejíž celková výměra je 5488 m2
 práva přípojky dešťové kanalizace a vodovodu v části pozemkových parcel č. 298/4 –
travní plocha, jejíž celková výměra je 754 m2, č. 298/9 – ostatní plocha, ostatní
komunikace, jejíž celková výměra je 4 m2, č. 1165/30 – ostatní plocha, ostatní
komunikace, jejíž celková výměra je 48 m2 a č. 1165/31 – ostatní plocha, zeleň, jejíž
celková výměra je 11 m2
které jsou ve vlastnictví města, mezi Městem Mariánské Lázně jako povinným a společností
ZDR Retail MLP s.r.o., se sídlem Na struze 1740/7, Nové Město, 110 00 Praha1, IČO: 036
97 517, DIČ: CZ03697517 , jako oprávněným za těchto podmínek:
1. Rozsah služebnosti byl určen geometrickým plánem č. 2532-22/2020.
2. Služebnost se zřizuje úplatně na dobu neurčitou.
3. Cena služebnosti ve výši 11.563,- Kč včetně DPH bude oprávněným jednorázově
uhrazena na základě faktury vystavené povinným do 30 dnů od oboustranného podpisu
smlouvy o zřízení služebnosti.

4. Veškeré poplatky spojené s vkladem služebnosti do katastru nemovitostí hradí oprávněný.
5. Oprávněný je povinen každý další vstup na nemovitosti města, např. za účelem opravy,
údržby nebo rekonstrukce inženýrských sítí oznámit povinnému a současně dodržet „
Technické podmínky pro výkopové práce a uložení inženýrských sítí do místních
komunikací“, které budou nedílnou součástí smlouvy.
Účel: v rámci stavby „ OC JYSK a PLANEO Mariánské Lázně“.
Průběh hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Výsledek hlasování: 6 PRO
SCHVÁLENO
Tisk č. 17
Název:
Rozpočtové opatření - revitalizace rybníka Velký Knížecí
Platný
Usnesení: RM/390/20
Rada města schvaluje rozpočtové opatření týkající se investiční akce „Revitalizace rybníka Velký
Knížecí“.
3314 5171 210 560
2341 6121 210 394

- 30tis.Kč Městská knihovna - opravy
+ 30tis.Kč Revitalizace rybníka Velký Knížecí

Průběh hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Výsledek hlasování: 6 PRO
SCHVÁLENO

Tisk č. 18
Název:

Prodloužení pronájmu části parcely č. 974/1 k.ú.Úšovice - AUTO Červený s. r. o.
Platný
Usnesení: RM/391/20
Rada města souhlasí s prodloužením pronájmu části pozemkové parcely č. 974/1 o výměře 28 m2
ostatní plocha z celkové výměry 24.375 m2 k. ú. Úšovice současnému nájemci spol. AUTO
Červený s. r. o. se sídlem Hlavní třída 384/142, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 291 22 830 za
těchto podmínek:
1) Nájemné: 1.260,00 Kč/rok
2) Doba pronájmu: určitá, od 01. 08. 2020 do 31. 07. 2025 s výpovědní lhůtou 3 měsíce
3) Účel pronájmu: výstava ojetých vozů.
Průběh hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Výsledek hlasování: 6 PRO
SCHVÁLENO
Tisk č. 19
Název:
Orientační běh „Jarní trojúhelník 2020“ - změna termínu
Platný
Usnesení: RM/392/20
Rada města souhlasí se změnou části textu usnesení č. RM/167/20 ze dne 17. 03. 2020 takto:
Pořádání závodů v orientačním běhu, tzv. Jarní trojúhelník 2020“ dne 03. 10. 2020 pro TJ
Lokomotiva Mariánské Lázně, o. s., se sídlem Plzeňská 705/9, 353 01 Mariánské Lázně.
Ostatní náležitosti usnesení zůstávají v platnosti.
Průběh hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Výsledek hlasování: 6 PRO
SCHVÁLENO
Tisk č. 20
Název:

Sleva na nájemném NP v majetku města Mariánské Lázně
Platný
Usnesení: RM/393/20
Rada města poskytuje slevu ve výši 90 % z nájemného v nebytových prostorech v majetku města
Mariánské Lázně na období od 1. září 2020 do 31. prosince 2020 z důvodu dopadu koronavirové
krize s výjimkou těchto činností:
-

bankovnictví, pojišťovnictví
lékárny
herny
kancelář poslanecké sněmovny
garáže
skladové prostory
umístění trafostanic
prostory pronajaté fyzickým osobám – občanům

Průběh hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 1 (Z. Král)
Výsledek hlasování: 5 PRO, 1 ZDRŽEL SE
SCHVÁLENO
Tisk č. 21
Název:
Souhlas s uzavřením nájemní smlouvy pro umístění reklamního poutače na pohřební služby Ivan Oračko
Platný
Usnesení: RM/394/20
Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy pro umístění reklamního poutače o velikosti 1
m2 na oplocení pozemkové parcely č. 896/1 ostatní plocha k. ú. Úšovice pro Ivana Oračko,
fyzickou osobu podnikající se sídlem Chebská 257/1, 353 01 Mariánské Lázně 1, IČ: 734 38 618,
DIČ:7901301804.
Nájemné: 5.000,- Kč/m2/rok bez DPH.
Doba pronájmu: s účinností od 01. 07. 2020 na dobu neurčitou.
Průběh hlasování:
Pro: 6
Proti: 0

Zdrželo se: 0
Výsledek hlasování: 6 PRO
SCHVÁLENO
Tisk č. 22
Název:
Část objektu bez č.p., na st.p.č. 931 - Švihák výpůjčka
Platný
Usnesení: RM/395/20
Rada města souhlasí se zveřejněním záměru výpůjčky části objektu bez č.p., na st.p.č. 931, k.ú. a
obec Mariánské Lázně o výměře 21 m2, a to předem určenému zájemci: „švihák“, se sídlem:
Kollárova 272/32, Úšovice, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 01950681, dle přílohy k usnesení.
Průběh hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Výsledek hlasování: 6 PRO
SCHVÁLENO
Tisk č. 23
Název:
Změna Organizačního řádu – úprava gescí
Platný
Usnesení: RM/396/20
Rada města mění vnitřní předpis VP 1/2018 Organizační řád Městského úřadu Mariánské Lázně,
schválený usnesením RM/185/18, ve znění podle usnesení RM/540/2018, RM/654/18,
RM/148/19, RM/87/20, takto:
1. Text „Městské muzeum Mariánské Lázně“ se nahrazuje textem „Městské muzeum a
galerie Mariánské Lázně, příspěvková organizace“ v celém dokumentu.
V části Řízení úřadu takto:
2. Ve čtvrtém odstavci se za slova Lázeňské Lesy, spol. s r.o. vkládá text „, SPRÁVA
MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ příspěvková organizace“.
3. V šestém odstavci se za slova Základní umělecká škola Fryderyka Chopina Mariánské
Lázně, příspěvková organizace, vkládá text „Městská knihovna Mariánské Lázně,
příspěvková organizace,“.
V části Působnost jednotlivých odborů a jejich obsazení takto:

4. V bodě 1.3.1.1 se dosavadní text ruší a nahrazuje tímto zněním: „1.3.1.1 Hospodářské
oddělení je zřízeno za účelem technického a ekonomického zabezpečení provozu
městského úřadu, organizuje využití prostor, které má městský úřad k obsazení, případně
jejich drobné opravy a údržbu.“.
5. Za bod 2.2.1.10 se vkládá nový bod 2.2.1.11, který zní: „2.2.1.11 Přijímá ohlášení
provedení ohňostroje podle § 32 zákona č. 206/2015 o pyrotechnických výrobcích a
zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice) a informaci o
konání ohňostroje zveřejní na úřední desce.“ Následující body se přečíslují.
6. Druhý bod 2.2.1.15 se přečísluje na 2.2.1.16.
7. Bod 4.1.1.7 se ruší, následující body se přečíslují.
Rada města stanoví účinnost této změny organizačního řádu od 1.8.2020.
Průběh hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Výsledek hlasování: 6 PRO
SCHVÁLENO
Tisk č. 24
Název:
Zapojení neinvestiční účelové dotace pro Domov pro seniory a DPS
Platný
Usnesení: RM/397/20
Rada města schvaluje rozpočtové opatření týkající se zapojení neinvestiční účelové dotace
z Ministerstva práce a sociálních věcí pro Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou,
příspěvkovou organizaci:
Příjmy :
4116 209 13351
+ 4 515,27 tis. Kč neinv. účelová dotace z MPSV
Výdaje :
4350 5336 209 13351 224 + 4 515,27 tis. Kč Domov pro seniory a DPS – dotace MPSV
Průběh hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Výsledek hlasování: 6 PRO
SCHVÁLENO
Tisk č. 25

Název:
Zapojení dotace z Programu péče o krajinu
Platný
Usnesení: RM/398/20
Rada města schvaluje rozpočtové opatření týkající se zapojení dotace z Programu péče o krajinu
v roce 2020, Podprogramu pro zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí :
Příjmy :
4116 15091 201
Výdaje :
3749 5169 15091 201

+ 556,31 tis. Kč dotace z Programu péče o krajinu
+ 556,31 tis. Kč údržba VKP, PCHP, ošetření pam. stromů

Průběh hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Výsledek hlasování: 6 PRO
SCHVÁLENO
Tisk č. 26
Název:
Odvolání členů Komise sportu
Platný
Usnesení: RM/399/20
Rada města odvolává tyto členy Komise sportu: Karola Greizingera a Jiřího Nováka.
Průběh hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Výsledek hlasování: 6 PRO
SCHVÁLENO

Ing. Martin Kalina
starosta
V Mariánských Lázních dne 29. 7. 2020

Přílohy:
Prezenční listina
Soupis usnesení
Zapsala: Milada Streicherová

Zdeněk Král
1. místostarosta

