Zápis z 32. zasedání zastupitelstva města
Datum konání:
Místo konání:

12.12.2017 od 15.00 hod
Krakonoš 661, 353 01 Mariánské Lázně

Jednání 32. ZM zahájil a řídil Ing. Petr Třešňák, starosta města
Hosté: Ing. Luděk Tesař prezentace k rozpočtu od 14.00 hodin
Omluveni: Ing. Šnajdr, Ing. Říha, Martin Hurajčík 16.03 hodin
Přítomno 18 zastupitelů
Od 14.00 hodin probíhala prezentace k rozpočtu města, zpracovatel Ing. Tesař
Přihlášen do diskuze k bodu č. 4 Radek Míka, Tomáš Slifka, paní Strnadová (DSO
Mariánskolázeňsko), paní Čížková (MAP), Ing. Born za obec Drmoul
Ověření zápisu 31.ZM
Ing. Kalina – v zápisu byla formální chyba v číslování, ale byla opravena.
JUDr. Miklušák – seznámil jsem se se zápisem, byl v pořádku.
Tisk č. 1
Název:
Program 32. ZM
Usnesení:
Zastupitelstvo města souhlasí s programem jednání 32. ZM takto:
1. Program 32. ZM
Předkládá: Petr Třešňák, ZM RM Starosta
2. Organizační opatření 32. ZM
Předkládá: Petr Třešňák, ZM RM Starosta
3. Střednědobý výhled rozpočtu města Mariánské Lázně na období 2018-2022
Předkládá: Petr Třešňák, ZM RM Starosta
4. Rozpočet města Mariánské Lázně na rok 2018
Předkládá: Petr Třešňák, ZM RM Starosta
5. Termín konání ZM v roce 2018
Předkládá: Petr Třešňák, ZM RM Starosta
6. Fond kultury - Čajokrásno
Předkládá: Vojtěch Franta, ZM RM 2.místostarosta
7. Fond kultury - Stříbrný Lukostřelec, s.r.o.
Předkládá: Vojtěch Franta, ZM RM 2.místostarosta

8. Odpis zmařených investic a vyřazení majetku
Předkládá: Petr Třešňák, ZM RM Starosta
9. Nabídka odprodeje p.p.č. 219 a č. 221/1 v k.ú. Mariánské Lázně
Předkládá: Luděk Nosek, ZM RM 1.místostarosta
10. Nepřijetí nabídky předkupního práva k zahr. chatě - MUDr.Lukešová
Předkládá: Luděk Nosek, ZM RM 1.místostarosta
11. Zveřejnění záměru prodeje p. p. č. 16 k. ú. Úšovice
Předkládá: Luděk Nosek, ZM RM 1.místostarosta
12. Zveřejnění záměru prodeje p.p.č.2174 k. ú. Úšovice - ul. Plzeňská
Předkládá: Luděk Nosek, ZM RM 1.místostarosta
13. Prodej p. p. č. 1291/2 k.ú.Úšovice - AC LUXOR
Předkládá: Luděk Nosek, ZM RM 1.místostarosta
14. Projekt reg.č. CZ.03.4.7.4./0.0./0.0./16_033/0003007
Předkládá: Petr Třešňák, ZM RM Starosta
15. Fond Kultury města
Předkládá: Vojtěch Franta, ZM RM 2.místostarosta
16. Informativní zpráva Vila LIL
Předkládá: Luděk Nosek, ZM RM 1.místostarosta
17. Projekt „Nákup elektromobilů pro Město Mariánské Lázně“
Předkládá: Petr Třešňák, ZM RM Starosta
18. Projekt „Rekonstrukce chlazení zimního stadionu“ v Mariánských Lázních – podání
žádosti o dotaci
Předkládá: Petr Třešňák, ZM RM Starosta
19. Projekt „Výměna dvou osobních výtahů v Domově pro seniory a domu s
pečovatelskou službou“ v Mariánských Lázních
Předkládá: Petr Třešňák, ZM RM Starosta
20. Obecně závazná vyhláška o školských obvodech základních škol
Předkládá: Petr Třešňák, ZM RM Starosta
21. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva
Předkládá: Petr Třešňák, ZM RM Starosta
22. Studie proveditelnosti a posouzení týkající se Rekonstrukce stávajícího objektu
radnice nebo výstavby nové radnice města Mariánské Lázně
Předkládá: Petr Řezník, IaD
23. Diskuze, různé

Hlasování:
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Tisk č. 2
Název:
Organizační opatření 32. ZM
Usnesení:
Zastupitelstvo města volí pro své 32. zasedání:
Návrhovou komisi ve složení:
Předseda: Ing. Martin Kalina
Členové: JUDr. Miloslav Chadim, JUDr. Pavel Miklušák
Ověřovatelé zápisu: Ing. arch. Vojtěch Franta, Ing. Oldřich Tobrman
Hlasování:
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Tisk č. 3
Název:
Střednědobý výhled rozpočtu města Mariánské Lázně na období 2018-2022
Usnesení:
Zastupitelstvo města
1) bere na vědomí střednědobý výhled rozpočtu města Mariánské Lázně na období 2018 až 2022
s analýzou financí a ratingem
2) schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Mariánské Lázně na období 2018 až 2022, který
je přílohou k usnesení.
Vedena diskuze k tomuto bodu jednání
Ing. Tobrman: ,,Udivuje mě, že členové RM nejsou jednotni, souhlasím s paní Švejnohovou. Je
to pouze vize, která říká, kde bychom mohli být v roce 2022.“
Ing. Chval: ,,Souhlasím s paní Švejnohovou. Nevidím žádný důvod proč neschválit ten plán, tak
jak je připraven.“
Hlasování:
Pro: 15
Proti: 3 (J. Němec, JUDr. Miklušák, Ing. arch. Míka)
Zdrželo se: 0

Tisk č. 4
Název:
Rozpočet města Mariánské Lázně na rok 2018
Usnesení:
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e:
1. rozpočet města Mariánské Lázně na rok 2018:
a) celkové příjmy ve výši
z toho:
běžné příjmy
kapitálové příjmy

275.036,4 tis. Kč

b) celkové výdaje ve výši
z toho:
běžné výdaje
kapitálové výdaje

350.001,2 tis. Kč

c) financování ve výši
z toho:
zapojení FRR a vl. zdrojů,
čerpání dotace na běžecké tratě

273.036,4 tis. Kč
2.000,0 tis. Kč

273.006,2 tis. Kč
76.995,0 tis. Kč
74.964,8 tis. Kč
+ 74.837,8 tis. Kč
+
127,0 tis. Kč

Změny rozpočtu budou provedeny na základě schválených rozpočtových opatření.
2. výdaje na příspěvky na opravy ve výši 2.202,- tis. Kč pro příspěvkové organizace města jako
účelově vázané prostředky.
3. poskytnutí neinvestičních dotací na rok 2018 níže uvedeným subjektům a uzavření
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s těmito subjekty:
- Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně o.p.s., Hlavní 47, 353 01 Mariánské Lázně,
IČ 26320053, ve výši 9.000,- tis. Kč na úhradu provozních nákladů orchestru
- AV-ELZO s.r.o., Nerudova 437/2, 353 01 Mariánské Lázně, IČ 25240722, ve výši 300,- tis. Kč
na provozování kina Slavia
- KOTEC o.p.s., Nádražní náměstí 299/8, 353 01 Mariánské Lázně, IČ 26648415, ve výši 100,tis. Kč na protidrogovou činnost
- CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB Mariánské Lázně o.p.s., Skalníkova 519/11a, 353 01
Mariánské Lázně, IČ 70957142, ve výši 250,- tis Kč na činnost Centra
- Svaz důchodců ČR, místní organizace Mariánské Lázně, Hlavní třída 314/29, 353 01 Mariánské
Lázně, IČ 70923817, ve výši 140 tis. Kč na činnost Svazu
- SPMP ČR pobočný spolek Mnichov, Mnichov č.p. 142, 353 01 Mnichov, IČ 69973377, ve výši
40,- tis. Kč na pořádání Festivalu porozumění

- Diecézní charita Plzeň, Sady 5. května 348/8, 301 00 Plzeň 3, IČ 49774034, ve výši 350,- tis.
Kč na úhradu nákladů souvisejících s provozem Domu pro občany bez vlastního bytu
v Mariánských Lázních
- Folklorní soubor Marjánek, z.s., Franze Kafky 826/19, 353 01 Mariánské Lázně, IČ 26668084,
ve výši 150,- tis. Kč na pořádání folklorního festivalu Mariánský podzim
- Jan Harvánek, Libušina 557/4, 353 01 Mariánské Lázně, IČ 14739402, ve výši 100,- tis. Kč na
pořádání hudebního festivalu Jazzové lázně
- Marienbad Film z.s., Husova 212, 353 01 Velká Hleďsebe, IČ 04552229, ve výši 150,- tis. Kč
na pořádání filmového festivalu
- TRAICONT z.s., Hlavní třída 122/44, 353 01 Mariánské Lázně, IČ 22905715, ve výši 50,- tis.
Kč na pořádání akce Mezi nebem a zemí
- 15. Přední hlídka Royal Rangers Mariánské Lázně, Lestkov 184, 349 54 Lestkov, IČ 68782004,
ve výši 10,- tis. Kč na podporu činnosti organizace
- Rodinné a komunitní centrum Domeček Mariánské Lázně, z.s., Ruská 216/48, Mariánské
Lázně, IČ 05205581, ve výši 10,- tis. Kč na zabezpečení chodu RKC Domeček.
4. členský příspěvek na rok 2018:
- DSO Mariánskolázeňsko, Tři Sekery 157, 354 73 Tři Sekery, IČ 71203354, v maximální výši
200,- tis. Kč
5. použití finančních prostředků v celkové výši 7.340,0 tis. Kč (3.768,0 tis. Kč - prostředky
alokované v minulých letech) z Fondu cestovního ruchu na tyto aktivity:
- prezentace města, veletrhy a výstavy
972,0 tis. Kč
- propagační materiály města
622,0 tis. Kč
- kulturní akce
560,0 tis. Kč
- komunikační strategie destinace ML 2018
700,0 tis. Kč
- zápis do UNESCO
361,0 tis. Kč
- grant ML vánoční trh 2017 – doplatek
125,0 tis. Kč
- ML vánoční trh 2018 – grant
250,0 tis. Kč
- ML vánoční trh 2019 – grant
250,0 tis. Kč
- ZLS 2018
1.100,0 tis. Kč
- ZLS 2019 (záloha)
700,0 tis. Kč
- příspěvek BIKV
78,0 tis. Kč
- značení a orientační sytém ve městě (opravy)
62,0 tis. Kč
- koncepce rozvoje KLCR a mtg. aktivity
300,0 tis. Kč
- KV CARD
60,0 tis. Kč
- koncepce „Trh práce v ML- popularizace LCRG“
200,0 tis. Kč
- účelově vázané prostředky na předfinancování/
spolufinancování realizace projektů z IROP
1.000,0 tis. Kč
a ukládá radě města provedení rozpočtových opatření s tím souvisejících,
zastupitelstvo města dále stanovuje radě města kompetence k provádění rozpočtových opatření
týkajících se alokace nevyčerpaných prostředků z položek Fondu cestovního ruchu v roce 2017.
6. oprávnění pro starostu města k provedení rozpočtového opatření týkající se daně z příjmu
právnických osob placené obcí za rok 2017.

7. převod veškerých nevyčerpaných investičních prostředků do rezerv města.

Připojené tabulky jsou přílohou k usnesení.
Vedena diskuze k tomuto bodu jednání
Ing. Tobrman: ,,Panu starostovi jsem posílal návrh na navýšení příspěvku pro Západočeský
symfonický orchestr z 9 mil. Kč na 12 mil. Kč.“
Paní Strnadová (DSO Mariánskolázeňsko), MAP paní Čížková přehled aktivit pro Město Mar.
Lázně od března 2017 do 31.12.2017
Radek Míka: Kapitálový rozpočet, položka 36., 39. vystupuji jako autor projektu park
Boheminium, ale také jako občan Mar. Lázní
Tomáš Slifka (jednatel park Boheminium) – vystoupil k tomuto bodu
Ing. arch. Míka protinávrh
Zastupitelstvo města:
1) schvaluje návrh rozpočtu pro rok 2018 dle předloženému návrhu – bez části kapitálového
rozpočtu, který téměř zcela vyčerpá současnou rozpočtovou rezervu.
2) projednání kapitálového rozpočtu bude na prvním ZM roku 2018.
3/10/6 protinávrh nebyl přijat.

Hlasování:
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 2 (Ing. arch. Míka, JUDr. Miklušák)
příchod 16.03 Martin Hurajčík

Tisk č. 5
Název:
Návrhy změn pro RO – deklaratorní usn.
Usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí seznam připravovaných rozpočtových opatření včetně
orientační výše, které budou předloženy ZM nejpozději na únorovém zasedání.

Běžný rozpočet:
Znalecký posudek Vila LIL
Znalecký posudek MDML s.r.o.
Centrum denních služeb
DSO Mariánskolázeňsko
Provoz Senior Express
FC Viktoria (navýšení FS)
Oprava zdi Plzeňská

100 (+100) (navýšení tis. Kč)
200 (+200)
380 (+130)
350 (+150)
200 (+200)
500 (+500)
300 (+250)

Investiční rozpočet:
Rolba zimní stadion
Projektová dokumentace Taormina

3031
1600

Hlasování:
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0

příchod 16.03 hodin Martin Hurajčík
Tisk č. 6

Název:
Termín konání ZM v roce 2018
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje termíny konání zastupitelstva města v roce 2018 takto:
20. 2., 24. 4., 19. 6., 11. 9.
Diskuzní příspěvky:
Ing. Třešňák požádal o přesunutí ZM na pondělky, ale ZM návrh neprošel. Termíny se odhlasují,
až na lednovém ZM.
Hlasováno o odložení tisku na leden 2018
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 2 (Bc. Kafka, Ing. Kalina)

ODLOŽENO
nehlasoval Ing. Zdeněk Třešňák

Tisk č. 7
Název:
Fond kultury - Čajokrásno
Usnesení:
Zastupitelstvo města nesouhlasí s vrácením dotace z Fondu kultury města Mariánské Lázně
poskytnuté pro Čajokrásno, z.s. IČ 04197500 na akci ‘‘Čajokrásno 2017 Festival čaje a čajové
kultury.‘‘

Diskuzní příspěvky:
Martin Hurajčík : RM zpracování pravidel pro dotační politiku
Hlasováno o variantě A)
Hlasování:
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0

nehlasovali Ing. Chval, PhDr. Nosek
Tisk č. 8

Název:
Fond kultury - Stříbrný Lukostřelec, s.r.o.
Usnesení:
Zastupitelstvo města nesouhlasí s vrácením dotace z Fondu kultury města Mariánské Lázně,
poskytnuté pro Stříbrný lukostřelec s.r.o. IČ 25050761 na akci ‘‘Literární marmeláda“
Diskuzní příspěvky:
Hlasováno o variantě A)
Hlasování:
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Tisk č. 9
Název:
Odpis zmařených investic a vyřazení majetku
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje:
1) odpis zmařených investic v celkové výši 3.316.796,34 Kč dle přílohy číslo 1.
2) vyřazení majetku v celkové pořizovací hodnotě 2.673.634,90 Kč dle přílohy číslo 2.
3) zmařené investice v celkové výši 2.875.286,20 Kč dle přílohy číslo 3.

Diskuzní příspěvky:
Ing. Tobrman: ,,Projekty se mohou využít a oprášit?“
Ing. Třešňák: ,,Ano, mohou.“
Hlasování:
Pro: 15
Proti: 1 (JUDr. Miklušák)
Zdrželo se: 1 (Ing. arch.Míka)

nehlasovali Ing. Tobrman, Mgr. Borka
Tisk č. 10

Název:
Nabídka odprodeje p.p.č. 219 a č. 221/1 v k.ú. Mariánské Lázně
Usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí nabídku Majetkové, správní a delimitační unie odborových
svazů na odprodej pozemkových parcel č. 219 a č. 221/1 obě v katastrálním území Mariánské
Lázně s tím, že uvedenou nabídku nereflektuje.
Diskuzní příspěvky:
Ing. arch. Míka: ,,Kdysi tam byl rybník, gratuluji kupci tohoto pozemku.“
Hlasování:
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Tisk č. 11
Název:
Nepřijetí nabídky předkupního práva k zahr. chatě - MUDr.Lukešová
Usnesení:
Zastupitelstvo města nepřijímá učiněnou nabídku předkupního práva k budově s číslem
evidenčním 182 (stavba pro rodinnou rekreaci), postavené na stavební parcele č. 2735 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 15 m2, v zahrádkářské osadě „Na Výsluní“, v kat. území Úšovice,
obci Mariánské Lázně, dle přílohy k usnesení.
Hlasování:
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 1 (Ing .arch. Míka)
Tisk č. 12
Název:
Zveřejnění záměru prodeje p. p. č. 16 k. ú. Úšovice
Usnesení:
Zastupitelstvo města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemkové parcely č. 16 o výměře
733 m2 v k. ú. Úšovice.
Hlasování:
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0

nehlasoval Ing. arch. Franta
Tisk č. 13

Název:
Zveřejnění záměru prodeje p.p.č.2174 k. ú. Úšovice - ul. Plzeňská
Usnesení:
Zastupitelstvo města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemkové parcely č. 2174 ostatní
plocha o výměře 43 m2 v k. ú. Úšovice.
Hlasování:
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Tisk č. 14
Název:
Prodej p. p. č. 1291/2 k.ú.Úšovice - AC LUXOR
Usnesení:
Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem pozemkové parcely č. 1291/2 trvalý travní porost o
výměře 301 m2 v k. ú. Úšovice oddělené geometrickým plánem č. 2431-112/2017 za těchto
podmínek:
1) Kupující: JUDr. Chadim Miloslav,
(podíl ½) a Staňková Lesja,
(podíl ½).
2) Kupní cena: ve výši 85.665 - Kč (tj. 284,60 Kč/m2)
3) Kupní cena smluvní bude kupujícími uhrazena do 30 dnů od oboustranného podpisu
kupní smlouvy.
4) Návrh na vklad vlastnického práva ve prospěch kupujících 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 kupující z
předmětné kupní smlouvy, kdy při nesplnění těchto závazků bude moci prodávající
jednostranně odstoupit od kupní smlouvy.
7) Součástí kupní smlouvy bude převod nájemní smlouvy na část p. p. č. 1291/2 uzavřené
mezi městem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR za účelem deponie.
8) Pozemková parcela č. 1291/2 k.ú. Úšovice bude zatížena služebností cesty a stezky za
účelem přístupu k parcele č. 1291/3 k.ú. Úšovice. Služebnost bude zřízena bezúplatně.
Vedena diskuze k tomuto bodu jednání
Diskuzní příspěvky:
Nahlásil střet zájmu JUDr. Miloslav Chadim
Vystoupil Ing. Born za obec Drmoul
Přijat protinávrh pana PhDr. Noska s doplněním bodu 8)
Hlasování:
Pro: 14
Proti: 1 (JUDr. Miklušák)
Zdrželo se: 3 (Chadim, Tobrman, Borka)
17.58 hodin odchod Ing. Chval

Tisk č. 15
Název:

Prodej poz. parcely č. 1291/3 k. ú. Úšovice – Obec Drmoul
Usnesení:
Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem pozemkové parcely č. 1291/3 trvalý travní porost o
výměře 62 m2 v k. ú. Úšovice oddělené geometrickým plánem č. 2431-112/2017 za těchto
podmínek:
1) Kupující: Obec Drmoul, Plzeňská 237, 354 72 Drmoul. IČ: 00 253 928
2) Kupní cena: ve výši 17.645, - Kč (tj. 284,60 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 kupující z
předmětné kupní smlouvy, kdy při nesplnění těchto závazků bude moci prodávající
jednostranně odstoupit od kupní smlouvy.
Hlasování:
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 1 (JUDr. Chadim)
Tisk č. 16
Název:
Projekt reg.č. CZ.03.4.7.4./0.0./0.0./16_033/0003007
Usnesení:
Zastupitelstvo města:
- bere na vědomí zprávu o ukončení projektu reg. č. CZ.03.4.7.4/0.0./0.0./16_033/0003007
s názvem Efektivní fungování městského úřadu a samosprávy prostřednictvím strategického
řízení, zavádění a rozvoje metod pro řízení kvality ISO 9001:2015 a Místní Agenda 21 a
strategického plánování se zapojováním veřejnosti z Operačního programu Zaměstnanost prioritní osa č. 4 administrovaného přes Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
- bere na vědomí vrácení dotace ve výši 1.214.771,90,- Kč a schvaluje s tím související
rozpočtové opatření:
8115 209
+ 949,61 tis. Kč zapojení FRR a vl. zdrojů
6402 5364 209
+ 949,61 tis. Kč vratka přij.transferu z min. let- efekt.fungování MěÚ
4116 13013 210 + 265,17 tis. Kč dotace na efektivní fungování MěÚ
4116 13013 210 – 265,17 tis. Kč dotace na efektivní fungování MěÚ
Diskuzní příspěvky:
Ing. arch. Míka: ,,V DZ je mylně napsán důvod vrácení této dotace, bylo to kvůli nedostatku
personálií.“
Ing. Tobrman: ,,Byl to pokus o hračku, která pro mě nedávala žádný smysl.“
Ing. arch. Míka: ,,Mělo to být nastavené tak, aby to smysl dávalo.“

Hlasování:
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se:4 (M. Hurajčík, L. Haas,Bc. Kafka, Ing. arch. Míka)
Tisk č. 17
Název:
Fond Kultury města
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje časový harmonogram pro vyhlášení 1. výzvy Fondu kultury města
Mariánské Lázně pro rok 2018 takto:
• 15.12.2017- vyhlášení 1. výzvy pro rok 2018
• 15.01- 15.02.2018- termín pro podávání žádostí
Hlasování:
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Tisk č. 18
Název:
Informativní zpráva Vila LIL
Usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí v souladu s usnesením zastupitelstva města č. ZM/587/17 ze
dne 12. 9. 2017 informativní zprávu o ukončení nájemního vztahu se společností VILA LIL,
s.r.o. a o převzetí objektu LIL.
Zastupitelstvo města pověřuje AK JUDr. Veselý zajištěním soudního znalce dle platné nájemní
smlouvy ze dne 20. 11. 2013, a to k ocenění hodnoty dosavadní rekonstrukce realizované
nájemcem a současně k ocenění tržní hodnoty komplexu nemovitostí tvořících objekt LIL.
Zastupitelstvo města ukládá odboru IaD provést bezprostředně zabezpečení objektu proti
neoprávněnému vniknutí a zároveň provést nezbytná opatření zabraňující znehodnocování
objektu do doby rozhodnutí vlastníka, jak bude s objektem naloženo.
Zastupitelstvo města pověřuje radu města zadáním zpracování variantního investičního záměru
k objektu LIL a předložení tohoto materiálu na dubnové ZM roku 2018.
Vedena diskuze k tomuto bodu jednání
Ing. arch. Míka: ,,V této věci s panem Frantou jsme zmocněni nad dohledem, doposud jsme
nebyli do objektu puštěni. Konáme, ale konáme nesoustavně. Firma neplnili celý rok smlouvu,
ten dům chátral celou tu dobu, celý ten rok. Dnes slavíme roční kauzu.“

Ing. Tobrman: ,,Plánovaný odborný posudek v jaké hodnotě byli provedeny práce tím
pronajímatelem, abychom měli porovnání.
Smlouva je tak postavená, že prostředky vložené nájemcem jsou nevratné.“
Ing. arch. Franta: ,,Smlouva je nastavená tak, že se více přiklání Městu. Suterenní podlaží domu
je velmi vlhké, protože se tam neprovedly drenáže. Navrhuji rozšíření tisku.
Zastupitelstvo města pověřuje radu města zadáním zpracování variantního investičního záměru
k objektu LIL a předložení tohoto materiálu na únorové ZM.
Veselý: ,,Pokud nebude 19. 12. 2017 připsána částka podáme soudní žalobu a vedení města budu
informovat dál.“
Hlasováno o protinávrhu předloženém Ing. arch. Frantou
Hlasování:
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Tisk č. 19
Název:
Projekt „Rekonstrukce chlazení zimního stadionu“ v Mariánských Lázních – podání žádosti o
dotaci
Usnesení:
Zastupitelstvo města:
1) souhlasí s podáním žádosti o podporu na realizaci projektu „Rekonstrukce chlazení zimního
stadionu“ v Mariánských Lázních z podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické
základny sportu - ÚSC, SK a TJ
vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
a
2) souhlasí se zajištěním vlastních nutných finančních prostředků na dofinancování akce, dle
důvodové zprávy, za podmínky získání dotace min. 60%.

Diskuzní příspěvky:
Doplnění tisku Ing. Třešňák Za podmínky získání dotace min. 60% z MŠMT.
Doplnění tisku p. Hurajčík číslo podprogramu 133D 531.
Hlasování:
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 1 (Ing. arch. Míka)
Tisk č. 20
Název:
Projekt „Výměna dvou osobních výtahů v Domově pro seniory a domu s pečovatelskou službou“
v Mariánských Lázních
Usnesení:
Zastupitelstvo města:
1) bere na vědomí informaci o neschválení žádosti o dotaci z programu Ministerstva
práce a sociálních věcí na realizaci projektu „Výměna dvou osobních výtahů v Domově
pro seniory a domu s pečovatelskou službou“ v Mariánských Lázních,
2) schvaluje realizaci projektu „Výměna dvou osobních výtahů v Domově pro seniory a
domu s pečovatelskou službou“ v Mariánských Lázních i bez obdržené dotace,
tzn. financování celého projektu z rozpočtu města, dle důvodové zprávy,
Vedena diskuze k tomuto bodu jednání
Hlasování:
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Tisk č. 21
Název:
Obecně závazná vyhláška o školských obvodech základních škol
Usnesení:
Zastupitelstvo města Mariánské Lázně vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 9 o školských
obvodech základních škol.

Hlasování:
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Tisk č. 22
Název:
Odměny neuvolněným členům zastupitelstva
Usnesení:
Zastupitelstvo města podle § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, na základě nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje výši měsíčních odměn
neuvolněným členům zastupitelstva města takto:
a) za výkon funkce člena zastupitelstva města 1.999,-Kč
b) za výkon funkce člena výboru, komise rady nebo zvláštního orgánu 3.332,-Kč
c) za výkon funkce předsedy výboru nebo komise rady 3.999,-Kč
d) za výkon funkce člena rady města 7.998,Při souběhu funkcí se poskytne odměna, která je nejvyšší. Odměna se poskytne počínaje měsícem
leden 2018.
Hlasování:
Pro: 15
Proti: 1 (Ing. Kalina)
Zdrželo se: 2 (Bc. Kafka, Ing. arch. Míka)
Tisk č. 23
Název:
Studie proveditelnosti a posouzení týkající se Rekonstrukce stávajícího objektu radnice nebo
výstavby nové radnice města Mariánské Lázně
Usnesení:
Zastupitelstvo města
1. bere na vědomí zpracovanou studii proveditelnosti.
2. bere na vědomí informaci o aktuálním stavu a činnostech prováděných
v souvislosti se zajištěním chodu Městského úřadu.
3. Ukládá starostovi ing. Petru Třešňákovi svolat v nejbližším možném termínu
mimořádné zasedání Zastupitelstva města, jehož tématem bude výhradně
rozhodnutí o rekonstrukci stávající budovy radnice pro účely MÚ nebo výstavby
nové budovy MÚ. Součástí toho jednání Zastupitelstva města bude prohlídka
objektu radnice. Veškeré podklady jsou pro zastupitele dostupné na odboru IaD.

Hlasování:
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Tisk č. 24
Název:
Informační značení města Mariánské Lázně a okolí - doplnění znění usnesení
Usnesení:
Zastupitelstvo města:
1) revokuje usnesení zastupitelstva č. ZM/623/17 ze dne 14. 11. 2017,
2) schvaluje podání žádosti o dotaci z Národního programu podpory cestovního ruchu
v regionech, podprogram Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu
vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR na projekt „Vybudování nového
informačního značení města Mariánské Lázně a okolí“ a souhlasí s realizací
a financováním akce, dle důvodové zprávy.
Hlasování:
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Různé:
Ing. Třešňák informoval: valná hromada MDML s.r.o. zvolili jednatele pana Nedvěda
Ing. arch. Franta zmínil Nominace Unesco
PhDr. Nosek přečetl dopis od pana Budky
JUDr. Miklušák poděkoval panu Richtrovi za poskytnutí zasedací místnosti.
Ing. Tobrman poděkoval panu Klusoňovi za dlouholetou spolupráci.

Starosta ukončil jednání ZM v 19.35 hodin

Ing. Petr Třešňák
starosta

PhDr. Luděk Nosek
1.místostarosta

Ověřovatelé zápisu:

Ing. arch. Vojtěch Franta……………………….dne……………………

Ing. Oldřich Tobrman………………………….dne…………………….

