Zápis z 27. zasedání zastupitelstva města
Datum konání:

20.06.2017 od 15.00 hod

Místo konání:

Velká zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně

Jednání zahájil a řídil Ing. Petr Třešňák, starosta města.
Přítomno 16 zastupitelů
Omluveni: Ing. Šnajdr, Ing. Říha, PhDr. Nosek, JUDr. Miklušák, pozdní příchod Mgr. Borka
(16.02 hodin)
Staženy tisky č. 8, 13
Ing. arch. Míka navržení bodu Městská knihovna a vystoupení Ing. Trollerové (ředitelka Městské
knihovny)

Ověřovatelé zápisu 26. ZM
JUDr. Chadim – ano, vše bylo v pořádku.
Vladimír Kantor – zkontroloval jsem, vše bylo v pořádku.
Tisk č. 1
Název:
Program 27. ZM
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje program jednání 27. ZM takto:
1. Program 27. ZM
Předkládá: Petr Třešňák, ZM RM Starosta
2. Organizační opatření 27. ZM
Předkládá: Petr Třešňák, ZM RM Starosta
3. Nesouhlas se zveřejněním záměru prodat p.p.č. 52/1 v k.ú. Stanoviště u Mariánských
Lázní
Předkládá: Luděk Nosek, ZM RM 1.místostarosta
4. Bezúplatný převod p.p.č. 146/6, č. 146/15, č. 146/17 v k.ú. Mariánské Lázně
Předkládá: Luděk Nosek, ZM RM 1.místostarosta
5. Podání žádosti o dotaci – Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v
Karlovarském kraji pro zimní sezónu 2017/2018
Předkládá: Petr Třešňák, ZM RM Starosta
6. Podání žádosti o dotaci - Koncepce rozvoje a obnovy VO a inteligentní
infrastruktury
Předkládá: Petr Třešňák, ZM RM Starosta
7. OZV o veřejném pořádku v lázeňském městě Mariánské Lázně

Předkládá: Vojtěch Franta, ZM RM 2.místostarosta
8. Směna p.p.č. 678/6 za p.p.č.1151/7 v k.ú. Úšovice
Předkládá: Luděk Nosek, ZM RM 1.místostarosta

- staženo

9. Prodej p.p.č. 1116/33 v k.ú. Úšovice
Předkládá: Luděk Nosek, ZM RM 1.místostarosta
10. Prodej p.p. č. 1116/34 v k.ú. Úšovice
Předkládá: Luděk Nosek, ZM RM 1.místostarosta
11. Prodej bytové jednotky č. 235/10, Hlavní třída č.p. 235, k.ú. a obec Mariánské Lázně
Předkládá: Luděk Nosek, ZM RM 1.místostarosta
12. Rozpočtové opatření - opravy chodníků
Předkládá: Petr Třešňák, ZM RM Starosta
13. Zveřejnění záměru směnit p.p.č. 675/8 za p.p.č. 678/5 v k.ú. Úšovice
Předkládá: Luděk Nosek, ZM RM 1.místostarosta
- staženo
14. Rozpočtové opatření- IROP - modern. inf. systémů města ML
Předkládá: Petr Třešňák, ZM RM Starosta
15. Nesouhlas se zveřejněním záměru prodat část p.p.č. 353/1 v k.ú. Úšovice
Předkládá: Luděk Nosek, ZM RM 1.místostarosta
16. Zveřejnění záměru prodeje st. parcel pod garážemi - ul. Tepelská
Předkládá: Luděk Nosek, ZM RM 1.místostarosta
17. Zveřejnění záměru prodeje st. parcel pod garážemi - ul. Chebská
Předkládá: Luděk Nosek, ZM RM 1.místostarosta
18. Fond kultury města Mariánské Lázně
Předkládá: Vojtěch Franta, ZM RM 2.místostarosta
19. Schválení dotací z FS Města M.L.
Předkládá: Luděk Nosek, ZM RM 1.místostarosta
20. Zveřejnění záměru prodeje st. parcel na ul. Plzeňská - AUTOMOTO CLUB
Předkládá: Luděk Nosek, ZM RM 1.místostarosta
21. Zveřejnění záměru prodeje st. p. č. 214/6 k.ú. Úšovice - pod garáží v ul. Hroznatova
Předkládá: Luděk Nosek, ZM RM 1.místostarosta
22. Zveřejnění záměru prodeje st. parcely č. 2615 k. ú. Úšovice - ul. Šafaříkova
Předkládá: Luděk Nosek, ZM RM 1.místostarosta
23. Zveřejnění záměru prodeje st. parcely č. 2115 k.ú.Úšovice - ul. Potoční, Hamrníky
Předkládá: Luděk Nosek, ZM RM 1.místostarosta
24. Zveřejnění záměru prodeje st. parcely č. 36/2 k.ú. Úšovice - ul. Za Školou
Předkládá: Luděk Nosek, ZM RM 1.místostarosta

25. Prodej st. parcely č. 1025 k. ú. ML - R. Kalod
Předkládá: Luděk Nosek, ZM RM 1.místostarosta
26. Jednací řád ZM
Předkládá: Petr Třešňák, ZM RM Starosta
27. Kontrola plnění usnesení ke dni 20.6.2017
Předkládá: Petr Třešňák, ZM RM Starosta
28. Zapojení poplatků za odnětí pozemků funkce lesa
Předkládá: Petr Třešňák, ZM RM Starosta
29. Domov pro seniory budova B- modernizace strav. provozu
Předkládá: Petr Třešňák, ZM RM Starosta
30. Právní stav stávajícího Územního plánu města Mariánské Lázně
Předkládá: Vojtěch Franta, ZM RM 2.místostarosta
31. Rozpočtové opatření - Vyhotovení stávajícího Územního plánu města Mariánské
Lázně zahrnujícího právní stav po vydání jeho změn
Předkládá: Vojtěch Franta, ZM RM 2.místostarosta
32. Žádost o poskytnutí dotace na vyhotovení stávajícího Územního plánu města
Mariánské Lázně zahrnující právní stav po vydání jeho změn
Předkládá: Vojtěch Franta, ZM RM 2.místostarosta
33. Koupaliště Lido - čistička odpadních vod
Předkládá: Petr Třešňák, ZM RM Starosta
34. Žádost o poskytnutí dotace na zpracování doplňujících průzkumů a rozborů nového
Územního plánu Mariánské Lázně
Předkládá: Vojtěch Franta, ZM RM 2.místostarosta
35. Budova radnice
Předkládá: Petr Třešňák, ZM RM Starosta

- na stůl

36. Zrušení investičního programu MŠMT - projekt „Nákup stroje na úpravu ledové
plochy zimního stadionu“ v Mariánských Lázních
Předkládá: Petr Třešňák, ZM RM Starosta
- na stůl
37. Diskuze, různé

Hlasování:
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Tisk č. 2
Název:
Organizační opatření 27. ZM
Usnesení:
Zastupitelstvo města volí pro své 27. zasedání:
Návrhovou komisi ve složení:
Předseda: Ing. Martin Kalina
Členové: Ing. Ondřej Knotek, Ing. Oldřich Tobrman
Ověřovatelé: Ing. Zdeněk Třešňák, Ivana Mottlová
Hlasování:
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Tisk č. 3
Název:
Nesouhlas se zveřejněním záměru prodat p.p.č. 52/1 v k.ú. Stanoviště u Mariánských Lázní
Usnesení:
Zastupitelstvo města nesouhlasí se zveřejněním záměru města prodat pozemkovou parcelu č. 52/1
–trvalý travní porost v katastrálním území Stanoviště u Mariánských Lázní, obec Mariánské
Lázně.

Diskuzní příspěvky:
Ing. Tobrman: ,,Chtěl bych požádat o zvážení, ten cíp zmiňované parcely odděluje dva
pozemky.“
Soňa Šárgová (vedoucí OM): ,,Máme negativní stanovisko ze životního prostředí a máme špatné
zkušenosti s panem Chimičem.“
Hlasování:
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 1 (Ing. Tobrman)
Tisk č. 4
Název:
Bezúplatný převod p.p.č. 146/6, č. 146/15, č. 146/17 v k.ú. Mariánské Lázně
Usnesení:

Zastupitelstvo města souhlasí s tím, aby Město Mariánské Lázně požádalo o bezúplatný převod
pozemkových parcel č. 146/17 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 366 m2 , č. 146/6 o
výměře 247 m2 ostatní plocha, zeleň a č. 146/15 ostatní plocha, zeleň o výměře 366 m2 všechny
v katastrálním území Mariánské Lázně z majetku České republiky s právem hospodaření Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Mariánské Lázně.
Hlasování:
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Tisk č. 5
Název:
Podání žádosti o dotaci – Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském
kraji pro zimní sezónu 2017/2018
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 2017/2018.
Hlasování:
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Tisk č. 6
Název:
Podání žádosti o dotaci - Koncepce rozvoje a obnovy VO a inteligentní infrastruktury
Usnesení:
Zastupitelstvo města souhlasí s podáním žádosti o podporu z výzvy č. 03_16_058 z Operačního
programu Zaměstnanost, prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa, na realizaci projektu
„Koncepce rozvoje a obnovy VO a inteligentní infrastruktury“, dle důvodové zprávy.

Diskuzní příspěvky:
Ing. arch. Míka: ,,Minimální částka jsou 2 mil. za přípravu projektu.“
Hlasování:
Pro: 15
Proti: 1 (Ing. arch. Míka)
Zdrželo se: 0

Tisk č. 7
Název:
OZV o veřejném pořádku v lázeňském městě Mariánské Lázně
Usnesení:
Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, o veřejném pořádku
v lázeňském městě Mariánské Lázně.
Diskuzní příspěvky:
Ing. Nečas (OŽP): vyjádřil se k OZV, některá ustanovení byla zapracována a některé připomínky
vedení města
Ing. arch. Franta: ,,Vyhláška byla konzultována s vedením města, ne všechny ty připomínky jsme
spolu řešili, některé věci tam narážejí s tím uplatněním třeba festival Láznění, netušíme jestli
bude vůbec pořádány apod. Je možné, že tato vyhláška, protože upravuje určité nesrovnalosti,
které je potřeba upravit, bude vydána tak jak je připravena, s tím že bychom věci, které se vyvrbí
zakomponovali do OZV a novelizovali ji a vydali OZV novou.“
Ing. Třešňák: ,,Láznění, není terminologicky správně, navrhoval bych akce většího rozsahu
s podporou města.“
Vladimír Kantor: ,,Vymezené území proč z toho vypadla Mariánské Lázně zastávka, až po
viadukt a ta louka k Viktorce, myslím si, že kolem té cesty, tam chodí školky s dětma a pobíhají
tam volně psi.“
Ing. Nečas: ,,Týká se to hlavně psů, aby se nepohybovali v parcích, kde jsme měli stížnosti od
občanů i návštěvníků,tato lokalita se nám zdála vhodná, aby se tam pes mohl pustit.“
Vladimír Kantor: ,,Já bych s tím, až tak nesouhlasil v létě na té louce se pohybu spousta dětí.“
Ing. arch. Míka: ,,Je tam někde vyznačeno, že to platí pro správní území města nebo je to jenom
v té červeně vymezené ploše. Zajímala by mě zónace.“
Ing. Nečas: ,,Porušení nočního klidu se vztahuje na celé město. Ve vyhlášce ve vymezeném
území platí různé zákazy, území bylo navrženo jako v současné vyhlášce, co je platná, bylo
trošku zmenšeno např. území vnitřní lázeňské zasahovalo, až skoro na Karlovarskou silnici, na
ulici Dobrovského, kde se chovají hospodářská zvířata, je to k diskuzi můžeme to ještě probrat.“
Martin Hurajčík: ,,Já bych měl dotaz k tomu právnímu rozboru Ministerstva vnitra, který je
k tomu přiložený. Zda všechny ty jejich připomínky, upozornění byly zapracovány kromě teda
článku IV. odstavce III., protože tam je i ve článku II. upozornění, že pokud přebíráme nějakou
citaci ze zákona, tak ji musíme přebírat doslovně a konkrétně chodníky, zda všechny upozornění,
které jsou na konci rozboru od Ministerstva vnitra byly zapracovány.“
Ing. Nečas: ,,Snažili jsme se zapracovat úplně všechny připomínky. Chodníky nebyly v rozporu
se zákonem.“
Martin Hurajčík: ,,Doporučuji, aby byl vypořádán komplet celý právní rozbor a navrhoval bych
OZV odložit a vykreslit změny, které se udělali. Chtěl bych od odboru, že byly zapracovány
všechny upozornění, doporučení nejsou nutná.“
Ing. Knotek: ,,Plně souhlasím s připomínkou pana Kantora.“
Ing. arch. Míka: ,,Stále nevím, co platí pro vymezené území a co platí pro celé území, protože
v těch jednotlivých bodech by to mělo být jasně označeno a není to patrné. Pravopisné chyby,
nesoulad podmětu s přísudkem.“

Ing. arch. Franta: Všechny připomínky hlavu a patu mají. Doporučil bych to ke schválení, tak jak
je to připraveno.“
Ing. Nečas: ,,Předložíme OZV do dalšího ZM, obejde se to bez dnešního schválení.“
Mgr. Pelc: ,,Opravit pravopisné chyby v celém textu vyhlášky, jestli se to má někde vyvěsit.“
Martin Hurajčík: ,,V článku VIII. odst. III. ruší se OZV, prosím opravit na zrušuje, termín ruší
neznám.“
Ing. Kalina: Sekat v neděli v 6 hodin ráno trávu, to je opravdu od některých spoluobčanů
vychytaná věc.“
Nové usnesení Ing. Petr Třešňák – ZM odkládá bod č. 7
Zastupitelstvo města odkládá tisk OZV o veřejném pořádku v lázeňském městě Mariánské Lázně
a ukládá odboru životního prostředí zapracovat připomínky členů zastupitelstva města a
Ministerstva vnitra.
Hlasování: 15/0/0 nehlasoval Ing. Chval
ODLOŽENO do příštího ZM
Tisk č. 8
Název:
Směna p.p.č. 678/6 za p.p.č.1151/7 v k.ú. Úšovice
Usnesení:
Zastupitelstvo města souhlasí se směnou pozemkových parcel v katastrálním území Úšovice,
obec Mariánské Lázně takto:
Pozemková parcela č. 678/6 o výměře 170 m2 oddělená dle geometrického plánu č. 2372100/2017 z původní pozemkové parcely č. 678/1 ze společného jmění manželů Ing. Miloše
Veselého,
a Ing. Jarmily Veselé,

za

Pozemkovou parcelu č. 1151/7 o výměře 170 m2 oddělenou dle geometrického plánu č. 2372100/2017 z původní pozemkové parcely č. 1151/5 z majetku Města Mariánské Lázně.
Za těchto podmínek:
Směnou pozemkových parcel budou vzájemné nároky účastníků vypořádány a po provedení
směny nebudou mít účastníci vůči sobě v souvislosti se směnou žádné další nároky.

Náklady spojené se směnou pozemků včetně daně z nabytí nemovitých věcí hradí manželé
Veselých.
ZM odkládá bod č. 8
ODLOŽENO na příští ZM, hlasování o odložení tohoto tisku
Hlasování:
Pro: 11
Proti: 1 (Ing. Chval)
Zdrželo se: 3 (Ing. Kalina, Ing. arch. Míka, Mgr. Pelc)
Tisk č. 9
Název:
Prodej p.p.č. 1116/33 v k.ú. Úšovice

nehlasoval Ing. Tobrman

Usnesení:
Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem pozemkové parcely č. 1116/33 o výměře 8 m2 oddělené
dle geometrického plánu č. 2364-108/2016 z původní pozemkové parcely č. 1116/2
v katastrálním území Úšovice, obec Mariánské Lázně za těchto podmínek:
Kupující: SJM Kozhukhov Kirill,
Sorokina Elena Mgr.
Kupní cena ve výši 14.414,73,- Kč včetně DPH ( 1801,84 Kč/m2 ) bude uhrazena do 30
dnů od oboustranného podpisu kupní smlouvy.
2. Návrh na vklad vlastnického práva ve prospěch kupujícího bude podán po zaplacení celé
kupní ceny.
3. Správní poplatek za podání návrhu na vklad dle předchozí věty hradí kupující.
4. 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.
1.

Hlasování:
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Tisk č. 10
Název:
Prodej p.p. č. 1116/34 v k.ú. Úšovice
Usnesení:
Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem pozemkové parcely č. 1116/34 o výměře 3 m2 oddělené
dle geometrického plánu č. 2364-108/2016 z původní pozemkové parcely č. 1116/2
v katastrálním území Úšovice, obec Mariánské Lázně za těchto podmínek:

Kupující: SJM ,Kozhukhov Kirill,
Tkachenko Dmitry ,

Sorokina Elena Mgr.
Tkachenko Elena,

Kupní cena ve výši 5.408,70 Kč včetně DPH ( 1.802,80 Kč/m2 ) bude uhrazena do 30
dnů od oboustranného podpisu kupní smlouvy.
6. Návrh na vklad vlastnického práva ve prospěch kupujícího bude podán po zaplacení celé
kupní ceny.
7. Správní poplatek za podání návrhu na vklad dle předchozí věty hradí kupující.
8. 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.

5.

Hlasování:
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Tisk č. 11
Název:
Prodej bytové jednotky č. 235/10, Hlavní třída č.p. 235, k.ú. a obec Mariánské Lázně
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 235/10 v domě č.p. 235 v ulici Hlavní
třída, kat. území a obci Mariánské Lázně, včetně odpovídajícího podílu ve výši 4040/127673 na
společných částech domu a pozemku st. p. č. 245/1, v souladu se zák. č. 89/2012 Sb., ve znění
pozdějších předpisů za těchto podmínek:
-

Kupující: Jarmila Thürlová,

-

Kupní cena: 344.544,- Kč
Kupní cena bude uhrazena do 90 dnů od podpisu kupní smlouvy statutárním zástupcem
města

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 části kupní ceny zaplacené ke dni odstoupení
prodávajícího od kupní smlouvy, nejvýše však 10% z kupní ceny.
Správní poplatek za podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí hradí kupující.
Zároveň se zřizuje ve prospěch prodávajícího, tj. Města Mariánské Lázně, v souladu s ust. § 2144
obč. zák. předkupní právo věcné k celému předmětu převodu, a to na dobu 5ti let ode dne
právních účinků vkladu smlouvy do katastru nemovitostí.

Hlasování:
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Tisk č. 12
Název:
Rozpočtové opatření - opravy chodníků
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření týkající se oprav chodníků :
2219 6121 210
2219 5171 210

- 2 000,0 tis. Kč vybudování cyklostezky M. Lázně – V. Hleďsebe
+ 2 000,0 tis. Kč opravy chodníků

Diskuzní příspěvky:
Ing. Tobrman: ,,Podpořit cyklostezky, tak že se to namaluje a poopraví, tak aby se po tom dalo
jezdit, je to nejlevnější, nejrychlejší a zcela bez problémů.“
Ing. arch. Míka: ,,Upravit povrch a pak se zabývat tím v jakém systému tam cyklisty a chodce
pustit dohromady.“
Hlasování:
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 1 (Josef Němec)
Tisk č. 13
Název:
Zveřejnění záměru směnit p.p.č. 675/8 za p.p.č. 678/5 v k.ú. Úšovice
Usnesení:
Zastupitelstvo města souhlasí se zveřejněním záměru města směnit pozemkovou parcelu č. 675/8
o výměře 269 m2 – lesní pozemek, oddělenou dle geometrického plánu č. 2359-36/2017
z původní pozemkové parcely č. 675/2 která je ve vlastnictví města za pozemkovou parcelu č.
678/5 o výměře 269 m2 – ostatní plocha, zeleň, oddělenou dle geometrického plánu č. 235936/2017 z původní pozemkové parcely č. 678/4 která je ve vlastnictví společnosti RAYONMAR,
s.r.o., se sídlem U Zastávky 863/2a, 353 01 Mariánské Lázně, IČO: 29161029 , to vše
v katastrálním území Úšovice, obec Mariánské Lázně za těchto podmínek:

•
•

na pozemkové parcele č. 675/8 v k.ú. Úšovice bude zachován lesní porost a bude zde
hospodařeno dle zákona č. 289/195 Sb. O lesích
na lesním pozemku nebude prováděna žádná stavba

ODLOŽENO
Tisk č. 14
Název:
Rozpočtové opatření- IROP - modern. inf. systémů města ML
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření týkající se projektu „IROP – modernizace
informačních systémů města ML“ :
8115 209
6171 6119 204 107100000 386

+ 125,0 tis. Kč zapojení FRR a vl. zdrojů
+ 125,0 tis. Kč IROP – modern.inf. systémů města ML

Hlasování:
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 1 (Ing. arch. Míka)
Tisk č. 15
Název:
Nesouhlas se zveřejněním záměru prodat část p.p.č. 353/1 v k.ú. Úšovice
Usnesení:
Zastupitelstvo města nesouhlasí se zveřejněním záměru města prodat část pozemkové parcely č.
353/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace v katastrálním území Úšovice.
Hlasování:
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 1 (Libor Haas)

Tisk č. 16
Název:
Zveřejnění záměru prodeje st. parcel pod garážemi - ul. Tepelská
Usnesení:
Zastupitelstvo města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje stavebních parcel č. 652/15
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 a č. 1044 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19
m2 obě v k. ú. Úšovice.

Hlasování:
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 1 (Libor Haas)
Tisk č. 17
Název:
Zveřejnění záměru prodeje st. parcel pod garážemi - ul. Chebská
Usnesení:
Zastupitelstvo města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje stavebních parcel č. 756/10
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2 a č. 757/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21
m2 obě v k. ú. Úšovice.
Diskuzní příspěvky:
Martin Hurajčík: ,,Vím že jsme se bavili na minulém ZM, odmítli jsme ho prodat, aby tam
vznikly stavebniny, opravdu nám hrozí pokuta pokud to nesjednotíme prodejem? Podívejte se,
co se staví u Tesca, my teď zase něco prodáváme., já nevím jestli to musíme prodávat, v té
důvodové zprávě toho moc není.“
Soňa Šárgová (OM): ,,Ve výzvě z Katastrálního úřadu je opravdu vyčíslená pokuta do výše 100
tis. Kč je tam i termín dokdy to musí být hotovo.“
Martin Hurajčík: ,,Za co je ta pokuta? Za nekonání nebo za nesjednocení? Mohu obdržet tu
výzvu?“
Soňa Šárgová: ,,Ano, za nesjednocení. Ano výzvu vám pošlu do e-mailu. Ten problém na
katastru nebude, musíme s nimi komunikovat, proto jsem tam psala tu žádost.“
Martin Hurajčík: ,,To jsem chtěl slyšet.“
Ing. Třešňák: ,,To co roste na Chebské je v souladu s územním plánem? Není to naopak, že
obchodní centra neplní podmínky, které tam byly dané?
Alblová (územní plánování) : ,, My jsme to nepovolovali, to je v kompetenci stavebního úřadu. U
Tesca je smíšené území městské, které musí mít minimálně 3 podlaží.“
Ing. arch. Míka: ,,Katastr aktualizuje, jde o soulad vložení a zakreslení té stavby včetně
příslušenství. Stačí jen zahájit řízení.“
Ing. Trčová: ,, Na posledním ZM se odsouhlasil prodej 2 parcel pod garážema.“
Ing. arch. Franta: ,, V takovém případě může město zažádat o bezúplatný převod.“
Martin Hurajčík: ,, Ono vydržení nebo vyvlastnění má svá pravidla není to zase tak úplně složité,
zvlášť to vydržení, když to dlouho trvá. Mně jde hlavně o ty objekty, kde neznáme vlastníka, tak
bychom se mohli pokusit dostat do vlastnictví, paní Trčová nezlobte se na mě, k tomu tak my
s tím nemáme zkušenosti, my vlastně nevíme kolik to bude stát, tak tam necháme postavit
stavebniny nebo tam necháme postavit cokoliv to se mi moc nelíbí. Ano, rozprodalo se spousta
věcí, ty garáže, máme tam nějaké záměry, jsou to právě ty záměry, ale pojďme vymyslet něco
s tím územím, které tam je, pojďme oslovit ty lidi, proč to nezkusit.“

NESCHVÁLENO, tisk nebyl přijat
Hlasování:
Pro: 2
Proti: 6 (Mottlová, Z. Třešňák, Borka, Kalina, Franta, Hurajčík)
Zdrželo se: 8 (Tobrman, Kafka, Chadim, Kantor, Němec, Knotek,Pelc, Třešňák) nehlasoval Míka
příchod 16.02 Mgr. Borka
Tisk č. 18
Název:
Fond kultury města Mariánské Lázně
Usnesení:
Zastupitelstvo města:
- Schvaluje v souladu s doporučením rady města č. RM/349/17 ze dne 06.06.2017
poskytnutí dotací z Fondu kultury města Mariánské Lázně uvedeným subjektům v této
výši:
Andrea Kakašová, IČ 64376711
- DPS Valáček – celoroční činnost v roce 2017 (žádost č. 1) ….. 10 000,00 Kč
Divadelní soubor GOA, IČ 26555085
- Divadelní hra – Dědicové (autor – Krief) (žádost č. 2) ….. 20 000,00 Kč
Vladimír Drápal, IČ 13360124
- Koncert skupiny Aktual Milana Knížáka v rockovém klubu Morrison (žádost č. 3) …..
20 000,00 Kč
Marcoussis, z.s., IČ 64839931
- Mosty přátelství (žádost č. 4) ….. 36 000,00 Kč
Společnost Fryderyka Chopina (z.s.) Mariánské Lázně, IČ 64840441
- Projekt na roční spolkovou činnost Společnosti F. Chopina, z.s. (žádost č. 5) …..
24 000,00 Kč
Klub šťastné stáří, IĆ 47723041
- Světový den duševního zdraví. Slavnostní otevření a svěcení altánu pro pacienty
nemocnice (žádost č. 6) ….. 10 000,00 Kč
M´Plan s.r.o., IČ 25237462
- Prameny z Mariánských Lázní (žádost č. 7) ….. 30 000,00 Kč
FLASHDANCE CLUB s.r.o., IČ 25232932
- Pořádání hudební produkce a koncertů v klubu (žádost č. 8) ….. 79 000,00 Kč

3319
3319
3319
3319
3319
3319
3319

souhlasí s uzavřením Smluv o poskytnutí dotace z Fondu kultury města Mariánské Lázně
s výše uvedenými subjekty dle smlouvy uvedené v příloze
schvaluje s tím související rozpočtové opatření:
5909 216 -191,00 tis. Kč příspěvek do Fondu kultury
8115 209
+38,00 tis. Kč čerpání Fondu kultury
5212 216
10,00 tis. Kč FK – Andrea Kakašová
5212 216
20,00 tis. Kč FK – Vladimír Drápal
5213 216
30,00 tis. Kč FK – M´Plan s.r.o.
5213 216
79,00 tis. Kč FK – Flashdance club s.r.o.
5222 216
90,00 tis. Kč FK - spolky

Diskuzní příspěvky:
Ing .arch. Míka – oznámil podjatost
Hlasování:
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Tisk č. 19
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. 2017 - Systémová podpora

Název organizace

Podané žádosti

AUTOMOTO KLUB ML v AČR, IČ: 00479144
Duratec team BMX Mariánské Lázně, IČ: 26669803
Jezdecký klub Mariánské Lázně z.s., IČ: 22843426
Karel Brabec, nar. 24.09.1983
Klub plastikových modelářů Mariánské Lázně, IČ: 73732931
Ing. Roman Kořán, nar. 09.08.1964
Marek Petruš - ZŠ JIH florbal, nar. 06.08.1975
Royal Golf Club Mariánské Lázně, zs., IČ: 00516121
Sportovní krasobruslařský klub Karlovy Vary, z. s., IČ: 27041620
TCF Signalbau Mariánské Lázně z.s., IČ: 18233341
TJ Lokomotiva Mariánské Lázně, z.s., IČ: 18233139
CELKEM

50 000 Kč
20 000 Kč
35 000 Kč
80 000 Kč
161 800 Kč
40 000 Kč
8 216 Kč
60 000 Kč
31 000 Kč
31 000 Kč
150 000 Kč
4 514 Kč
671 530 Kč

Pravidla čl. III. d) Systémová podpora
Podpora závodní sezóny plochodrážního jezdce Romana Tomanyho
Účast na MČR a ME BMX
CSI*** - Olomouc (Mezinárodní skokové závody)
20 motocyklových závodů po celé ČR
Podpora na celorepublikových a mezinárodních soutěžích
Bavarian Summer - mezinárodní westernové závody
Účast na republikovém finále AŠSK ve florbale
Podpora sportu mládeže Royal Golf Club Mariánské Lázně z.s.
Podpora celoroční činnosti mládeže - Fenigová Klára
Podpora celoroční činnosti mládeže - Becková Kateřina
Příprava na I. Ligu
Účast na MČR a na veteraniádě ČR
CELKEM

Komisí
navrženo
30 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
30 000 Kč
80 000 Kč
15 000 Kč
8 216 Kč
30 000 Kč
10 000 Kč
20 000 Kč
85 000 Kč
4 514 Kč
352 730 Kč

Zastupitelstvo města schvaluje s tím související rozpočtové opatření:
3419

5909

202

- 352,73 tis. Kč

příspěvek do Fondu sportu

3419
3419

5222
5493

202
202

+299,51 tis. Kč
+53,22 tis. Kč

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

Diskuzní příspěvky:
Mgr. Borka: ,,Signalbau 150.000,- Kč to mi přijde jako přemrštěné, všichni víme, jak tenisové
kurty vypadají.“
Ing. Třešňák: ,,Bylo to rozdělené v souladu s pravidly, to by byl spíše dotaz na předsedu
Sportovní komise.“
Hlasování:
Pro: 14 (Hurajčík hlasoval pro)
Proti: 1 (Mgr. Borka)
Zdrželo se: 1 (Ing. arch. Míka)

nehlasoval JUDr. Chadim
Tisk č. 20

Název:
Zveřejnění záměru prodeje st. parcel na ul. Plzeňská - AUTOMOTO CLUB
Usnesení:
Zastupitelstvo města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje stavebních parcel č. 2072
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 27 m2 a č. 2073 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 98
m2 obě v k. ú. Úšovice.
Hlasování:
Pro: 15
Proti: 1 (Ing. Chval)
Zdrželo se: 0

nehlasoval Ing .Knotek
Tisk č. 21

Název:
Zveřejnění záměru prodeje st. p. č. 214/6 k.ú. Úšovice - pod garáží v ul. Hroznatova
Usnesení:
Zastupitelstvo města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje stavební parcely č. 214/6 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v k. ú. Úšovice – pod garáží v ul. Hroznatova.
Hlasování:
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Tisk č. 22
Název:
Zveřejnění záměru prodeje st. parcely č. 2615 k. ú. Úšovice - ul. Šafaříkova
Usnesení:

Zastupitelstvo města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje stavební parcely č. 2615 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 31 m2 v k. ú. Úšovice – ul. Šafaříkova.

Hlasování:
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Tisk č. 23
Název:
Zveřejnění záměru prodeje st. parcely č. 2115 k.ú.Úšovice - ul. Potoční, Hamrníky
Usnesení:
Zastupitelstvo města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje stavební parcely č. 2115 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 28 m2 v k. ú. Úšovice, obec Mariánské Lázně - Hamrníky.
Hlasování:
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Tisk č. 24
Název:
Zveřejnění záměru prodeje st. parcely č. 36/2 k.ú. Úšovice - ul. Za Školou
Usnesení:
Zastupitelstvo města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje stavební parcely č. 36/2 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 445 m2 v k. ú. Úšovice – ul. Za Školou.
Hlasování:
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Tisk č. 25
Název:
Prodej st. parcely č. 1025 k. ú. ML - R. Kalod
Usnesení:
Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem stavební parcely č. 1025 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 50 m2 k. ú. Mariánské Lázně za těchto podmínek:
1) Kupující: Roman Kalod,
, trvale bytem
2) Kupní cena: ve výši 138.000,- Kč (tj. 2.760,- Kč/m2)

3) Kupní cena smluvní 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) 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 kupní smlouvy, kdy při nesplnění těchto závazků bude moci prodávající
jednostranně odstoupit od kupní smlouvy.

Diskuzní příspěvky:
Ing. arch. Míka: ,,Jen připomínka, není to pozemek pod garáží, ale je to i pozemek před garáží, za
mě tedy souhlas.“
Hlasování:
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Tisk č. 26
Název:
Jednací řád ZM
Usnesení:
Zastupitelstvo města podle § 96 zákona 128/2000 Sb. o obcích vydává jednací řád zastupitelstva
města. Jeho znění je přílohou tohoto usnesení.
Zveřejnění audiovizuálního záznamu bude na webových stránkách města.

Diskuzní příspěvky:
Ing. arch. Míka: ,,Já bych prosím zůstával u zápisu , co je zapsáno to je dohledatelné. Stopáž u
toho není, zůstával bych u starého, dobrého osvědčeného. Nelze se odkazovat na jiné paměťové
medium.“
Ing. Knotek: ,,Myslím si, že to může být velmi zatěžující přepisovat do zápisu, přikláním se
k těm videím a udělat elektronické záznamy. Počet bodů ZM, počet krátkých videí.“
Ing. Třešňák: ,, Protinávrh zápis zveřejňovaný na webových stránkách města.“
Ing. Kalina: ,,Materiály budou v elektronické formě, já s tím problém nemám.“
Doplnění usnesení
Zveřejňování audiovizuálního záznamu, který je dostupný na webových stránkách města
Hlasování o protinávrhu Ing. Třešňák – protinávrh Ing. Třešňáka byl přijat 16/0/1
Hlasování:
Pro: 16

Proti: 0
Zdrželo se: 1 (Ing. Chval)

Tisk č. 27
Název:
Kontrola plnění usnesení ke dni 20.6.2017
Usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o plnění usnesení zastupitelstva města Mariánské
Lázně dle přílohy.
Diskuzní příspěvky:
Ing. arch. Míka: ,,Co se děje s těmi usneseními, která nebyla plněná z předchozích jednání. Do
příštího ZM dostat přehled neplněných usnesení?“
Mgr. Janoch (kontrolor): ,, Tam jsou usnesení, která byla projednávána za poslední půl rok,
případně zadána, já nevím jestli pan Míka měl na mysli konkrétní usnesení, které jsou evidována
od roku 2011. Jestli máte na mysli nějaké konkrétní, usnesení, která jsou v plnění jsou evidovány,
z toho systému jako takového usnesení nezmizí.“
Ing. arch. Míka: ,,Formálně jako zastupitelé nemáme přistup do systému, abychom do usneseních
mohli nahlížet. Měli bychom opravdu sledovat i ta usnesení, které zůstávají mimo.“
Mgr. Janoch: ,,Za vaše volební období, co se týče funkčního období, jedná se +- o 10 věcí, kde je
nějaká překážka, např. odlesnění vyhlídek, překážka, co se týče restitucí. Nemusíte se bát, že
v tom systému je nějaké velké množství nesplněných věcí.“

Hlasování:
Pro: 16
Proti: 1 (Ing. arch. Míka)
Zdrželo se: 0
Tisk č. 28
Název:
Zapojení poplatků za odnětí pozemků funkce lesa
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje zapojení přijatých poplatků za odnětí pozemků plnění funkce
lesa dle usnesení RM/327/17 na obnovu přírodní tůně v parku pod Anglickou ulicí za
podmínky získání dotace z OPŽP, 60 tis. Kč bude použito na projektovou dokumentaci
na propojení parků k pramenu Antoníček
na údržbu veřejné zeleně – revitalizace plochy u
rybníka mezi sídl. Vora a ul. Vítězství
a schvaluje s tím související rozpočtové opatření :
1335 201
+ 1 432,81 tis. Kč popl. za odnětí poz. fce lesa
3745 6121 201 402 + 860,0 tis. Kč obnova tůně pod Anglickou ul.

3745 6121 201
3745 5169 201

+ 500,0 tis. Kč propojení parků k pram. Antoníček
+ 72,81 tis. Kč veřejná zeleň + pasport - údržba

Diskuzní příspěvky:
Ing. arch. Míka: ,,Máme tady mimořádné příspěvky k zeleni, s tím rybníčkem mám problém,
dokáži si představit jiné investice.“
Josef Němec: ,,Plně souhlasím s Mírou.“
Martin Hurajčík: ,,Doplnit do usnesení obnova tůně pouze kladného získání dotace u OPŽP, 60
tis. Kč bude použito na projektovou dokumentaci.“
Ing. Nečas: ,,Nemáme projekt na ten rybníček, takže nemůžeme žádat o dotaci. Nemáme ho
z čeho financovat, provozní prostředky na to nemáme v současnou dobu.“
Hlasování o protinávrhu Martina Hurajčíka – protinávrh byl přijat
Hlasování:
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 0
nehlasoval Z. Třešňák
Tisk č. 29
Název:
Domov pro seniory budova B- modernizace strav. provozu
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření týkající se realizace investiční akce „Domov
pro seniory budova B – modernizace stravovacího provozu“ :
8115 209
+ 160,0 tis. Kč zapojení FRR a vl. zdrojů
4350 6121 210 224 + 160,0 tis. Kč Domov pro seniory budova B- modern. strav. provozu
Hlasování:
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 1 (Ing. Kalina)
Tisk č. 30
Název:
Právní stav stávajícího Územního plánu města Mariánské Lázně
Usnesení:
Zastupitelstvo města Mariánské Lázně:
• Bere na vědomí, že bude pořízeno vyhotovení stávajícího Územního plánu města
Mariánské Lázně zahrnujícího právní stav po vydání změn 1-27, ve smyslu ustanovení
§ 55 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů /stavební zákon/ .

•

Ukládá odboru Stavební úřad, oddělení územního plánování, aby jako pořizovatel
Územního plánu města Mariánské Lázně zahájil práce na zajištění vyhotovení stávajícího
Územního plánu Mariánské Lázně zahrnujícího právní stav po vydání změn 1-27.

Diskuzní příspěvky:
Miluše Lišková (územní plánování), Blanka Alblová (územní plánování) se vyjádřili ke
stávajícímu územnímu plánu

Hlasování:
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 1 (Ing. arch. Míka)
Tisk č. 31
Název:
Rozpočtové opatření - Vyhotovení stávajícího Územního plánu města Mariánské Lázně
zahrnujícího právní stav po vydání jeho změn
Usnesení:
Zastupitelstvo města Mariánské Lázně schvaluje rozpočtové opatření, kterým budou vyčleněny
finanční prostředky na zajištění vyhotovení stávajícího Územního plánu města Mariánské Lázně
zahrnujícího právní stav po vydání jeho změn z prostředků, které byly v rozpočtu na rok 2017
určeny na pořizování nového Územního plánu Mariánské Lázně:
Rozpočtové opatření:
3635 5169 203
- 300,0 tis. Kč Územní plán Mariánské Lázně
3635 5169 203
+ 300,0 tis. Kč právní stav platného ÚP města po změnách
Hlasování:
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 1 (Ing. arch. Míka)
Tisk č. 32
Název:
Žádost o poskytnutí dotace na vyhotovení stávajícího Územního plánu města Mariánské Lázně
zahrnující právní stav po vydání jeho změn
Usnesení:
Zastupitelstvo města Mariánské Lázně:
1)
Schvaluje, podání žádosti o dotaci z dotačního titulu Karlovarského kraje „Podpora územně plánovací
činnosti obcí Karlovarského kraje“, na vyhotovení stávajícího Územního plánu města Mariánské Lázně
zahrnující právní stav po vydání jeho změn (tj. změny č.1-27).

2)
Ukládá odboru Stavební úřad, oddělení územního plánování, aby zajistil podání žádosti o poskytnutí
dotace na výše uvedenou ÚPD.

Hlasování:
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 1 (Ing. arch. Míka)
Tisk č. 33
Název:
Koupaliště Lido - čistička odpadních vod
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje
odpadních vod na koupališti Lido :
8115 209
3429 6121 210

+ 395,0 tis. Kč
+ 395,0 tis. Kč

rozpočtové opatření týkající se vybudování čističky
zapojení FRR a vl. zdrojů
koupaliště Lido – čistička odp. vod

Diskuzní příspěvky:
Ing. Řezník: ,,Už je to opravdu akutní stav.“
Ing. Kalina: ,,Čistička vody je zapotřebí, fascinuje mě, že na ,,čistou vodu“ dotace vypsaná není.“
Hlasování:
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 1 (Ing. Chval)
Tisk č. 34
Název:
Žádost o poskytnutí dotace na zpracování doplňujících průzkumů a rozborů nového Územního
plánu Mariánské Lázně
Usnesení:
Zastupitelstvo města Mariánské Lázně:
1)
Schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního titulu Karlovarského kraje „Podpora územně plánovací
činnosti obcí Karlovarského kraje“, na zpracování „Doplňujících průzkumů a rozborů nového Územního
plánu Mariánské Lázně“.
2)
Ukládá odboru Stavební úřad, oddělení územního plánování, aby zajistil podání žádosti o poskytnutí
dotace na výše uvedenou ÚPD.

Úprava usnesení v bodě 1) Martin Hurajčík …podání žádosti o dotaci….
Hlasování:
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Tisk č. 35
Název:
Budova radnice
Usnesení:
Zastupitelstvo města:
a) Bere na vědomí zprávu o aktuálních skutečnostech ohledně stavebně technického stavu
budovy radnice.
b) Souhlasí se souvisejícím rozpočtovým opatření:
8115
6171

6121

209
210

+ 2 000 000,00 Kč Zapojení FRR a vlastních zdrojů

+ 2 000 000,00 Kč

Radnice města – rekonstrukce

Diskuzní příspěvky:
Ing. Řezník: ‚,Přečtu stanovisko Ing. Panoše vedoucího stavebního odboru a zároveň statika.“
V tuto chvíli řešíme havarijní stav, práce s velkou pravděpodobností budou pokračovat dále,
uvidíme jak ty práce budou probíhat, budou pokračovat sondy.“
Hlasování:
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Tisk č. 36
Název:
Zrušení investičního programu MŠMT - projekt „Nákup stroje na úpravu ledové plochy zimního
stadionu“ v Mariánských Lázních
Usnesení:
Zastupitelstvo města:
1) bere na vědomí informaci o zrušení investičního programu 133510 Podpora materiálně
technické základny sportu vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,

ve kterém město úspěšně podalo žádost o dotaci na projekt „Nákup stroje na úpravu ledové
plochy zimního stadionu“,
2) a zároveň:
a) schvaluje realizaci projektu „Nákup stroje na úpravu ledové plochy zimního stadionu“
i bez obdržené dotace, tzn. financování celého projektu z rozpočtu města,
nebo
b) neschvaluje realizaci projektu „Nákup stroje na úpravu ledové plochy zimního stadionu“
bez obdržené dotace a ruší již uskutečněné výběrové řízení z důvodu zrušení investičního
programu Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, tzn. z důvodu neobdržení
dotace.
Diskuzní příspěvky:
Ing. Kalina: ,, Opravdu mě rozčiluje situace, do které nás Ministerstvo dostalo, nejen že můžete
požádat o dotaci a nedostat ji, ale může se i stát, že požádáte o dotaci, dostanete ji a pak vám
zruší dotační titul. Štve mě to strašně, ale i přesto budu hlasovat pro, aby se to pořídilo za naše
peníze.“
Martin Hurajčík: ,, Mě to štve samozřejmě taky, tady ty nové podmínky, moc dobře víme, že
olympijské svazy a veškeré svazy těch sportů nepožádali z důvodu, že ty podmínky nejsou
splnitelné je to převážná část těch velkých svazů a věřím tomu, že se ty podmínky ještě upraví, že
budeme moct žádat na tu rolbu. Na co budeme znovu hlasovat, když už jsme jednou usnesení
přijali, že rolbu koupíme i tak, pokud dotace nebude.“
Mgr. Borka: ,, Vím jak je ta rolba nutná. Přesto se ptám, jestli není naděje, že bude v nejbližší
době vypsána dotace?“
Borsik (SMS): ,,Přál bych si, aby tam byl funkční stroj a spíš bych odpověděl příměrem, mám
v garáži 2 auta, jedno starý a druhý ještě starší, my jsme schopni je opravit, ale já bych s tím na
dovolenou do Jugoslavie nejel.“
Protinávrh Ing. Chval: ,,Schválit jen bod b), z důvodu v jaké je stav budovy radnice,
předpokládám, že na příštím ZM budeme řešit, co s radnicí.
Ing. Tobrman: ,,Vůbec to není nová situace, ten stroj se tam uživí, vyplatí se to a přinese to do
budoucna i nějaké prostředky. Udělejme to ze začátku pořádně, když koupě rolby, tak novou.“
Mgr. Borka:,, Když koupi, tak určitě novou. Repasované se určitě neosvědčily.“
Ing. Třešňák: ,, S tím naprosto souhlasím, když koupi, tak novou.“
Ing. Knotek: Jaká je dodací lhůta nové rolby?“
Borsik: ,,Dodací lhůta nové rolby je 18 týdnů, kolem 4 -5 měsíců.“
Ing. Řezník (vedoucí IaD): ,,Zpětně o dotaci se žádat nedá v tomto případě.“
Ing .arch. Míka: ,,Neznáme jaký je zůstatek rozpočtové rezervy, bylo by krásné kdybychom měli
na každém ZM přehled. Požádejme standartně, snad bude možno pořídit rolbu přes dotaci. Já tu
rozpočtovou rezervu stále nevidím.“
Martin Hurajčík: ,,Budeme čekat na další dotaci místo toho, abychom se naučili hospodařit
s vlastním rozpočtem. To je tak stará rolba, že už to nikdo neopraví ani nevymění. Nebude se
tady nic dít a budeme čekat stále na nějaké dotace.“

Ing. Švejnohová (vedoucí FIN): ,,Necelých 75 mil. Kč je v rezervě, musíme počítat s tím,
s Hamrníky za porušení rozpočtové kázně 6,5 mil. Kč.“
Ing. Kalina: ,,Protinávrh, tak jak je tisk, ale jen bod 1).“
Ing. Třešňák: ,,Takto jsme to hlasovali minule i s bodem 1) byl identický.“
Ing. Knotek: ,,Ten dnešní můžeme stáhnout a bude platit minulé usnesení.“
Ing. Chval: ,,Stáhnul svůj protinávrh, hlasujte tak jak myslíte.“
Hlasování o protinávrhu Martina Hurajčíka – stažení tisku 13/2/2
STAŽENO
Hlasování:
Pro: 13
Proti: 2 (Josef Němec, Ing. Třešňák)
Zdrželo se: 2 (Ing. Chval, Ing. arch. Míka)
Různé:
Městská knihovna – Ing. Trollerová (ředitelka Městské knihovny) – prezentace, seznámení se
situací parcel kolem Městské knihovny
Martin Hurajčík: ,,Mě by zajímalo, kdy bylo vyzýváno město, kdo nekonal? Mě by zajímal
časový sled. Poprosím o tuto informaci, dostat e-mailem.“
JUDr. Veselý (právník města): 2 problémy, majetkový, rozvoj knihovny
- část si bereme na naší odpovědnost, je zbytečné, aby v tom kdokoliv jednal, vezmu si
plnou moc paní ředitelky a od města a budeme v tom činit. Písemná nájemní smlouva
bude určitě nutná.
Protinávrh Ing. Knotek
Ukončení rozpravy (bez usnesení) k Městské knihovně 12/0/3 (Martin Hurajčík, Libor Haas)

Ing. Chval protinávrh
Zastupitelstvo města ukládá RM zajistit všechna potřebná opatření k narovnání majetkoprávních
vztahů mezi Městem Mariánské Lázně a státem k parcele č. 859/1.
15/0/2 (Ing. arch. Franta,
Z. Třešňák)
18.37 hodin odchod Ing. Chval

Informace
Ing. Třešňák: informoval o obdržení dotace na elektromobily

Informoval o obdržení rezignace Ing. Chvala – RGCML, vrátíme se k tomu na příštím zasedání
ZM.
Krátká informace k Nemocnici Mariánské Lázně s.r.o.
Usnesení Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o.
Zastupitelstvo města deleguje radě města schválení smluv pro 2. pololetí roku 2017 týkající se
lékařské pohotovostní služby v oboru všeobecného lékařství chirurgické ambulance
s prodlouženou dobou.
Ing. Tobrman: ,,Já o ničem hlasovat nebudu, na tento bod by mělo být samostatné ZM.“
Ing. Třešňák: ,,Souhlasím, že můžeme udělat samostatné ZM, pokud to nechcete delegovat RM.“
Ing. Knotek: ,,Stálo by za to, aby bylo mimořádné ZM, jak na téma radnice, tak na téma
pohotovosti.“
Ing. Třešňák: ,,Nemusíme přijímat žádné usnesení, podal jsem to sem jako informativní zprávu.“
Usnesení - Zpracování záměru na vybudování Skateparku
Zastupitelstvo města pověřuje pana Borsika, ředitele SMS zpracováním záměru na vybudování
nového skateparku v kombinaci s parkurovým hřištěm v součinnosti s odborem IaD.
Hlasování: 15/0/1 (Ing. Tobrman)

Vladimír Kantor: ,,Dovolte, abychom poděkovali za podporu a realizaci sochy Petra Hapky
jménem dcery Petra Hapky, sochaře pana Králíčka i našim zastupitelům ale i zaměstnancům
MěÚ a KIS Mar. Lázně. Samotný akt odhalení měl velmi důstojný průběh.
Současně dáváme ke zvážení, zda by tato akce nemohla být podnětem k realizaci dalších
projektů, jako připomínku velikánů české historie, kteří byli návštěvníky našeho krásného města,
jimiž byli například Antonín Dvořák, Ema Destinová, Jaroslav Seifert, Franz Kafka, Bohuslav
Martinů a další.
Věříme, že i toto je cesta jak zvýšit atraktivitu a návštěvnost našeho města.“ Vladimír Kantor a
Miloš Coufalík
Poděkoval za organizaci a přípravu Zahájení lázeňské sezóny pí Tintěrové a Havrdové.

Vystoupení občanky Mgr. Dodokové ke Strategickému plánu města Mariánské Lázně
Hlasování o vystoupení: 12/0/3 (Z. Třešňák, I. Mottlová, V. Kantor)

Ing. Petr Třešňák
starosta

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Zdeněk Třešňák…………………………..dne………………...
Ivana Mottlová………………………………..dne…………………..

Ing. arch. Vojtěch Franta
1.místostarosta

