Zápis z 122. zasedání rady města
Datum konání:

21.09.2021 od 8:15 do 10:15 hodin

Místo konání:

malá zasedací místnost Městského úřadu Mariánské Lázně

Na jednání rady města bylo přítomno všech 7 radních.
Tisk č. 1
Název:
Program 122. RM
Platný
Usnesení: RM/403/21
Rada města schvaluje program jednání 122. RM takto:
1. Program 122. RM
Předkládá: Martin Kalina, RN ZM starosta
2. SOBS - služebnost inženýrských sítí - vodovodní přípojka p.p.č. 1017/28 k. ú.
Úšovice (ul. Chebská)
Předkládá: Soňa Šárgová, OM
3. Fond kultury 2022 - 1. výzva
Předkládá: Zdeněk Král, RM ZM 1.místostarosta
4. Termíny svatebních obřadů v roce 2022
Předkládá: Zdeněk Král, RM ZM 1.místostarosta
5. SOBS - inženýrských sítí - plynovod p.p.č. 1482 v k.ú. Mariánské Lázně (Závišín)
Předkládá: Soňa Šárgová, OM
6. NP Hlavní, č.p.166 - MARS KBJR s.r.o. - věrnostní sleva
Předkládá: Soňa Šárgová, OM
7. Smlouva o zřízení místa zpětného odběru v rámci projektu Zelená obec
Předkládá: Martin Kalina, RN ZM starosta
8. NP Hlavní, č.p. 159 - Hana Hončíková - prodloužení Smlouvy o nájmu nebytového
prostoru
Předkládá: Soňa Šárgová, OM
9. NP Hlavní, č.p. 133 - Skloporcelán s.r.o. - úprava Smlouvy o nájmu nebytového
prostoru
Předkládá: Soňa Šárgová, OM
10. Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou - směna lůžek domova pro
seniory a domova se zvláštním režimem
Předkládá: Miloslav Pelc, RM ZM 2.místostarosta

11. Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou - Statut bytů zvláštního určení aktualizace
Předkládá: Miloslav Pelc, RM ZM 2.místostarosta
12. Umístění sídla MOVOMAL z.s., IČO: 08563691
Předkládá: Soňa Šárgová, OM
13. Dům Chopin – rekonstrukce objektu – 1. etapa
Předkládá: Petr Řezník, IaD
14. Podání žádosti o dotaci do dotačního programu státu za finanční spoluúčasti obcí na
podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků městské policie v
souvislosti s epidemií Covid-19.
Předkládá: Petr Řezník, IaD
15. Dům Chopin - Rekonstrukce objektu – projektová dokumentace
Předkládá: Petr Řezník, IaD
16. VZ Dodávka a výměna nákladního výtahu Domov pro seniory a dům s
pečovatelskou službou Mariánské Lázně u kuchyně v budově B - výběr dodavatele
Předkládá: Petr Řezník, IaD
17. SOBS - služebnost inženýrské sítě - podzemní telekomunikační vedení v k. ú.
Mariánské Lázně (ML - střed)
Předkládá: Soňa Šárgová, OM
18. Změna Organizačního řádu – přestupky ve školství
Předkládá: Miroslav Jašíček, SEK Tajemník
19. Odstoupení od smlouvy - OLYMPIA Hotel s. r. o.
Předkládá: Soňa Šárgová, OM
20. Bezplatná přeprava MHD - Karel Bloch
Předkládá: Martin Kalina, RN ZM starosta
21. Udělení souhlasu k uzavření Nájemní smlouvy - Domov pro seniory
Předkládá: Hana Javorská, OŠ
22. Prodloužení pronájmu parcel v k. ú. Úšovice v lokalitě „Výhledy“ (Jirkovský)
Předkládá: Soňa Šárgová, OM
23. Prodloužení pronájmu parcel v k. ú. Úšovice v lokalitě „Výhledy“ (Ondík)
Předkládá: Soňa Šárgová, OM
24. Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti - Povodí Vltavy - lávka u Dětského domova
Předkládá: Soňa Šárgová, OM
25. Dům Chopin – rekonstrukce objektu – umělecká díla
Předkládá: Petr Řezník, IaD
26. Diskuze, různé

Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se:0
Výsledek hlasování: 7 PRO
SCHVÁLENO
Tisk č. 2
Název:
SOBS - služebnost inženýrských sítí - vodovodní přípojka p.p.č. 1017/28 k. ú. Úšovice (ul.
Chebská)
Neschváleno
Návrh usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrských
sítí práva uložení, provozu a údržby vodovodní přípojky do části pozemkové parcely č. 1017/28 –
ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 1877 m² v katastrálním území Úšovice, obec
Mariánské Lázně, zmíněná parcela je ve vlastnictví města, mezi městem Mariánské Lázně jako
budoucím povinným a panem ****** 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 (kolaudační 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 „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.
7) Oprávněný bude povinen každý další vstup na nemovitosti města např. za účelem opravy a
údržby nebo rekonstrukce výše uvedených přípojek oznámit a současně dodržet „Technické
podmínky.“
V rámci stavby: „Vodovodní přípojka pro p.p.č. 1017/28 v k.ú. Úšovice“
Diskuzní příspěvky: Rada města žádá investora o informaci o investičním záměru.
Hlasování:
Pro: 3 (Bc. Vejmělková, Dr. Kajlik, Ing. Martinek)
Proti: 1 (Mgr. Pelc)
Zdrželo se: 3 (Ing. Kalina, Z. Král, Bc. Pavlovic)

Výsledek hlasování: 3 PRO, 1 PROTI, 3 ZDRŽEL SE
NESCHVÁLENO
Tisk č. 3
Název:
Fond kultury 2022 - 1. výzva
Platný
Usnesení: RM/404/21
Rada města schvaluje časový harmonogram pro vyhlášení 1. výzvy Fondu kultury města
Mariánské Lázně pro rok 2022 takto:
 01.10.2021 - vyhlášení 1. výzvy pro rok 2022
 01.11.2021 – 19.11.2021 - termín pro podávání žádostí
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Výsledek hlasování: 7 PRO
SCHVÁLENO
Tisk č. 4
Název:
Termíny svatebních obřadů v roce 2022
Platný
Usnesení: RM/405/21
Rada města Mariánské Lázně souhlasí s předloženým návrhem termínů pro uzavírání manželství
v roce 2022. Doba k oddávání je stanovena od 10:00 do 14:00 hodin. Úředně určená místnost pro
oddávání je v domě č.p. 98 v ulici Ruská, Mariánské Lázně – Anglikánský kostel.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Výsledek hlasování: 7 PRO
SCHVÁLENO
Tisk č. 5

Název:
SOBS - inženýrských sítí - plynovod p.p.č. 1482 v k.ú. Mariánské Lázně (Závišín)
Platný
Usnesení: RM/406/21
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrských
sítí práva uložení, provozu a údržby VTL a STL plynovodu do části pozemkové parcely č. 1482 –
ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 173180 m² v katastrálním území
Mariánské Lázně, obec Mariánské Lázně, parcela je ve vlastnictví města, mezi městem
Mariánské Lázně jako budoucím povinným a spol. GasNet, s.r.o., se sídlem Klišská 940/96, 400
01 Ústí nad Labem, IČO: 27295567, DIČ: CZ27295567, jako budoucím oprávněným, zastoupená
na základě plné moci ze dne 19. 01. 2021 zmocněncem GasNet Služby, s.r.o., se sídlem
Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311, zastoupená na základě plné moci ze
dne 03. 12. 2020 spol. KORECKÝ s.r.o., se sídlem Barákova 505/70, 326 00 Plzeň, IČ:
05206855.
1) Rozsah služebnosti bude stanoven geometrickým plánem zpracovaným na náklady budoucího
oprávněného.
2) Nejpozději do 30 dnů od kolaudačního souhlasu (kolaudační 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 „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.
7) Oprávněný bude povinen každý další vstup na nemovitosti města např. za účelem opravy a
údržby nebo rekonstrukce výše uvedených přípojek oznámit a současně dodržet „Technické
podmínky.“
V rámci stavby: „REKO VTL RS M. L. 6 - ZÁVIŠÍN“
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Výsledek hlasování: 7 PRO
SCHVÁLENO
Tisk č. 6
Název:

NP Hlavní, č.p.166 - MARS KBJR s.r.o. - věrnostní sleva
Platný
Usnesení: RM/407/21
Rada města souhlasí s poskytnutím věrnostní slevy na nájemném ve výši 10%, dle Přílohy č. 1
k Sazebníku nájemného nebytových prostor v majetku města, pro nájemce nebytového prostoru
v ul. Hlavní, č.p. 166, na st.p.č. 164, k. ú. a obec Mariánské Lázně, současnému nájemci:
společnost MARS K.B.J.R. s.r.o., se sídlem: Hlavní třída 166/62, 353 01, Mariánské Lázně, IČ:
25106694.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Výsledek hlasování: 7 PRO
SCHVÁLENO
Tisk č. 7
Název:
Smlouva o zřízení místa zpětného odběru v rámci projektu Zelená obec
Platný
Usnesení: RM/408/21
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení místa zpětného odběru v rámci projektu
„Zelená obec“ mezi městem Mariánské Lázně a společností REMA Systém, a.s., sídlo
Budějovická 1667/64, 140 00, IČ 64510263 a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Výsledek hlasování: 7 PRO
SCHVÁLENO
Tisk č. 8
Název:
NP Hlavní, č.p. 159 - Hana Hončíková - prodloužení Smlouvy o nájmu nebytového prostoru
Platný
Usnesení: RM/409/21

Rada města souhlasí s prodloužením nájemního vztahu k nebytovému prostoru č. 159/9, v ul.
Hlavní, č.p. 159, na st. p. č. 99/1, k. ú. a obec Mariánské Lázně, současnému nájemci: Hana
Hončíková, se sídlem: Hlavní třída 159/60, 353 01, Mariánské Lázně, IČ: 12396729,
a to za následujících podmínek:
a) Účel užívání: provozování prodejny obuvi, kožené galanterie, drobných doplňků a
suvenýrů
b) Doba nájmu: 01.11.2021 – 31.10.2026
c) Výše nájmu: 2.790,00Kč/m2/rok, tj. 94.860,00Kč/rok
d) Ostatní podmínky: dle Zásad k pronájmu nebytových prostor v bytových a nebytových
domech a objektech v majetku města
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Výsledek hlasování: 7 PRO
SCHVÁLENO
Tisk č. 9
Název:
NP Hlavní, č.p. 133 - Skloporcelán s.r.o. - úprava Smlouvy o nájmu nebytového prostoru
Platný
Usnesení: RM/410/21
Rada města souhlasí s úpravou Smlouvy o nájmu nebytového prostoru ze dne 21.11.2018
týkající se nebytového prostoru č. 133/22, v ul. Hlavní, č.p. 133, na st.p.č. 101, k. ú. a obec
Mariánské Lázně, s nájemcem: společnost Skloporcelán s.r.o., se sídlem: Hlavní třída 133/56,
353 01, Mariánské Lázně, IČ: 28993241, takto:
-

Výše nájmu: 3.500,00Kč/m2/rok
Účel užívání: prodejna skla a porcelánu (drobných upomínkových předmětů) a cestovní
kancelář
Účinnost: od 01.10.2021

Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Výsledek hlasování: 7 PRO
SCHVÁLENO

Tisk č. 10
Název:
Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou - směna lůžek domova pro seniory a domova
se zvláštním režimem
Platný
Usnesení: RM/411/21
Rada města schvaluje navýšení kapacity sociální služby v Domově pro seniory a domu
s pečovatelskou službou Mariánské Lázně p.o., Tepelská 752/22, Mariánské Lázně - domov se
zvláštním režimem z 16ti lůžek na 39 lůžek.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Výsledek hlasování: 7 PRO
SCHVÁLENO
Tisk č. 11
Název:
Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou - Statut bytů zvláštního určení - aktualizace
Platný
Usnesení: RM/412/21
Rada města schvaluje aktualizované znění Statutu bytů zvláštního určení umístěných v budově
Domova pro seniory a domu s pečovatelskou službou Mariánské Lázně p. o. se sídlem na adrese
Tepelská 752, 3530 01 Mariánské Lázně.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Výsledek hlasování: 7 PRO
SCHVÁLENO
Tisk č. 12
Název:
Umístění sídla MOVOMAL z.s., IČO: 08563691
Platný
Usnesení: RM/413/21

Rada města souhlasí s umístěním sídla spolku MOVOMAL z. s., IČ: 08563691, se sídlem
Dobrovského 84/1, Úšovice, 353 01 Mariánské Lázně a s tím související zápis sídla v obchodním
rejstříku na adresu Bezejmenná č.p. 696/9, 353 01 Mariánské Lázně.******
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Výsledek hlasování: 7 PRO
SCHVÁLENO
Tisk č. 13
Název:
Dům Chopin – rekonstrukce objektu – 1. etapa
Platný
Usnesení: RM/414/21
Rada města
1. bere na vědomí informaci o aktuálním stavu investiční akce „Dům Chopin – rekonstrukce
objektu – 1. etapa“.
2. souhlasí, se snížením celkové ceny o 634.476,96 Kč dle předložených změnových listů, s
prodloužením termínu dokončení o 30 dnů a s uzavřením dodatku č.5 ke smlouvě o dílo
se zhotovitelem této stavby, firmou Stavební společnost VARO s.r.o.. IČ: 26356503.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Výsledek hlasování: 7 PRO
SCHVÁLENO
Tisk č. 14
Název:
Podání žádosti o dotaci do dotačního programu státu za finanční spoluúčasti obcí na podporu
mimořádného finančního ohodnocení strážníků městské policie v souvislosti s epidemií Covid19.
Platný
Usnesení: RM/415/21
Rada města souhlasí s podáním žádosti o dotaci do dotačního programu státu (Ministerstva
vnitra), za finanční spoluúčasti obcí, které zřídily obecní nebo městskou policii, na podporu
mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních policií v roce 2021 v souvislosti
s epidemií Covid-19.

Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Výsledek hlasování: 7 PRO
SCHVÁLENO
Tisk č. 15
Název:
Dům Chopin - Rekonstrukce objektu – projektová dokumentace
Platný
Usnesení: RM/416/21
Rada města
1. bere na vědomí informaci o aktuálním stavu investiční akce „Dům Chopin Rekonstrukce objektu – projektová dokumentace“.
2. souhlasí, s prodloužením termínu dokončení projektové dokumentace pro 2. etapu
rekonstrukce o 30 dnů a s uzavřením dodatku č. 6 ke smlouvě se zhotovitelem projektové
dokumentace Ing.arch. Ondřejem Tučkem.
Diskuzní příspěvky:
Úkol pro pana tajemníka: zjistit zdůvodnění nedodržení termínu ze strany Ing. Krejčího
(památková péče).
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Výsledek hlasování: 7 PRO
SCHVÁLENO
Tisk č. 16
Název:
VZ Dodávka a výměna nákladního výtahu Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou
Mariánské Lázně u kuchyně v budově B - výběr dodavatele
Platný
Usnesení: RM/417/21
Rada města souhlasí s přidělením veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Dodávka a
výměna nákladního výtahu Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně
u kuchyně v budově B“ společnosti Výtahy Line, s.r.o., se sídlem 370 04 České Budějovice,

Blahoslavova 14/16, IČO 25174762 a zároveň souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo na
předmětné stavební práce vč. dodávky.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Výsledek hlasování: 7 PRO
SCHVÁLENO
Tisk č. 17
Název:
SOBS - služebnost inženýrské sítě - podzemní telekomunikační vedení v k. ú. Mariánské Lázně
(ML - střed)
Platný
Usnesení: RM/418/21
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení,
provozu a údržby podzemního telekomunikačního vedení do částí pozemkových parcel č. 176/3 –
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 236 m², č. 1229 - ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 2590 m², č. 176/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 444 m ², č. 1231 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 444 m², č. 902/2 – ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 2089 m², č. 142/27 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 14955
m², č. 1222 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4290 m², č. 892/14 – ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 1517 m², č. 159/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
2950 m² a č. 177 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1864 m² vše v katastrálním
území Mariánské Lázně, obec Mariánské Lázně, které jsou ve vlastnictví města, mezi městem
Mariánské Lázně jako budoucím povinným a spol. CETIN a.s., se sídlem Českomoravská
2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň, IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063, jako budoucím
oprávněným, zastoupená na základě plné moci ze dne 18. 12. 2020 spol. SUPTel – PROJEKT
s.r.o., se sídlem Hřbitovní 1322/15, Doubravka, 312 00 Plzeň, IČO: 04561767, zastoupená na
základě plné moci ze dne 09. 12. 2020 paní ******
1) Rozsah služebnosti bude stanoven geometrickým plánem zpracovaným na náklady budoucího
oprávněného.
2) Nejpozději do 30 dnů od kolaudačního souhlasu (kolaudační 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 č. j.
IaD/21/1238/FM ze dne 08. 09. 2021, které budou nedílnou součástí této smlouvy.
7) Oprávněný bude povinen každý další vstup na nemovitosti města např. za účelem opravy a
údržby nebo rekonstrukce výše uvedených přípojek oznámit a současně dodržet „Technické
podmínky.“
V rámci stavby: „11010-101250, FTTH_Mariánské Lázně_Střed_MACHE1_UR, k.ú.
Mariánské“
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Výsledek hlasování: 7 PRO
SCHVÁLENO
Tisk č. 18
Název:
Změna Organizačního řádu – přestupky ve školství
Platný
Usnesení: RM/419/21
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, RM/396/20, RM/504/20, RM/70/21, RM/344/21 takto:
1) V části Působnost jednotlivých odborů a jejich obsazení se bod 2.1.3.7 ruší, následující
body se přečíslují.
2) V části Působnost jednotlivých odborů a jejich obsazení se za bod 8.2.1.10 vkládá nový
bod 8.2.1.11, který zní: „8.2.1.11 Projednává přestupky na úseku školství podle § 182a
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.“
Rada města stanoví účinnost této změny organizačního řádu od 1.11.2021. Přestupky oznámené
do 31.10.2021 dokončí odbor dopravy a vnitřních věcí – oddělení přestupků.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Výsledek hlasování: 7 PRO

SCHVÁLENO
Tisk č. 19
Název:
Odstoupení od smlouvy - OLYMPIA Hotel s. r. o.
Platný
Usnesení: RM/420/21
Rada města:
1) souhlasí s odstoupením od Smlouvy o nájmu pozemku za účelem využívání výtěžku
přírodního léčivého zdroje uzavřené dne 09. 08. 2019 mezi Městem Mariánské Lázně a
spol. OLYMPIA Hotel, s. r. o., se sídlem Ruská 88/8, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 263
42 758, a to s okamžitou účinností.
2) pověřuje starostu k podpisu „Odstoupení od Smlouvy“, které je přílohou usnesení.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Výsledek hlasování: 7 PRO
SCHVÁLENO
Tisk č. 20
Název:
Bezplatná přeprava MHD - Karel Bloch
Platný
Usnesení: RM/421/21
Rada města Mariánské Lázně souhlasí s přiznáním nároku panu Karlu Blochovi na bezplatnou
přepravu MHD v Mariánských Lázních dle tarifu MĚSTSKÉ DOPRAVY Mariánské Lázně s.r.o,
a to na základě osvědčení o přiznání statutu účastníka odboje a odporu proti komunismu v době
nesvobody, ev. č. 262005194/2019-7460, vydaného dne 29.10.2019 Ministerstvem obrany.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Výsledek hlasování: 7 PRO
SCHVÁLENO
Tisk č. 21
Název:
Udělení souhlasu k uzavření Nájemní smlouvy - Domov pro seniory

Platný
Usnesení: RM/422/21
Rada města souhlasí s uzavřením Nájemní smlouvy mezi Domovem pro seniory a domem
s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, příspěvkové organizace, IČ: 00575143, se sídlem:
Tepelská 752/22, 353 01 Mariánské Lázně a Západočeským symfonickým orchestrem Mariánské
Lázně o.p.s., IČ: 26320053, se sídlem: Hlavní třída 47/28, 353 01 Mariánské Lázně.
Diskuzní příspěvky:
Přílohou je nájemní smlouva, ve které je v bodě IV. chyba – je zde správně uvedena suma za
roční nájemné 19 075 Kč, ale v závorce je slovy uvedena chybná suma „třicetosmkorunčeských“.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Výsledek hlasování: 7 PRO
SCHVÁLENO
Tisk č. 22
Název:
Prodloužení pronájmu parcel v k. ú. Úšovice v lokalitě „Výhledy“ (Jirkovský)
Platný
Usnesení: RM/423/21
Rada města souhlasí s prodloužením pronájmu stavební parcely č. 2283 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 20 m2, pozemkové parcely č. 1399/2 trvalý travní porost o výměře 62 m2,
pozemkové parcely č. 1532/2 lesní pozemek o výměře 6 m2 a části pozemkové parcely č. 1399/1
trvalý travní porost o výměře 78 m2 všechny v k. ú. Úšovice, současnému nájemci:
1) ******Doba pronájmu určitá, a to od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2031.
2) Nájemné: 3.320,00 Kč/rok
3) Účel pronájmu: parcela pod stavbou srubu, přirozené zázemí a přístup k této stavbě na
stavební parcele č. 2283 k. ú. Úšovice.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Výsledek hlasování: 7 PRO
SCHVÁLENO
Tisk č. 23

Název:
Prodloužení pronájmu parcel v k. ú. Úšovice v lokalitě „Výhledy“ (Ondík)
Platný
Usnesení: RM/424/21
Rada města souhlasí s prodloužením pronájmu stavební parcely č. 2284 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 24 m2 a pozemkové parcely č. 1399/3 trvalý travní porost o výměře 102 m2 obě
v k. ú. Úšovice, současnému nájemci:
4) ******Doba pronájmu určitá, a to od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2031.
5) Nájemné: 2.520,00 Kč/rok
6) Účel pronájmu: parcela pod stavbou srubu, přístup k této stavbě na stavební parcele č.
2284 k. ú. Úšovice a přirozené zázemí.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Výsledek hlasování: 7 PRO
SCHVÁLENO
Tisk č. 24
Název:
Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti - Povodí Vltavy - lávka u Dětského domova
Platný
Usnesení: RM/425/21
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti č. PVL-660/2021/SML, mezi
Povodím Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO:
70889953, DIČ: CZ70889953 jako povinným a městem Mariánské Lázně, se sídlem Ruská
155/3, 353 01 Mariánské Lázně, IČO: 00254061, DIČ: CZ00254061 jako oprávněným, dle
přílohy k usnesení. Předmětnou nemovitou věcí Smlouvy o zřízení služebnosti je pozemková
parcela č. 1201/3 – vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 6961
m² v katastrálním území Úšovice, obec Mariánské Lázně.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Výsledek hlasování: 7 PRO
SCHVÁLENO
Tisk č. 25

Název:
Dům Chopin – rekonstrukce objektu – umělecká díla
Platný
Usnesení: RM/426/21
1. Bere na vědomí informaci ohledně uměleckých děl v rámci akce „Dům Chopin –
rekonstrukce objektu“
2. Ukládá odboru IaD zajistit výběr dodavatele uměleckých děl v souladu se zákonem č.
134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Výsledek hlasování: 7 PRO
SCHVÁLENO

Ing. Martin Kalina
starosta

V Mariánských Lázních dne 22. 9. 2021
Zapsala: Milada Streicherová

Přílohy zápisu:
Prezenční listina
Soupis usnesení

Zdeněk Král
1. místostarosta

