č.j. MKH 983/2019
Zápis č. 7 /2019
ze zasedání Zastupitelstva města Krásná Hora nad Vltavou,
konaného dne 27.11.2019 od 19,00 hodin v zasedací místnosti
Městského úřadu Krásná Hora nad Vltavou
Přítomni:
pp. Beneš Ondřej, Mgr. Švec Martin, Urban Jiří, Mgr. Mašková Jana, Mgr. Suchopárová
Blažena, Mgr. Kříž Jaroslav, Bc. Švecová Vladimíra, Hubičková Marie, Triner Richard,
Beneš Ondřej, Hubička Vít, Ing. Hubička Pavel, Pavel Lacina, Miroslav Procházka
Omluveni: Bc. Benešová Kateřina, od 19,58 hodin Mgr. Suchopárová Blažena
Ověřovatele zápisu: Pavel Lacina, Marie Hubičková
Zapisovatelka: Bc. Jitka Balounová
Zastupitelstvo města bylo svoláno dle § 103 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb. a je
usnášeníschopné v počtu 14 zastupitelů, po 19.58 hod. 13 zastupitelů.
Program:
1. Zahájení
2. Plnění minulého usnesení
3. Rozpočtové opatření
4. Rozpočet na rok 2020
5. Střednědobý výhled rozpočtu
6. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti
7. Úhrada faktur
8. Návrh Strategického plánu
9. Pohřební řád
10. Schválení zvýšení ceny za vodné a stočné
11. Pozemky
12. Různé
12.1. Smlouva o poskytnutí práv k užívání software
12.2. Smlouva o nakládání s odpady – použitými rostlinnými oleji a tuky, ze sběru od
obyvatel obcí
12.3. Dodatek č. 6 ke smlouvě o odběru a likvidaci tříděných odpadů – AMT
12.4. Zřízení zrcadla – Krašovice
13. Diskuse
14. Usnesení
15. Závěr

Jednání
K bodu 1) Zasedání zastupitelstva města zahájil starosta pan Jiří Urban v 19,07 hodin
v zasedací místnosti městského úřadu a přivítal přítomné.
Mgr. Jaroslav Kříž navrhl doplnit do programu bod:
Bod 12.5. Oprava sportovních kabin
Zastupitelstvo města schválilo program jednání s doplněním o bod 12.5.
pro 14 hlasů proti
hlasů
zdrželo se

hlasů
1

Starosta města navrhl zapisovatelku a ověřovatele zápisu.
Ověřovatelé zápisu: Pavel Lacina
pro 14 hlasů
proti
Marie Hubičková
pro 14 hlasů
proti
Zapisovatelka:
Bc. Jitka Balounová
pro 14 hlasů
proti

hlasů

zdrželo se

hlasů

hlasů

zdrželo se

hlasů

hlasů

zdrželo se

hlasů

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu a zapisovatelku.
K bodu 2) Starosta města přednesl plnění minulého usnesení.

bez připomínek

K bodu 3) Rozpočtové opatření:
Zastupitelstvo města projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 8 dle přílohy č. 1.
pro 14 hlasů
proti
hlasů
zdrželo se

hlasů

K bodu 4) Návrh rozpočtu
Rada města předložila zastupitelstvu města vypracovaný návrh rozpočtu na rok 2019 ze dne
19.11.2018 k projednání. V rozpočtu dojde ke změně: z paragrafu 5212 – Ochrana
obyvatelstva se návrh ve výši 2 000,- Kč přesune na paragraf 5213 Krizová opatření.
Celkové daňové, nedaňové a kapitálové příjmy v návrhu rozpočtu činí 23 603 439,- Kč,
celkové výdaje činí 44 876 253,- Kč. Zastupitelstvo města schvaluje schodkový rozpočet a to
na závazné ukazatele = paragrafy rozpočtové skladby a vyrovnaný rozpočet hospodářské
činnosti ve výši 1 744 000,- Kč, vše dle přílohy č. 2. Schodkový rozpočet bude kryt
přebytkem minulých let.
pro 14 hlasů
proti
hlasů
zdrželo se hlasů
K bodu 5) Střednědobý výhled rozpočtu
Zastupitelstvo města projednalo a schválilo Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 –
2023 dle přílohy č. 3.
pro 14 hlasů
proti
hlasů
zdrželo se hlasů
K bodu 6) Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti
Zastupitelstvo města projednalo a schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti
k pozemkům parc. č. 512/21, 512/125, 512/130, vše v k.ú. Krásná Hora nad Vltavou pro
realizovanou stavbu „IV-12-6022035 Krásná Hora n. Vlt., kNN+SS20 pro p. č. 512/21“.
pro 14 hlasů proti
hlasů
zdrželo se hlasů
K bodu 7) Úhrada faktur
7.1. Zastupitelstvo města projednalo a schválilo úhradu faktury č. 20190126 ve výši
1 386 473,65 Kč ze dne 18.11.2019 od firmy RIOS Příbram s.r.o., Rožmitál pod Třemšínem
za stavební práce na novostavbě bytového domu Voleská.
pro 14 hlasů proti
hlasů
zdrželo se hlasů
7.2. Zastupitelstvo města projednalo a schválilo úhradu faktury č. 1133308 ve výši 204 006,Kč ze dne 20.11.2019 od firmy ASOKNO, spol. s r.o. Maternova 5, Praha 4 za dodávku a
montáž sklepních oken do bytových domů čp. 184, 185 a 169,170.
pro 14 hlasů proti
hlasů
zdrželo se hlasů
Mgr. Jana Mašková – nátěr parapetů u sklepních oken
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K bodu 8) Návrh strategického plánu
Zastupitelstvo města projednalo a schválilo Strategický plán města Krásná Hora nad Vltavou.
pro 14 hlasů proti
hlasů
zdrželo se hlasů
K bodu 9) Pohřební řád
9.1. Zastupitelstvo města projednalo a schválilo nový Řád pro pohřebiště v Krásné Hoře nad
Vltavou, který dostal souhlas krajského úřadu Středočeského kraje v Praze dne 23.9.2019,
pod č.j. 125935/2019/KUSK s platností od 1.1.2020.
pro 14 hlasů proti hlasů
zdrželo se hlasů
9.2. Zastupitelstvo města zrušilo Řád pro pohřebiště, schválený Zastupitelstvem obce Krásná
Hora nad Vltavou dne 30.5.2002.
pro 14 hlasů proti hlasů
zdrželo se hlasů
K bodu 10) Zvýšení ceny za vodné a stočné
Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje zvýšení vodného o 1,15 Kč s DPH/m3 a stočné o
2,80 Kč s DPH/m3 pro VHS Benešov, s.r.o. Černoleská 1600, Benešov z důvodu navýšení
energií.
pro 12 hlasů proti hlasů
zdrželo se 2 hlasy
Mgr. Suchopárová – nezvyšovat cenu, zvyšovalo se v loňském roce
p. Procházka – požádat o kontrolní hlášení o likvidaci kalů
p. Hubička – celkové navýšení energií
K bodu 11) Pozemky
Zastupitelstvo projednalo žádost o koupi pozemku parc. č. 105, ostatní plocha, v k.ú. Krásná
Hora nad Vltavou pana.
pro 4 hlasy proti 6 hlasů
zdrželo se 4 hlasy
Zastupitelstvo města neschválilo prodej pozemku.
K bodu 12) Různé:
12.1. Zastupitelstvo města projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí práv k užívání
software č. SML-01595/19 pro ALIS spol. s r.o., Česká Lípa pro potřeby úřadu.
pro 14 hlasů proti hlasů
zdrželo se hlasů
12.2. Zastupitelstvo města projednalo Smlouvu o nakládání s odpady – použitými rostlinnými
oleji a tuky, ze sběru od obyvatel obcí se společností Viking group s.r.o. , Praha 6, o odběru
odpadu: jedlý olej a tuk za účelem jeho vyčištění a použití jako vstupní suroviny pro další
zpracování. Zastupitelstvo města odložilo na příští jednání, z důvodu zjištění dalších nabídek
za likvidaci.
12.3. Zastupitelstvo města projednalo Dodatek č. 6 ke smlouvě o odběru a likvidaci tříděných
odpadů ze dne 17.7.2009. Cena za papír se snížila z 50,- Kč na 0,01 Kč /tunu, za plast se nám
navýšila cena z 1 360,- Kč na 1 500,- Kč/tunu, nápojový karton netřídíme, všechny ceny bez
DPH. Zastupitelstvo města odložilo na příští jednání, z důvodu zjištění cenové nabídky jiných
firem k uložení odpadu.
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12.4. Zastupitelstvo města projednalo a schválilo umístění zrcadla v zátočině v obci Krašovice
s oslovením SÚS.
pro 14 hlasů
proti hlasů
zdrželo se hlasů
V 19,58 hodin odešla Mgr Suchopárová.
12.5. Zastupitelstvo projednalo a schválilo opravu sportovních kabin svépomocí. Bourací
práce provedou členové TJ Krásná Hora, ostatní práce zednická firma pana Slezáka, která
bude placena hodinovou mzdou, povede stavební deník a každý pátek se bude konat kontrolní
den a každých 14 dní fakturace.
pro 13 hlasů proti hlasů
zdrželo se hlasů
Diskuse: p. Procházka – nabídka rozpočtu na stavební práce na příští zastupitelstvo

K bodu 13) Diskuse:
Stavy účtů 27.11.2019:
Pokladna města:
Pokladna hospodářské činnosti
Běžný účet:
Běžný účet hospodářské činnosti
Účet České národní banky:
Účet obnovy vodovodu a kanalizace

73 762,- Kč
14 196,- Kč
19 805 251, 57 Kč
49 467,85 Kč
2 283 601,32 Kč
707 419,- Kč

Starosta města seznámil přítomné - uzavření Smlouvy o dílo s Ing. Janou Součkovou na
projektovou dokumentaci „Tvrz čp. 45“ ve výši 227 480,- Kč s DPH.
p. Beneš, Mgr. Kříž, p. Hubičková – vánoční strom, ozdobení, nové osvětlení, vánoční trh
vrátit na náměstí
p. Hubička P – vyklidit statek p. Achačem
p. Urban – seznámil přítomné se situací ordinace praktického lékaře, MUDr. Marková začne
ordinovat od 2.12.2019.
- stavba komunitního centra
- hospoda „Na sále“ – tvoří se gastroprojekt
Mgr. Mašková J. – ukončení rekonstrukce hospody nejlépe do května 2020
p. Hubičková – sdělit veřejnosti otevření ordinace
p. Šplíchal – pořídit WC pro cvičné hřiště
K bodu 14)
Usnesení zasedání zastupitelstva města Krásná Hora nad Vltavou
ze dne 27.11.2019 č.j. MKH 983/2019
a) Zastupitelstvo města schvaluje:
Bod 1) - program jednání zastupitelstva města
ověřovatele zápisu: Pavel Lacina, Marie Hubičková
- zapisovatelku: Bc. Jitka Balounová
Bod 3) rozpočtové opatření č. 8 dle přílohy č.1
Bod 4) schodkový rozpočet a to na závazné ukazatele = paragrafy rozpočtové skladby a
vyrovnaný rozpočet hospodářské činnosti ve výši 1 744 000,- Kč, vše dle přílohy č. 2.
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Schodkový rozpočet bude kryt přebytkem minulých let. Celkové daňové, nedaňové a
kapitálové příjmy v návrhu rozpočtu činí 23 603 439,- Kč, celkové výdaje činí činí 44 876
253,- Kč
Bod 5)Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 – 2023 dle přílohy č. 3
Bod 6) Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemkům parc. č. 512/21,
512/125, 512/130, vše v k.ú. Krásná Hora nad Vltavou pro realizovanou stavbu „IV-126022035 Krásná Hora n. Vlt., kNN+SS20 pro p. č. 512/21“
Bod 7.1.) úhradu faktury č. 20190126 ve výši 1 386 473,65 Kč ze dne 18.11.2019 od firmy
RIOS Příbram s.r.o., Rožmitál pod Třemšínem za stavební práce na novostavbě bytového
domu Voleská
Bod 7.2.) úhradu faktury č. 1133308 ve výši 204 006,- Kč ze dne 20.11.2019 od firmy
ASOKNO, spol. s r.o. Maternova 5, Praha 4 za dodávku a montáž sklepních oken do
bytových domů čp. 184, 185 a 169,170
Bod 8) Strategický plán města Krásná Hora nad Vltavou
Bod 9.1.) nový Řád pro pohřebiště v Krásné Hoře nad Vltavou, který dostal souhlas krajského
úřadu Středočeského kraje v Praze dne 23.9.2019, pod č.j. 125935/2019/KUSK s platností od
1.1.2020
Bod 10) zvýšení vodného o 1,15 Kč s DPH/m3 a stočné o 2,80 Kč s DPH/m3 pro VHS
Benešov, s.r.o. Černoleská 1600, Benešov
Bod 12.1. Smlouvu o poskytnutí práv k užívání software č. SML-01595/19 pro ALIS spol.
s r.o., Česká Lípa pro potřeby úřadu
Bod 12.4. umístění zrcadla v zátočině v obci Krašovice s oslovením SÚS
Bod 12.5. opravu sportovních kabin svépomocí. Bourací práce provedou členové TJ Krásná
Hora, ostatní práce zednická firma pana Slezáka, která bude placena hodinovou mzdou,
povede stavební deník a každý pátek se bude konat kontrolní den a každých 14 dní fakturace.
b) Zastupitelstvo města bere na vědomí:
Bod 2) plnění minulého usnesení
Bod 13) příspěvky do diskuse
- uzavření Smlouvy o dílo s Ing. Janou Součkovou na projektovou dokumentaci „Tvrz čp. 45“
ve výši 227 480,- Kč s DPH
c) Zastupitelstvo města neschválilo:
Bod 11) žádost o koupi pozemku parc. č. 105, ostatní plocha, v k.ú. Krásná Hora nad Vltavou
pana
d) Zastupitelstvo města zrušuje:
Bod 9.2.) Řád pro pohřebiště, schválený Zastupitelstvem obce Krásná Hora nad Vltavou dne
30.5.2002.
e) Zastupitelstvo města odložilo
Bod 12.2.) Smlouvu o nakládání s odpady – použitými rostlinnými oleji a tuky, ze sběru od
obyvatel obcí se společností Viking group s.r.o. , Praha 6, o odběru odpadu: jedlý olej a tuk
za účelem jeho vyčištění a použití jako vstupní suroviny pro další zpracování
Bod 12.3.) Dodatek č. 6 ke smlouvě o odběru a likvidaci tříděných odpadů ze dne 17.7.2009.
Cena za papír se snížila z 50,- Kč na 0,01 Kč /tunu, za plast se nám navýšila cena z 1 360,- Kč
na 1 500,- Kč/tunu, nápojový karton netřídíme, všechny ceny bez DPH
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K bodu 15) Závěr:
Na závěr starosta města poděkoval za účast a ukončil zasedání ve 21,16 hodin.

Ověřovatelé zápisu: Pavel Lacina
Marie Hubičková

…………………………..
…………………………..

Zapsala: Bc. Jitka Balounová
V Krásné Hoře nad Vltavou dne 27.11.2019

.........................................................
starosta města

……………………………………….
1. místostarosta města

..…….…………………………….
2. místostarosta města
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