Zápis z 18. zasedání zastupitelstva města
Datum konání:
Místo konání:

21.06.2016 od 15.00 hod
Velká zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně

Jednání zahájil a řídil Ing. Petr Třešňák, starosta města.
Na jednání bylo přítomno 19 zastupitelů, odchod Mgr. Miloslav Pelc 16.34 hodin
Omluveni: PhDr. Luděk Nosek, Michal Drahorád
Schválení programu jednání:
Program jednání:
1. Organizační opatření 18.ZM
Předkládá: Petr Třešňák, ZM RM Starosta
2. Rozpočtové opatření - daně z nabytí nemovitých věcí
Předkládá: Petr Třešňák, ZM RM Starosta
3. Volba přísedících pro Okresní soud v Chebu
Předkládá: Jiří Šrámek, SEK Tajemník
4. Nesouhlas se zveřejněním záměru prodat p.p.č. 221/1 v k.ú. Stanoviště u M.L.
Předkládá: Martin Hurajčík, ZM RM 1.místostarosta
5. Prominutí pohledávky Vítězslav Tomašuk
Předkládá: Petr Třešňák, ZM RM Starosta
6. Zveřejnění záměru prodat p.p.č. 237/11 v k.ú. Úšovice
Předkládá: Martin Hurajčík, ZM RM 1.místostarosta
7. Rozpočtové opatření - opravy v Městském bazénu
Předkládá: Petr Třešňák, ZM RM Starosta
8. Městský znak
Předkládá: Jiří Šrámek, SEK Tajemník
9. Nesouhlas se zveřejněním záměru prodeje parcel v k. ú. Úšovice - Pod Panorámou
Předkládá: Martin Hurajčík, ZM RM 1.místostarosta
10. Prodej parcel v k. ú. Úšovice - Karlovarská
Předkládá: Martin Hurajčík, ZM RM 1.místostarosta
11. Zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1065/1 k.ú.Úšovice - Hamrníky
Předkládá: Martin Hurajčík, ZM RM 1.místostarosta
12. Rozpočtové opatření - chodník ul. Na Voře dole - PD
Předkládá: Petr Třešňák, ZM RM Starosta
13. Prodej bytové jednotky č. 536/30, v domě č.p. 535, 536, ul. Kubelíkova, k.ú. Úšovice,
obec Mariánské Lázně

Předkládá: Martin Hurajčík, ZM RM 1.místostarosta
14. Rozpočtové opatření - rekonstrukce Palackého ulice
Předkládá: Petr Třešňák, ZM RM Starosta
15. Navýšení příspěvku pro Domov pro seniory a DPS
Předkládá: Petr Třešňák, ZM RM Starosta
16. Zpracování studie proveditelnosti a žádosti v rámci výzvy č. 28
Předkládá: Jiří Šrámek, SEK Tajemník
17. Prodej podílu st. p. č. 1137 a 1138, v k.ú. a obci Mariánské Lázně, pod bytovým
domem v ul. Bezejmenná, č.p. 631,632
Předkládá: Martin Hurajčík, ZM RM 1.místostarosta
18. Prodej pozemkové parcely č. 1000/2 v k.ú. Mariánské Lázně
Předkládá: Martin Hurajčík, ZM RM 1.místostarosta
19. Vydržení stavební parcely č. 3315 v k.ú. Úšovice
Předkládá: Martin Hurajčík, ZM RM 1.místostarosta
20. Zveřejnění záměru prodat objekt č.p. 300 vč. st.p.č. 398 v k.ú. Úšovice (Taormina)
Předkládá: Martin Hurajčík, ZM RM 1.místostarosta
21. Prodej bytové jednotky č. 119/11, v domě č.p. 119, ul. Anglická, k.ú. a obec
Mariánské Lázně
Předkládá: Martin Hurajčík, ZM RM 1.místostarosta
22. Prodej bytové jednotky č. 442/7, v domě č.p. 442, ul. Hlavní třída, k.ú. a obec
Mariánské Lázně
Předkládá: Martin Hurajčík, ZM RM 1.místostarosta
23. Prodej bytové jednotky č. 420/4, v domě č.p. 420, ul. Husova, k.ú. a obec Mariánské
Lázně
Předkládá: Martin Hurajčík, ZM RM 1.místostarosta
24. Domov pro seniory a DPS - opravy
Předkládá: Petr Třešňák, ZM RM Starosta
25. Projektová dokumentace k rekonstrukci veř. osvětlení
Předkládá: Petr Třešňák, ZM RM Starosta
26. Rozpočtové opatření - doplnění stojanů na kola
Předkládá: Petr Třešňák, ZM RM Starosta
27. Schválení dotací z FS Města M. L.
Předkládá: Martin Hurajčík, ZM RM 1.místostarosta
28. Grantové řízení - Mariánskolázeňský vánoční trh 2016
Předkládá: Lucie Jungová, LCR
29. Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících

Předkládá: Petr Třešňák, ZM RM Starosta
30. Rozpočtové opatření - odvod za porušení rozpočtové kázně
Předkládá: Petr Třešňák, ZM RM Starosta
31. Rekonstrukce stávající budovy radnice
Předkládá: Petr Řezník, IaD
32. Průmyslová zóna Hamrníky – PD – 1.etapa
Předkládá: Petr Řezník, IaD
33. Dohoda o závazcích dopravce MDML s.r.o. a města Mariánské Lázně
Předkládá: Petr Třešňák, ZM RM Starosta
34. Dokončení odloženého odkupu movitých věcí (modelů) od nájemce areálu parku
Boheminium
Předkládá: Miroslav Míka, ZM RM
35. Změna zřizovací listiny SMS Mar. Lázně
Předkládá: Martin Hurajčík, ZM RM 1.místostarosta
36. Odbavovací systém městské dopravy Mariánské Lázně
Předkládá: Petr Třešňák, ZM RM Starosta
37. Diskuze, různé
Hlasování

Pro: 19

Proti: 0

Ověřovatelé zápisu 18. ZM
Ivana Mottlová – vše bylo v pořádku
Libor Haas – zápis jsem přečetl, bez závad
Tisk č. 1
Název:
Organizační opatření 18.ZM
Usnesení:
Zastupitelstvo města volí pro své 18. zasedání:
Návrhovou komisi ve složení:
Předseda: Ing. Martin Kalina
Členové: Ing. Ondřej Knotek, Ing. Radek Šnajdr
Ověřovatelé zápisu: Ing. Zdeněk Třešňák, Ing. Oldřich Tobrman
Hlasování:
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Zdrželo se: 0

Tisk č. 2
Název:
Rozpočtové opatření - daně z nabytí nemovitých věcí
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření týkající se úhrady daně z nabytí
nemovitých věcí v souvislosti s uzavřenými kupními smlouvami :
3639 6130 207
3639 5362 207

- 80,0 tis. Kč
+ 80,0 tis. Kč

nákup pozemků
daně z převodu, daň z nem. - pozemky

Hlasování:
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Tisk č. 3
Název:
Volba přísedících pro Okresní soud v Chebu
Usnesení:
Zastupitelstvo města Mariánské Lázně volí v souladu s § 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o
soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů
( zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, tyto přísedící pro Okresní soud
v Chebu:
• JUDr. Jindřich Fenig
• JUDr. Miloslav Chadim
• Milan Šuminec
• Ing. Roman Divíšek.
Hlasování:
Pro: 14
Proti: 1 (Ing. Oldřich Tobrman)
Zdrželo se: 4 (Mgr. Luboš Borka, Libor Haas, Ing. arch. Miroslav Míka, Mgr. Miloslav Pelc)
Tisk č. 4
Název:
Nesouhlas se zveřejněním záměru prodat p.p.č. 221/1 v k.ú. Stanoviště u M.L.
Usnesení:
Zastupitelstvo města nesouhlasí se zveřejněním záměru města prodat pozemkovou parcelu č.
221/1 o výměře 7288 m2 v katastrálním území Stanoviště u Mariánských Lázní k zemědělským
účelům.
Hlasování:
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Tisk č. 5
Název:
Prominutí pohledávky Vítězslav Tomašuk
Usnesení:
Zastupitelstvo města neschvaluje prominutí pohledávky ve výši 230.360,00 Kč za nájem a
služby s nájmem spojené za Vítězslavem Tomašukem, nar. 30.12.1948, bytem Dřevěná 642,
Mariánské Lázně a ukládá odboru FIN dál vést pohledávku v evidenci a dále ji nevymáhat.
Diskuzní příspěvky:
Martin Hurajčík: ,,Jenom k tomuto bodu bych chtěl podotknout, že nyní docházíme do doby,
kdy se nám bude hromadit těchto žádostí o odpuštění dluhu, je to z agendy ještě bývalého správce
bytového majetku. Některé pohledávky už jsou promlčené, některé jsou nedobytné, takže tam
náklady na soudní výlohy a různé další věci převýší zisky. Takže aby jsme počítali s tím, že tyto
pohledávky z let minulých a hodně minulých budou.“
Mgr. Luboš Borka: ,,Mně je jasné, že pan Tomašuk peníze nemá, že je sociálně slabý. Jde o to
jestli není možnost, toho že ten dluh neschválíme,respektive prominutí neschválíme, nebudem ho
soudně vymáhat, kdyby se za čas objevilo, že pan Tomašuk, má někde nějaké dědictví, nějaké
majetky. Teď když to odmázneme, tak v podstatě ho očistíme. Jestli tato možnost existuje či
neexistuje.“
Martin Hurajčík: ,,Máme uznání dluhu, máme vyjádření odboru sociální péče, pan Tomašuk je
umístěn v Horním Slavkově, takže nepředpokládáme, že by měl majetek a účetně nám spoustu
těchto pohledávek visí, takže nám to zatěžuje účet.
Ing. Pavel Říha: ,,Chtěl bych se zeptat JUDr. Veselého pokud máme uznání dluhu, jak je dlouhá
lhůta, 10 let? V tom případě navrhuji pro finanční odbor, podepsat pohledávku a nadále ji vést
v podrozvahové evidenci, jestli toto může dělat město.“
Jana Zolotarová (FIN): ,,Ano, pohledávky takto vedeme.“
Ing. Pavel Říha: Jestli budou přicházet další dlužníci, tak berte, že tohle je v podstatě precedens
podle kterého musíme postupovat.“
Ing. Martin Kalina: ,,Tady je spíš otázka toho, když to teda nesmázneme, když budeme ten dluh
aktivně vymáhat, jestli toho pána nedostaneme do nějaké tíživé situace. Chtěl bych do usnesení
doplnit: dluh bude dále v evidenci s tím, že jeho případné vymáhání, nastane v případě, kdy u
pana Tomašuka, došlo k nabytí nějakého majetku.“
Jana Zolotarová (FIN): ,,Takto by to bylo vhodné, doplnit. Dluh nepromíjíme a vedeme dále
v evidenci jestli jsem to pochopila dobře.“

Protinávrh Ing. Pavla Říhy
Zastupitelstvo města neschvaluje prominutí pohledávky ve výši 230.360,00 Kč za nájem a
služby s nájmem spojené za Vítězslavem Tomašukem, nar. 30.12.1948, bytem Dřevěná 642,
Mariánské Lázně a ukládá odboru FIN dál vést pohledávku v evidenci a dále ji nevymáhat.

Hlasování:
Pro: 14
Proti: 1 (Martin Hurajčík)
Zdrželo se: 4 (Josef Němec, Bc. Vladimír Kafka, JUDr. Pavel Miklušák, Libor Haas)
Tisk č. 6
Název:
Zveřejnění záměru prodat p.p.č. 237/11 v k.ú. Úšovice
Usnesení:
Zastupitelstvo města nesouhlasí se zveřejněním záměru prodat pozemkovou parcelu č. 237/11 o
výměře 358 m2 – trvalý travní porost , oddělenou dle geometrického plánu č. 2034-59/2014
z pozemkové parcely č. 237/1 v katastrálním území Úšovice, obec Mariánské Lázně za účelem
výstavby plotu k zamezení vstupu cizím osobám za cenu 300,- Kč/m2 .
Diskuzní příspěvky:
Vladimír Kantor: ,,Byl jsem se tam podívat za 300,- Kč/m2 je to drahý. Je to podmočené, roste
tam bolševník, nikdo to tam neseká, je to majetek města.“
Ing. arch. Miroslav Míka: ,,Má tam být postavena silnice a v těch materiálech to chybí.
V současné době je tam plocha pro dopravní infrastrukturu.“
Mgr. Luboš Borka: ,,Cena je podle nějaké vyhlášky a neměli bychom slevovat z ceny. Pokud
bychom to chtěli prodat, nechme udělat nový odhad.“
Hlasování:
Pro: 17
Proti: 1 (Ing. arch. Miroslav Míka)
Zdrželo se: 1 (Vladimír Kantor)
Tisk č. 7
Název:
Rozpočtové opatření - opravy v Městském bazénu
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření týkající se opravy čerpadla v Městském
bazénu :
8115 209
+ 224,0 tis. Kč zapojení FRR a vl. zdrojů
3412 5171 210 + 224,0 tis. Kč bazén - opravy

Diskuzní příspěvky:
Bc. Viktor Korsik (ředitel SMS): ,,Pro plynulý provoz oběhu vody ve velkém bazénu
potřebujeme dva kusy čerpadel. Byly pořízeny v roce 2002, v březnu 2016 došlo k poruše
jednoho z nich, které bylo díky vaší podpoře 1. opraveno. V momentě kdy jsme dělali toto
čerpadlo, nám bylo řečeno, že 2. může vydržet týden, taky rok, bohužel vydrželo řádově 3
měsíce. Při denním provozu je nutné, aby pracovala obě čerpadla, neboť musí dojít k přelivu
vody přes okraj bazénu do odtokového žlabu a následně do akumulační nádoby projít vyčištění a
chemickou úpravu. Pokud pracuje čerpadlo jenom jedno, nedochází k přelivu, to znamená

nedochází ke správné cirkulaci vody a rovněž dochází k dlouhodobému poklesu hladiny při
opuštění bazénu, pokud je tam více návštěvníků, až o 10 cm. Toto má za následek rozvlnění
hladiny, omezenou cirkulaci vody, zhoršení čištění a špatné dávkování chemie. Toto čerpadlo má
o 5 o 6,5 kW menší příkon než to původní, takže tam ta úspora je velikánská. Návratnost by měla
být 2 roky.“
Hlasování:
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Tisk č. 8
Název:
Městský znak
Usnesení:
Zastupitelstvo města:
- bere na vědomí zprávu o aktualizaci znaku Města Mariánské Lázně na základě upozornění
Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky,
- ukládá organizacím města Mariánské Lázně používat tento aktualizovaný znak a příp.
zjednat nápravu v používání znaku na svém úseku.

Diskuzní příspěvky:
Martin Hurajčík: ,,Pracuje se na tom, aby Mariánské Lázně měly i oficiální vlajku, musíme
hledat něco, co nebude shodné.“
Hlasování:
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Tisk č. 9
Název:
Nesouhlas se zveřejněním záměru prodeje parcel v k. ú. Úšovice - Pod Panorámou
Usnesení:
Zastupitelstvo města nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje níže uvedených pozemkových
parcel v k. ú. Úšovice:
1) č. 773/1 ostatní plocha o výměře 6811 m2
2) č. 773/4 ostatní plocha o výměře 736 m2
3) č. 806/1 ostatní plocha o výměře 6652 m2
Hlasování:
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 1 (Ing. arch. Miroslav Míka)

Tisk č. 10
Název:
Prodej parcel v k. ú. Úšovice - Karlovarská
Usnesení:
Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem níže uvedených parcel v k. ú. Úšovice
Pozemková parcela č. 382/4 ostatní plocha o výměře 51 m2
Pozemková parcela č. 400/6 orná půda o výměře 1651 m2
za těchto podmínek:
1)Kupující: Jiří Martínek, nar.
, trvale bytem
2)Kupní cena smluvní:
ve výši 1.636.300,- Kč (tj. 961,40 Kč/m2)
3) Kupní cena bude kupujícím uhrazena do 30 dnů od oboustranného podpisu kupní smlouvy.
4) Návrh na vklad vlastnického práva ve prospěch kupujícího bude podán po zaplacení celé kupní
ceny.
5) Daň z nabytí nemovitých věcí hradí kupující.
6) Správní poplatek za podání návrhu na vklad dle předchozí věty hradí kupující.
7) Kupní smlouva bude obsahovat ochranná a sankční opatření ve prospěch prodávajícího, jejichž
předmětem bude zajištění splnění všech závazků vyplývajících pro kupujícího z předmětné kupní
smlouvy, kdy při nesplnění těchto závazků bude moci prodávající jednostranně odstoupit od
kupní smlouvy.
Diskuzní příspěvky:
Hlasováno o variantě I. – neschváleno, poté hlasováno o variantě II., navrhl Martin Hurajčík.
Hlasování:
Pro: 12
Proti: 3 (Ing. Zdeněk Třešňák, JUDr. Pavel Miklušák, Ivana Mottlová)
Zdrželo se: 3 (Bc. Vladimír Kafka, Ing. Martin Kalina, Libor Haas)
Tisk č. 11
Název:
Zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1065/1 k.ú.Úšovice - Hamrníky
Usnesení:
Zastupitelstvo města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemkové parcely č. 1065/1
orná půda o výměře 8779 m2 k. ú. Úšovice.
Přesná výměra západní části předmětné parcely bude stanovena oddělovacím geometrickým
plánem.

Hlasování:
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Tisk č. 12
Název:
Rozpočtové opatření - chodník ul. Na Voře dole - PD
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření týkající se investiční akce „ Chodník ul. Na
Voře dole – PD “ :
8115 209
2219 6121 210

+ 65,0 tis. Kč zapojení FRR a vl. zdrojů
+ 65,0 tis. Kč chodník ul. Na Voře dole -PD

Diskuzní příspěvky:
Ing. Pavel Říha: ,,Chtěl bych se zeptat pana Řezníka. Existuje k tomu nějaká studie? Abyste
nevytvořil projekt, stavební povolení. Jedna věc je projektová dokumentace a druhá věc je
realizace té stavby. Nehrozí tam žádné ostrůvky, zálivy atd.? “
Ing. Petr Řezník (vedoucí IaD): ,,Na tuto stavbu neexistuje žádná studie, neboť se jedná o
chodník v podstatě propojení z části Vory na Černý most. Jedná se o 60 m komunikace, takže na
toto žádná studie není. V tuto chvíli nevidím důvod, aby tam byly nějaké zálivy apod.“
Ing. arch. Miroslav Míka: ,,Já se přiznám, kdo to vyprovokoval, já jsem tuto opravu vyžadoval
a do té dokumentace se to vůbec nedostalo a realizace se neudělala. Jde hlavně o bezpečné
přecházení z Vory na Černý most, to je prioritou.“
Hlasování:
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Tisk č. 13
Název:
Prodej bytové jednotky č. 536/30, v domě č.p. 535, 536, ul. Kubelíkova, k.ú. Úšovice, obec
Mariánské Lázně
Usnesení:
Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem bytové jednotky č. 536/30, v domě 535, 536, ul.
Kubelíkova, k.ú. Úšovice, obec Mariánské Lázně, včetně odpovídajícího podílu ve výši
180/10000 na společných částech domu č.p. 535, 536 a pozemku st.p.č. 1033, 1034 za těchto
podmínek:
- Kupující: Mirek Reindl,
, do
a Marek Révay,
podílového spoluvlastnictví, každý jednou polovinou
- Kupní cena: 550.000,- Kč
- Kupní cena bude uhrazena do 45-ti dnů od oboustranného podpisu kupní smlouvy

Kupní smlouva musí obsahovat ochranná a sankční opatření, jejichž předmětem bude zajištění
splnění všech závazků vyplývajících pro kupujícího z předmětné kupní smlouvy, kdy při
nesplnění těchto závazků bude moci prodávající jednostranně odstoupit od kupní smlouvy a
kupujícímu bude určena smluvní pokuta ve výši kupní ceny zaplacené ke dni odstoupení
prodávajícího od kupní smlouvy, nejvýše však 10% z kupní ceny.

Hlasování:
Pro: 17
Proti: 1 (JUDr. Pavel Miklušák)
Zdrželo se: 1 (Josef Němec)
Tisk č. 14
Název:
Rozpočtové opatření - rekonstrukce Palackého ulice
Usnesení:
Zastupitelstvo města
schvaluje
rozpočtové opatření týkající se investiční akce
„Rekonstrukce Palackého ulice “ :
8115 209
+ 1 500,0 tis. Kč zapojení FRR a vl. zdrojů
2219 6121 210
- 2 000,0 tis. Kč vybudování cyklomagistrály ML I. Etapa
2212 6121 210
+ 3 500,0 tis. Kč rekonstrukce Palackého ulice

Diskuzní příspěvky:
Ing. arch. Miroslav Míka: ,, Dotazoval jsem se na RM, zda kilometry obrubníků jestli budou
zpeněženy nebo použity ?
Ing. Petr Řezník (vedoucí IaD): ,,Co se týče starých obrubníků, jsou ukládány na TDS, veškeré
obrubníky na stavbu se dávají nové.“
Hlasování:
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 3 (JUDr. Pavel Miklušák, Josef Němec, Ing. arch. Miroslav Míka)
Tisk č. 15
Název:
Navýšení příspěvku pro Domov pro seniory a DPS
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje navýšení provozního příspěvku pro Domov pro seniory a DPS
Mariánské Lázně, příspěvková organizace, Tepelská 752/22, IČ 00575143 a schvaluje s tím
související rozpočtové opatření :
8115 209

+ 1 660,0 tis. Kč zapojení FRR a vl. zdrojů

4350 5331 209 224

+ 1 660,0 tis. Kč Domov pro seniory a DPS – příspěvek

Zastupitelstvo města ukládá starostovi města zaslat dopis hejtmanovi o nesouhlasu s vyřazením
kapacity z 90 na 38 lůžek, zároveň zastupitelstvo města ukládá starostovi města projednat žádost
o zpět navýšení z 38 na 90 lůžek pro rok 2017.

Diskuzní příspěvky:
Mgr. Libuše Hoyerová (ředitelka DPSML): ,, 1. Krajský úřad do Akčního plánu na rok 2016
zařadil z naší původní kapacity 90 lůžek na domově seniorů pouhých 38.
2. Krajský úřad do Akčního plánu na rok 2016 snížil počet úvazků pro pečovatelskou službu
z 6,05 úvazků jen úvazků 5,05.
3. Tím nám snížil finanční dotaci na Domově seniorů z požadovaných 1.500.000,- Kč na
511.400,- Kč a na pečovatelské službě z 400.000,-Kč na 333.800,- Kč, vznikly tím vyšší finanční
nároky na povinnost zřizovatele dofinancovat služby ze svých zdrojů.
4. Vzniklým ponížením kapacity kraj rozdělil lůžka na dva typy ,,městská 100% dotovaná
městem“ a ,,krajská z části dotovaná krajem-zařazená do akčního plánu kraje“. V praktickém
dopadu jsme museli rozdělit klienty na dvě skupiny a vést jejich výkazy úkonů odděleně,
abychom potom mohli kraji dokázat, kde jejich dodané finance končí.
5. Prakticky nám tato skutečnost velmi zatížila administrativu, jelikož každé hodnoty do
účetnictví musíme rozdělovat na další dvě střediska a vést oddělené účetnictví lůžek krajských a
městských.
6. Tato skutečnost platí i pro pečovatelskou službu, byli jsme v účetnictví donuceni rozdělit mzdy
pečovatelek krajských a finanční odměnu té, která má plat celý dotovaný zřizovatelem. Zvýšily
se nám tak velmi nároky na vedení účetnictví.
7. Nemáme ještě přesně zjištěno, jak změna v akčním plánu ovlivní naše možnosti žádat o
dotační tituly, protože k žádosti musíme pokaždé doložit, jak jsme zařazeni do akčního plánu.
Máme obavy, aby potom nebyly dotace jen pro krajská lůžka.
8. Výhledově jsme nejistí, jelikož nám kraj zatím nedává záruky, že v příštím roce nepodpoří
ještě menší množství lůžek. Bude tedy složité připravit pro zřizovatele plán rozpočtu na rok 2017,
protože nebudeme do prosince 2016 vědět, kolik lůžek kraj dotuje.
Ing. Oldřich Tobrman: ,,Domnívám se, že vysvětlení je jasné, pouze by mě zajímalo zda vedení
města využilo všechny možnosti jednání s krajem, protože to je takový zásah, že tak jak je to
vysvětleno, to normální není. Co se pro to udělalo?“
Ing. Petr Třešňák: ,,Za mé přítomnosti proběhly 2 jednání za účasti pana náměstka sociálních
věcí.“
Josef Němec: ,,Jak je možný, že jedno město vyloučí z něčeho, co pro to udělalo vedení města,
proč nemáme takový tlak na kraj?“
Ing. Petr Třešňák: ,,Nemáme jediného krajského zastupitele, který by byl z tohoto města. Rád si
nechám poradit jaké tlaky máme používat?“
Josef Němec: ,,Musíte furt na ně tlačit, furt je musíte otravovat.“
JUDr. Pavel Miklušák: ,,Je to velmi závažná záležitost, ale taky těžce řešitelná, souhlasím s tím,
že velký díl má právě na tom, že nemáme žádného zástupce v krajském zastupitelstvu. Možná
nemáme nikoho, kdo by nás tam podporoval. V Každém případě jsem přesvědčen o tom, že
bychom si měli vyjádření kraje, které zamítlo finanční prostředky, měli nechat dát písemně, tak
abychom s tím mohli dále pracovat. Myslím si a jsem přesvědčen o tom, že změna rozpočtových
pravidel jak vlády, tak jednotlivých ministerstev nemůže ovlivnit dopad na jednotlivá města a

jejich zařízení. Když prostředky v souhrnu, tak jak byly rozdělovány příslušným ministerstvem,
tak byly předány na kraj, alespoň tak jsem se to dočetl v materiálech. Nedovedu si ani představit
jak by ta situace dopadla, kdybychom my jako město řekli, ale my ty finanční prostředky taky
nemáme, copak bychom udělali s těmi sociálními lůžky a takto je třeba se ptát kraje i
ministerstva. Zatím peníze dáme my z finančního rozpočtu.
Ing. Petr Třešňák: ,,Skutečně tento systém pokud to kraj nezmění zůstane do příštího roku, tzn.,
že o tuto částku bychom museli navýšit příští rozpočet, respektive příspěvek do DPSML.
Písemně to určitě paní ředitelka má, mohlo se dostat do tisku, lze doplnit. Pokud bychom odmítli
navýšit příspěvěk podle zákona musí příspěvková organizace přejít pod kraj a jak s ní naloží kraj
je čistě v jejich rukách. Kapacitu může rozmělnit po kraji a v krajním případě by naši senioři
museli být v Chebu. Jen čistě spekuluji.
Mg. Libuše Hoyerová (ředitelka DPSML): ,,Jednala jsem s ministerstvem, pravidla jsou
transparentní jsou zveřejněna, nelze je napadnout. Když jsem se ptala na krajském úřadě, proč
právě my, bylo mi sděleno, že tak rozhodla hodnotící komise. Musela by se napadnout pravidla,
každý rok se bude žádat. Může se stát, že nám lůžka sníží. Kraj podpořil výstavbu 2 nových
domovů, řekněte mi jak je to možné. Nechtěla bych, aby se naši klienti stěhovali do Varů, do
Sokolova apod. Musíme udělat vše pro to, abychom peníze sehnali.
JUDr. Pavel Miklušák: ,,Co se tady odehrává mi silně připomíná naši nemocnici. Kraj řekne mi
vám na to prostředky nedáme, není to správné a zřejmě nemáme dobrou taktiku. Cesta se musí
najít, byť by byla tvrdá a trnitá. Možná by bylo vhodné, kdyby lůžka provozoval kraj. Nejde jen o
naše lidi, ale jde lidi i z okolních obcí.“
Ing. Ondřej Knotek: ,,Z vyjádření paní ředitelky i pana starosty, mi to přijde, kdo chce psa být,
hůl si vždycky najde. Jsem v podstatě v šoku kam může zajít šikana a arogance vůči Mariánským
Lázním, troufnu si říct pod taktovkou ČSSD. Mám pocit obecně, tato strana, co může, tak zničí.
Myslím si, že je to špatně, říkám to občanům.
Ing. Jiří Chval: ,,Situace je katastrofická, jak se tady šíří. Seděl jsem na té komisi, která to
rozdělovala, než začala rozdělovat, tak jsem volal i paní Hoyerové, ptal jsem se proč je to tak a
zda je vůbec nějaká šance. Tak jak jsou nastavena momentálně pravidla, přesto nejede vlak.
Nelze přes ten vzorec napočítat něco jiného. Jedna věc je změna těch pravidel a 2. abychom si
obhájili proč tady lůžka mají být.“
Martin Hurajčík: ,,Trend je terénní péče, Karlovarský kraj jde naopak. Proč se tyto peníze
neinvestují do terénní péče, což je pro seniory daleko příznivější.“
JUDr. Pavel Miklušák: ,,Domnívám se, že zde měl být přítomen pan Nováček, jako vedoucí
SOC.“
Ing. Jiří Šrámek (tajemník MěÚ): ,,Nevím do jaké míry by tady byl pan Nováček nápomocen.“

Ing. Pavel Říha doplnil usnesení:
Zastupitelstvo města ukládá starostovi města zaslat dopis hejtmanovi o nesouhlasu s vyřazením
kapacity z 90 na 38 lůžek, zároveň zastupitelstvo města ukládá starostovi města projednat žádost
o zpět navýšení z 38 na 90 lůžek pro rok 2017.
Hlasování:
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Tisk č. 16
Název:
Zpracování studie proveditelnosti a žádosti v rámci výzvy č. 28
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje zpracování studie proveditelnosti a žádosti o finanční podporu k
projektu z výzvy č. 28 IROP – „Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II“
a s tím související rozpočtové opatření:

8115 209
+ 181,1 tis. Kč zapojení FRR a vl. zdrojů
6171 6119 107100000 204 386 + 172,8 tis. Kč IROP - modernizace inf. systémů Města ML
6171 6119
204 386 + 8,3 tis. Kč IROP - modernizace inf. systémů Města ML

Hlasování:
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0

odchod Mgr. Miloslav Pelc 16.34 hodin
Tisk č. 17

Název:
Prodej podílu st. p. č. 1137 a 1138, v k.ú. a obci Mariánské Lázně, pod bytovým domem v ul.
Bezejmenná, č.p. 631,632
Usnesení:
Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem podílu na stavební parcele č. 1137, o celkové výměře 238 m2 a
podílu na stavební parcele č. 1138, o celkové výměře 238 m2, v k. ú. Mariánské Lázně, pod stávajícími
bytovými domy v ul. Bezejmenná čp. 631,632, Mariánské Lázně.
Prodej bude realizován ve smyslu usnesení ZM č. 513/13 ze dne 23. 04. 2013, bod 4) za kupní cenu 440,Kč/m2 takto:
Podíl ve výši 425/10000 za kupní cenu 8.901,-Kč.

Kupující: Jiří Novák,

a Jana Nováková,

Shora uvedená kupní cena bude zaplacena do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy statutárním zástupcem
města. Návrh na vklad vlastnického práva ve prospěch kupujícího bude podán po zaplacení celé kupní
ceny. Správní poplatek za podání návrhu na vklad dle předchozí věty hradí kupující.
Kupní smlouva bude obsahovat ochranná a sankční opatření ve prospěch prodávajícího, jejichž
předmětem bude zajištění splnění všech závazků vyplývajících pro kupující z předmětné kupní smlouvy,
kdy při nesplnění těchto závazků bude moci prodávající jednostranně odstoupit od kupní smlouvy.

Hlasování:
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Tisk č. 18
Název:
Prodej pozemkové parcely č. 1000/2 v k.ú. Mariánské Lázně
Usnesení:
Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem pozemkové parcely č. 1000/2 – zahrada o výměře 473
m2 v katastrálním území Mariánské Lázně za těchto podmínek:
1. Kupující: společnost VOJÁČEK s.r.o., se sídlem Husova 329, 353 01 Mariánské Lázně,
IČO: 252 05 099
2. Kupní cena smluvní ve výši 734.569,- Kč ( 1.553,- Kč/m2 ) bude zaplacena do 30 dnů od
oboustranného podpisu kupní smlouvy.
3. Součástí kupní smlouvy bude převod nájemní smlouvy na užívání p.p.č. 1000/2 ze dne
20.2.1995 ve znění dodatku ze dne 4.2.2000.
4. Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ve prospěch kupujícího bude
podán po zaplacení celé kupní ceny.
5. Správní poplatek za podání návrhu na vklad dle předchozí věty hradí kupující.
6. Kupní smlouva bude obsahovat ochranná a sankční opatření ve prospěch prodávajícího,
jejichž předmětem bude zajištění splnění všech závazků vyplývajících pro kupujícího
z předmětné smlouvy, kdy při nesplnění těchto závazků bude moci prodávající
jednostranně od kupní smlouvy odstoupit.
Hlasování:
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 1 (JUDr. Pavel Miklušák)
Tisk č. 19
Název:
Vydržení stavební parcely č. 3315 v k.ú. Úšovice
Usnesení:
Zastupitelstvo města souhlasí s vydržením stavební parcely č. 3315 o výměře 5 m2 oddělené dle
geometrického plánu č. 2062-193/2014 v katastrálním území Úšovice, obec Mariánské Lázně ve
prospěch manželů : Petr Kuře,
a Olga Kuřetová,
Další podmínky:
• Návrh souhlasného prohlášení bude vyhotoven manžely Kuřetovými k jejich tíži.
• Veškeré poplatky související s návrhem zápisu stavební parcely do veřejného seznamu (
katastru nemovitostí ) hradí manželé Kuřetovi.

Hlasování:
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Tisk č. 20
Název:
Zveřejnění záměru prodat objekt č.p. 300 vč. st.p.č. 398 v k.ú. Úšovice (Taormina)
Usnesení:
Zastupitelstvo města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje objektu čp. 300 – občanská
vybavenost, součástí kterého je garáž a výměníková stanice na stavební parcele č. 398 a stavební
parcely č. 398 o výměře 996 m2 v katastrálním území Úšovice, obec Mariánské Lázně.

Diskuzní příspěvky:
Ing. arch. Miroslav Míka: ,,O tento objekt se zajímala nemocnice v případě rozšíření služeb,
tento objekt je také ideální pro startovací byty pro mladé, tento objekt je ideální.“
JUDr. Pavel Miklušák: ,,Souhlasím s kolegou Míkou a navrhuji využít tento objekt jako hospic.
Je škoda tento dům prodat, využití městem je možné a reálné. Hospic proto, že Karlovarský kraj
ve své podstatě nemá žádné hospicové zařízení. Požádal bych písemně, prostřednictvím našeho
vedení. Hospic si naše město zaslouží.“
Ing. Petr Třešňák: ,,Dopis ohledně hospicové péče odešel 29.7.2015,kde byly kraji nabídnuty
pozemky. Mohu tento dopis znovu odeslat, že záměr stále trvá.“
JUDr. Pavel Miklušák: ,,Docela by mě zajímala odpověď kraje.“
Ing. Petr Třešňák: ,,Na tento dopis zatím odpovězeno nebylo. Tento dopis pošlu znovu
s výzvou. Pravděpodobně zvítězila jiná lokalita.“
Martin Hurajčík: ,,V průběhu posledních měsíců jsme tu měli kromě nemocnice, která požádala
o odklad tohoto tisku, právě na základě studie, jestli tam ty prostory může využívat 2 soukromé
subjekty, které pracují v sociální oblasti a ani jeden neshledal objekt Taorminy vhodným, kvůli
náročným přestavbám a hlavně je problém, že nemá žádný venkovní pozemek, typu travnatá
plocha.“
Hlasování:
Pro: 15
Proti: 2 (Josef Němec, JUDr. Pavel Miklušák)
Zdrželo se: 1 (Ing. arch. Miroslav Míka)
Tisk č. 21
Název:
Prodej bytové jednotky č. 119/11, v domě č.p. 119, ul. Anglická, k.ú. a obec Mariánské Lázně
Usnesení:
Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem bytové jednotky č. 119/11, v domě č.p. 119, ul.
Anglická kat. území a obec Mariánské Lázně, včetně odpovídajícího podílu ve výši 5710/142376
na společných částech domu č.p. 119 a pozemku st.p.č. 91 za těchto podmínek:
-

Kupující: Petr Christov,

-

Kupní cena: 860.001,- Kč
Kupní cena bude uhrazena do 45-ti dnů od oboustranného podpisu kupní smlouvy

Kupní smlouva musí obsahovat ochranná a sankční opatření, jejichž předmětem bude zajištění
splnění všech závazků vyplývajících pro kupujícího z předmětné kupní smlouvy, kdy při
nesplnění těchto závazků bude moci prodávající jednostranně odstoupit od kupní smlouvy a
kupujícímu bude určena smluvní pokuta ve výši kupní ceny zaplacené ke dni odstoupení
prodávajícího od kupní smlouvy, nejvýše však 10% z kupní ceny.
Hlasování:
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 3 (Libor Haas, Josef Němec, Ing. arch. Vojtěch Franta)
Tisk č. 22
Název:
Prodej bytové jednotky č. 442/7, v domě č.p. 442, ul. Hlavní třída, k.ú. a obec Mariánské Lázně
Usnesení:
Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem bytové jednotky č. 442/7, v domě č.p. 442, ul. Hlavní
třída, kat. území a obec Mariánské Lázně, včetně odpovídajícího podílu ve výši 562/3787 na
společných částech domu č.p. 442 a pozemku st.p.č. 449/1 za těchto podmínek:
-

Kupující: Euro Reality Plzeň s.r.o., se sídlem Ruská 608/52a, 353 01 Mariánské Lázně,
IČO: 04974638
Kupní cena: 722.770,- Kč
Kupní cena bude uhrazena do 45-ti dnů od oboustranného podpisu kupní smlouvy

Kupní smlouva musí obsahovat ochranná a sankční opatření, jejichž předmětem bude zajištění
splnění všech závazků vyplývajících pro kupujícího z předmětné kupní smlouvy, kdy při
nesplnění těchto závazků bude moci prodávající jednostranně odstoupit od kupní smlouvy a
kupujícímu bude určena smluvní pokuta ve výši kupní ceny zaplacené ke dni odstoupení
prodávajícího od kupní smlouvy, nejvýše však 10% z kupní ceny.

Diskuzní příspěvky:
JUDr. Pavel Miklušák: ,,Neměli bychom rozprodávat byty, měli bychom si je ponechávat pro
potřebu města, pro potřeby krytí, navrhuji abychom tento byt neprodávali.“
Martin Hurajčík: ,,Postupujeme dle usnesení č. 301/12. Většina z těchto bytů je v takovém
stavu, že vyžadují velké náklady. Samozřejmě kdybychom měli jeden ucelený dům s bytovými
jednotkami, tak je to něco jiného.“
Hlasování:
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 2 (Ing. arch. Vojtěch Franta, Libor Haas)

Tisk č. 23
Název:
Prodej bytové jednotky č. 420/4, v domě č.p. 420, ul. Husova, k.ú. a obec Mariánské Lázně
Usnesení:
Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem bytové jednotky č. 420/4, v domě č.p. 420, ul. Husova,
kat. území a obec Mariánské Lázně, včetně odpovídajícího podílu ve výši 8200/52610 na
společných částech domu č.p. 420 a pozemku st.p.č. 424 za těchto podmínek:
-

Kupující: Jan Mergl,
Kupní cena: 512.900,- Kč
Kupní cena bude uhrazena do 45-ti dnů od oboustranného podpisu kupní smlouvy

Kupní smlouva musí obsahovat ochranná a sankční opatření, jejichž předmětem bude zajištění
splnění všech závazků vyplývajících pro kupujícího z předmětné kupní smlouvy, kdy při
nesplnění těchto závazků bude moci prodávající jednostranně odstoupit od kupní smlouvy a
kupujícímu bude určena smluvní pokuta ve výši kupní ceny zaplacené ke dni odstoupení
prodávajícího od kupní smlouvy, nejvýše však 10% z kupní ceny.
Hlasování:
Pro: 14
Proti: 1 (JUDr. Pavel Miklušák)
Zdrželo se: 3 (Vladimír Kantor, Libor Haas, Ing. arch. Vojtěch Franta)
Tisk č. 24
Název:
Domov pro seniory a DPS - opravy
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření týkající se oprav v Domově pro seniory a
domě s pečovatelskou službou Mariánské Lázně :
8115 209
4350 5171 210 224

+ 100,0 tis. Kč zapojení FRR a vl. zdrojů
+ 100,0 tis. Kč Domov pro seniory a DPS – opravy

Diskuzní příspěvky:
Ing. Oldřich Tobrman: ,,Zůstatek investičního fondu?“
Mgr. Libuše Hoyerová (ředitelka DPSML): ,,V současné době má investiční fond kryto 2.900.
000 Kč a tato investice by zhodnotila zařízení.“
Martin Hurajčík: ,,Můžeme říct, že to můžete zafinancovat.“
Mgr. Libuše Hoyerová (ředitelka DPSML): ,,Částku 2.900.000 Kč máme v případě
kdybychom dostali dotaci na výtah.“
Ing. Yvona Švejnohová (vedoucí FIN): ,,Tento tisk může schvalovat RM.“
Hlasování:
STAŽENO tisk bude schvalovat RM

Tisk č. 25
Název:
Projektová dokumentace k rekonstrukci veř. osvětlení
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření týkající se projektové dokumentace
k rekonstrukci veřejného světlení:
8115
3631 6121

209
210

+ 250,0 tis. Kč
+ 250,0 tis. Kč

zapojení FRR a vl. zdrojů
projekty rekonstrukce veř. osvětlení

Diskuzní příspěvky:
Ing. arch. Miroslav Míka: ,,VŘ bylo prostřednictvím E-ZAKU zveřejněno a bylo staženo jak
jsem se dozvěděl?“
Ing. Petr Řezník (vedoucí IaD): ,,Staženo nebylo, proběhlo dokonce. Nikdo se nepřihlásil.“

Hlasování:
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 1 (Ing. arch. Miroslav Míka)
Tisk č. 26
Název:
Rozpočtové opatření - doplnění stojanů na kola
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření týkající se doplnění stojanů na kola ve
městě :
8115 209
3639 5137 210

+ 200,0 tis. Kč zapojení FRR a vl. zdrojů
+ 200,0 tis. Kč stojany na kola

Diskuzní příspěvky:
Ing. arch. Vojtěch Franta: ,,Ze závěru komise urbanistiky a dopravy vyplynuly 2 varianty
stojanů. Je možnost na pořízení stojanů z dotačního titulu Prevence kriminality. Nevím, zda je
možnost dotaci čerpat zpětně. Doplnil bych usnesení: a pověřuje IaD prověřit další podobné
varianty stojanů dle závěru komise urbanistiky a dopravy, prověřit možnost čerpání z dotačního
titulu Prevence kriminality a informovat RM v termínu do 5.7.2016. Kdy RM rozhodne o dalším
postupu.“
Ing. Oldřich Tobrman: ,,Nelze využít stojany stejné? Jaké jsou umístěny v lokalitě Chebská.“
Ing. Pavel Říha: ,, Stojany ano, nikde jsem neviděl tyto stojany a zachoval bych ráz přízemních
stojanů, 4000,- Kč za kus a je to hliník.“

JUDr. Pavel Miklušák: ,,Stojany se mi nelíbí, měli bychom nejdříve vyzkoušet účelnost stojanů
a potom investovat. Rozmístění stojanů neodpovídá potřebám, které tady jsou. Komise by se
měla zabývat i rozmístěním stojanů. Nebudujeme cyklostezky, proto nemáme odpočívadla.“
Martin Hurajčík: ,,Rozmístění stojanů, toto je 1. fáze, jsou to místa u veřejných budov, není to
samozřejmě konečný stav.“
Mgr. Luboš Borka: ,,Tyto stojany se mi nelíbí, tyto bych nepodpořil.“
Martin Hurajčík: ,,Nyní se plánuje vybudování cyklostezky směrem na Hleďsebi, pracuje se na
smíšené stezce Mariánské Lázně-Skláře.“
Ing. Oldřich Tobrman: ,,Vždy jsme začínali ze špatného konce.“
Ing. Petr Řezník (vedoucí IaD): ,,Žádný dotační titul nelze zpětně nárokovat.“

Protinávrh Ing. arch. Vojtěch Franta nebyl přijat
…a pověřuje IaD prověřit další podobné varianty stojanů dle závěru komise urbanistiky a
dopravy, prověřit možnost čerpání z dotačního titulu Prevence kriminality a informovat RM v
termínu do 5.7.2016. Kdy RM rozhodne o dalším postupu.
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželo se: 8

Hlasování:
Pro: 9
Proti: 1
Zdrželo se: 8
NESCHVÁLENO
Tisk č. 27
Název:
Schválení dotací z FS Města M. L.
Usnesení:
Zastupitelstvo města Mariánské Lázně schvaluje poskytnutí dotací z Fondu sportu Města Mariánské Lázně
dle Pravidel pro poskytování příspěvků na sportovní činnost, čl. III. d) uvedeným subjektům:
Seznam žádostí o dotace z FS Města M. L. 2016 - Systémová podpora

Název organizace
Athletic club Mariánské Lázně
BASKETBALOVÝ KLUB MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Duratec team BMX Mariánské Lázně
HC Mariánské Lázně.cz
Roman Kořán
Jezdecký klub Mariánské Lázně, z.s.
Karel Brabec
Klub plastikových modelářů Mariánské Lázně
Royal Golf Club Mariánské Lázně, zs.
TCF Signalbau Mariánské Lázně z.s.
TJ Lokomotiva Mariánské Lázně, z.s.
TJ Lokomotiva Mariánské Lázně, z.s.
TJ Lokomotiva Mariánské Lázně, z.s.
CELKEM

Podané žádosti

Pravidla čl. III. d) Systémová podpora

50 000 Kč Příprava a kvalifikace na ME a MS - Monika Preibischová
23 230 Kč Žákovská liga U14 2016/2017
15 000 Kč Účast na ME BMX 2016
350 000 Kč Liga SD - sezona 2016
24 000 Kč Mistrovství České republiky mládeže
200 000 Kč Výjezdy na kvalifikační závody a tréninková příprava reprezentanta ČR
80 000 Kč Vytrvalostní motocyklové závody - 14x závod po celé ČR
114 500 Kč Účast na mezinárodních a republikových soutěží v roce 2016
116 700 Kč Extraliga ČR mužů a žen a mládeže na úrovni soutěží ČR
150 000 Kč Příprava na I. Ligu
25 000 Kč Účast a příprava na Mistrovství světa juniorů v lyžařském orientačním běhu 2016
40 000 Kč Účast na šampionátu v Shinkyokushin SWISS OPEN 2016
6 290 Kč Účast na MČR a na veteraniádě ČR 2016 Uherský Brod
1 194 720 Kč CELKEM

Zastupitelstvo města schvaluje s tím související rozpočtové opatření:

Komisí
navrženo
50 000 Kč
10 000 Kč
15 000 Kč
83 000 Kč
14 000 Kč
40 000 Kč
50 000 Kč
60 000 Kč
80 000 Kč
50 000 Kč
25 000 Kč
20 000 Kč
3 000 Kč
500 000 Kč

3419

5909

202

- 500,0 tis. Kč

příspěvek do Fondu sportu

3419
3419

5222
5493

202
202

+436,0 tis. Kč
+64,0 tis. Kč

FS – dotace na Systém. podporu - spolek
FS – dotace na Systém. podporu – fyzická os.

Hlasování:
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Tisk č. 28
Název:
Grantové řízení - Mariánskolázeňský vánoční trh 2016
Usnesení:
Zastupitelstvo města:
- schvaluje v souladu s doporučením rady města č. RM/127/16 ze dne 08.03.2016 vyhlášení
grantového řízení/programové dotace na uspořádání kulturně-společenské akce pro
širokou veřejnost „Mariánskolázeňský vánoční trh 2016“ dle přílohy,
- schvaluje grant na realizaci výše zmíněné akce ve výši 250 tis. Kč a alokaci těchto
finančních prostředků ve Fondu cestovního ruchu,
- deleguje na radu města pravomoci k provedení grantového řízení (ustanovení hodnotící
komise, výběr vhodného realizátora akce, uzavření smlouvy o poskytnutí grantu
vybranému žadateli včetně souvisejícího rozpočtového opatření),
- schvaluje časový harmonogram grantového řízení takto:
• 27.06.2016 – vyhlášení programu grantu/programové dotace
• 27.07. – 05.08.2016 – termín pro podávání žádostí
• 26.09.2016 – stažení programu grantu/programové dotace.

Hlasování:
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Tisk č. 29
Název:
Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících
Usnesení:
Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením „Smlouvy o veřejných službách v přepravě
cestujících“ dle předloženého návrhu s tím, že kompenzace dle přílohy č. 2 bude pro 2. pololetí
roku 2016 ve výši 5,5 mil. Kč.

Diskuzní příspěvky:
Ing. Oldřich Tobrman: ,,Nevím jakým způsobem hledat v tomto systému rezervy, smlouva
nedává záruku, že budeme hledat úsporu.“
Ing. Petr Třešňák: ,,Rezervy jsou možné hledat vždycky, jednak zde máme 2 členy dozorčí
rady, kteří mohou zkontrolovat ztrátu a za město je tam jednatel a prokurista, což si myslím, že je
dostatečná záruka.
Hlasování:
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželo se: 6 (Ing. Pavel Říha, Ing. Oldřich Tobrman, Ing. arch. Miroslav Míka, Mgr. Luboš
Borka, Ing. Radek Šnajdr, Vladimír Kantor)
Tisk č. 30
Název:
Rozpočtové opatření - odvod za porušení rozpočtové kázně
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření týkající se odvodu za porušení rozpočtové
kázně uloženého Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad :
8115 209
6409 5363 210

+ 6 184,18 tis. Kč zapojení FRR a vl. zdrojů
+ 6 184,18 tis. Kč odvod za porušení rozp.kázně

Zastupitelstvo města pověřuje AK JUDr. Milan Veselý & Partner, advokát IČ: 66227852, se
sídlem: Hroznatova 773/3, Mariánské Lázně 353 01 vymáháním náhrady škody způsobené
pochybením spočívající v nedodržení zásady transparentnosti při provádění zúžení počtu
uchazečů užitím náhodného výběru losem dle § 61 odst. 4 ZVZ na firmě ALLOWANCE s.r.o.,
IČ: 26140136, se sídlem Korunní 810/104, Praha-Vinohrady 101 00, která prováděla zajištění a
organizaci užšího zadávacího řízení na veřejnou zakázku “Revitalizace a regenerace brownfieldskasárna Hamrníky” a “vybudování zóny klidu” na základě objednávky č. STAR/11/02/JCH zed
ne 18.5.2011 a plné moci jako Příloha k objednávce č. STAR/11/02/JCH zed ne 20.5.2011.
Zastupitelstvo města pověřuje AK JUDr. Milan Veselý & Partner, advokát IČ: 66227852, se
sídlem: Hroznatova 773/3, Mariánské Lázně 353 01 vypracováním odvolání, nebo námitky proti
tvrdosti Rozhodnutí komise ze dne 19.12.2013 (kap. 2.2., číslo 16), která stanovila finanční
opravu ve výši 25% částky poskytnuté dotace použité na financování předmětné veřejné zakázky,
která může být podle okolností snížena na 10%, nebo 5%.

Diskuzní příspěvky:
Doplnění usnesení Martin Hurajčík
Zastupitelstvo města pověřuje AK JUDr. Milan Veselý & Partner, advokát IČ: 66227852, se
sídlem: Hroznatova 773/3, Mariánské Lázně 353 01 vymáháním náhrady škody způsobené
pochybením spočívající v nedodržení zásady transparentnosti při provádění zúžení počtu
uchazečů užitím náhodného výběru losem dle § 61 odst. 4 ZVZ na firmě ALLOWANCE s.r.o.,
IČ: 26140136, se sídlem Korunní 810/104, Praha-Vinohrady 101 00, která prováděla zajištění a
organizaci užšího zadávacího řízení na veřejnou zakázku “Revitalizace a regenerace brownfields-

kasárna Hamrníky” a “vybudování zóny klidu” na základě objednávky č. STAR/11/02/JCH zed
ne 18.5.2011 a plné moci jako Příloha k objednávce č. STAR/11/02/JCH zed ne 20.5.2011.
Zastupitelstvo města pověřuje AK JUDr. Milan Veselý & Partner, advokát IČ: 66227852, se
sídlem: Hroznatova 773/3, Mariánské Lázně 353 01 vypracováním odvolání, nebo námitky proti
tvrdosti Rozhodnutí komise ze dne 19.12.2013 (kap. 2.2., číslo 16), která stanovila finanční
opravu ve výši 25% částky poskytnuté dotace použité na financování předmětné veřejné zakázky,
která může být podle okolností snížena na 10%, nebo 5%.
JUDr. Milan Veselý: ,,Doplnil bych, že tady alternativa není, tzn. ten odvod musíme uhradit,
protože to podání odvolání, což učiníme, tak nemá odkladný účinek. Můžeme podat odvolání do
30-ti dnů. Připravíme odvolání, protože celé to odůvodnění je založené na losovačce. Obrovský
kus práce udělal Martin Hurajčík a odbor IaD.“

Hlasování:
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0

nehlasoval JUDr. Pavel Miklušák
Tisk č. 31

Název:
Rekonstrukce stávající budovy radnice
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření týkající se opravy střechy budovy MěÚ:
6171
6171

6121
5171

210
204

- 550,0 tis. Kč
+550,0 tis. Kč

správní budova – PD
oprava střechy MěÚ

Diskuzní příspěvky:
Ing. Pavel Říha: ,,Je nezbytná projektová dokumentace na střechu?“
Ing. Petr Řezník (vedoucí IaD): ,,My jsme předložili RM orientační návrh cen, RM chce po nás
podrobnější rozpočet.“
Ing. Petr Třešňák: ,,U střechy nelze postupovat, že se poptá samotná oprava?“
Ing. Petr Řezník: ,,Kontaktovali jsme 3 pokrývače, zjistili jsme, že do objektu teče. Na to
musíme zpracovat projektovou dokumentaci.“
Ing. arch. Miroslav Míka: ,, Letos budeme něco opravovat nebo budeme zatím jenom
projektovat?“
Ing. Petr Řezník (vedoucí IaD): ,,Měli bychom udělat alespoň základ, zabezpečit zatékání do
krovních prostor.“

Protinávrh Ing. arch. Miroslav Míka – nepřijat
Protinávrh Martin Hurajčík přijat

Hlasování:
Pro: 16
Proti: 2 (JUDr. Pavel Miklušák, Josef Němec)
Zdrželo se: 0
Tisk č. 32
Název:
Průmyslová zóna Hamrníky – PD – 1.etapa
Usnesení:
Zastupitelstvo města:
Souhlasí s provedením rozpočtového opatření pro navýšení finančních prostředků určených
pro zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a
provádění stavby pro 1. etapu výstavby Průmyslové zóny Hamrníky tj. příjezdové
komunikace k výrobnímu závodu firmy Eletrometall:

3639

8115

209

+ 220 000,00 Kč

Zapojení FRR a vlastních zdrojů

6121

210

+ 220 000,00 Kč

Průmyslová zóna Hamrníky – PD – 1.
etapa

Diskuzní příspěvky:
Hlasování:
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 2 (Ing. Radek Šnajdr, Ing. arch. Miroslav Míka)
Tisk č. 33
Název:
Dohoda o závazcích dopravce MDML s.r.o. a města Mariánské Lázně
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje "Dohodu o závazcích dopravce" uzavřenou mezi společností
MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o., sídlem Tepelská 871/5b, Úšovice, 353 01
Mariánské Lázně, IČO 264 12 501 a městem Mariánské Lázně dle přílohy.
Hlasování:
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 5 (Ing. Pavel Říha, Ing. Oldřich Tobrman, Ing. arch. Miroslav Míka, Ing. Radek
Šnajdr, Mgr. Luboš Borka)
Tisk č. 34

Název:
Dokončení odloženého odkupu movitých věcí (modelů) od nájemce areálu parku Boheminium
Usnesení:
1. Zastupitelstvo města revokuje usn. č.ZM/297/16 ze 12.4.2016 ve věci odkladu odkupu
movitých věcí – modelů miniatur hist. objektů v měřítku 1:25, které jsou umístěny v
parku Boheminium v Mariánských Lázních od prodávajícího spol. Boheminium
Mariánské Lázně s.r.o. se sídlem Liliová 1099, Praha 1.
2. Zastupitelstvo města v souladu s platným usn. č. ZM/261/16 ze 16.2.2016 o odkupu modelů
trvá na plnění kupní smlouvy od prodávajícího spol. Boheminium Mariánské Lázně s.r.o.
se sídlem Liliová 1099, Praha 1, a to v rozsahu 14. modelů v nesporném vlastnictví
prodávajícího. Ostatní movité věci (viz důvodová zpráva a příloha) uvedené v příloze č. 1
kupní smlouvy, kde se prokázal jiný vlastník než prodávající, jsou kupujícím městem
Mariánské Lázně z odkupu vyloučeny. Sjednaná smluvní cena 1mil Kč + DPH odpovídá
reálné hodnotě odkupovaných mov. věcí a nemění se.
3. Zastupitelstvo města souhlasí se soudní úschovou plnění městem Maráinské Lázně
prodávajícímu, spol. Boheminium Mariánské Lázně s.r.o. se sídlem Liliová 1099, Praha
1, ve shodě s účelem již uskutečněného plnění prodávající spol. Finpor a.s.
4. Zastupitelstvo města souhlasí s podáním trestního oznámení na neznámého pachatele pro
pokus o podvod ve věci sjednané kupní smlouvy o prodeji mov. věcí od spol.
Boheminium Mariánské Lázně s.r.o. se sídlem Liliová 1099, Praha 1, když prodávajícím
došlo k pokusu o prodej cízí movité věci přesahující hodnotu 5.000,-Kč a prodávající
uvedl město Mariánské Lázně jako kupujícího v omyl, prodávající svým jedáním způsobil
neúčinnost takto sjednané kupní smlouvy a odklad plnění smlouvy se škodou přesahující
5.000,-Kč.

Diskuzní příspěvky:
NESCHVÁLENO
Hlasování:
Pro: 0
Proti: 9 (Borka, Tobrman, Zdeněk Třešňák, Říha, Kafka, Kalina, Mottlová, Knotek, Kantor)
Zdrželo se: 8 (Franta, Chval, Miklušák, Šnajdr, Němec, Haas, Hurajčík, Třešňák)
Tisk č. 35
Název:
Změna zřizovací listiny SMS Mar. Lázně
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Změnu zřizovací listiny Správy městských sportovišť příspěvková
organizace.
Diskuzní příspěvky:

Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželo se:
Tisk č. 36
Název:
Odbavovací systém městské dopravy Mariánské Lázně
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje záměr pořídit pro město Mariánské Lázně společný odbavovací
systém cestujících v městské dopravě v Mariánských Lázních na bázi čipových karet, a to
přístupem ke sdílenému systému Plzeňské a Karlovarské karty (dále jen „Odbavovací systém“)
s tím, že se systém poskytne k využívání provozovateli městské hromadné dopravy
v Mariánských Lázních, tj. společnosti MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o.
Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu na pořízení a provozování Odbavovacího systému se
společností Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683, se sídlem Plzeň, Východní
Předměstí, Denisovo nábřeží 920/12, PSČ 301 00, zapsanou v obchodním rejstříku Krajského
soudu v Plzni pod sp. zn. B 710, dle předložené indikativní nabídky bez nutnosti realizace výzvy
na dodavatele dle vnitřní směrnice č. 4/2013.
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření týkající se financování nové neinvestiční akce
„Odbavovací systém městské dopravy Mariánské Lázně“:
- z
8115 209 +243 600 Kč Zapojení FRR a vlastních zdrojů
- na
2221 5169 210 + 28 800 Kč Odbavovací systém městské dopravy
Mariánské Lázně
- na
2221 5139 210 + 214 800 Kč Karty odbavovacího systému městské
dopravy Mariánské Lázně

Diskuzní příspěvky:
Ing. Oldřich Tobrman: ,,Umožňuje tento systém časovou jízdenku, přestupní?“
Ing. Petr Třešňák: ,,Ano, umožňuje. Na současných kasičkách bychom časovou jízdenku
neudělali. Umožňuje to několik způsobů.“
Ing. Martin Kalina: ,,Není to podmíněné čistě kartičkami, ale může se tam platit i platební
kartou.“

Hlasování:
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Tisk č. 37
Název:

Podání žádosti o dotaci – Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském
kraji
Usnesení:
Zastupitelstvo města souhlasí s podáním žádosti o podporu z Programu pro poskytování dotací
z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského
kraje na „Podporu budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji“ pro zimní
sezónu 2016/2017.

Diskuzní příspěvky:
Hlasování:
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
RŮZNÉ:
Název:
Rozpočtové opatření opravy komunikací
Usnesení:
1.
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření týkající se oprav a údržby komunikací
a dopravního značení:
8115 209 + 1 500,0 tis. Kč zapojení FRR a vl. zdrojů
2212 5171 210 + 1 500,0 tis. Kč opravy a údržba komunikací, dopr. značení
2.

Zastupitelstvo města ukládá Radě města předložit a schválit plán oprav komunikací
pro rok 2016 a na příštím zasedání Zastupitelstva města předložit na vědomí.

Hlasování:
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 2 (Ing. Martin Kalina, Ing. Zdeněk Třešňák)
RŮZNÉ:
Název:
Rezignace člena Kontrolního výboru
Usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci člena Kontrolního výboru Ing. Radka Šnajdra nar.
, bytem:
.

Hlasování:

Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Informativní zpráva:

Martin Hurajčík:
Dne 15. června se konala valná hromada akciové společnosti CHEVAK Cheb a.s. Dovolte mi
stručně informovat o závěrech z valné hromady, kde má Město Mariánské Lázně podíl ve výši
14,78 procent, což je 174 983 ks akcií.
Na valné hromadě byly zveřejněny a odsouhlaseny výsledky hospodaření za rok 2015, byla
projednána zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku,
řádné účetní závěrky, návrhu rozdělení zisku, včetně stanovení výše, podmínek a způsobu
výplaty dividend a tantiém za rok 2015.
Výše kmenové dividendy činí 2,55 Kč před zdaněním.
Valná hromada schválila
1. Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015
2. Řádnou účetní závěrku za rok 2015 ve znění předloženém představenstvu společnosti a zprávu
auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2015
3. Rozdělení zisku společnosti za rok 2015 ve výši 39 276 533,83 Kč v dividendách takto:
Dividendy celkem
Z toho:
prioritní akcie
Akcie na jméno
Akcie na majitele

26 412 560,34
24 137 348,34
2 120 376,00
154 836,00

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2015 ( v tis. Kč )
Výsledek hospodaření za běžnou činnost 39 277
Aktiva celkem
1 879 892
Z toho:
dlouhodobý majetek
1 613 407
Oběžná aktiva
265 011
Časové rozlišení
1 474
Pasiva celkem
1 879 892
Z toho: vlastní kapitál
1 622 177
Cizí zdroje
257 715

Starosta ukončil jednání v 21.00 hodin.

Ing. Petr Třešňák
starosta

Martin Hurajčík
1.místostarosta

Ověřovatelé:
Ing. Zdeněk Třešňák………………………………………..dne……………….
Ing. Oldřich Tobrman……………………………………… dne………………

