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 MĚSTO   SKALNÁ 
                             ZASTUPITELSTVO 
 
                      Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 06/07 
 
Místo konání                      :   Zasedací místnost SH ve Skalné 
Datum konání                    :    15.11.2007 
Čas konání                         :    16,30 hod.  
Ukončeno jednání             :    17,15 hod. 
 
 
 

1. Zasedání zastupitelstva města zahájil starosta města tím, že přivítal přítomné členy 
zastupitelstva a konstatoval usnášeníschopnost. Nikdo z přítomných zastupitelů 
neměl připomínky k zaslanému programu jednání, pouze starosta navrhnul 
doplnit bod různé o schválení záměru prodeje domu č.p. 151 včetně stavební a 
přilehlé pozemkové parcely, ulice Chebská, 351 34 Skalná. Dále upozornil na 
skutečnost, že návrh zapadá do dlouhodobého plánu oprav a údržby vlastního 
bytového fondu města, který bude předložen k projednání na jednání zastupitelstva 
v měsíci prosinci 2007. Projednání prodeje podpořil i člen rady města ing. Jaroslav 
Bradáč. Tento bod byl schválen jednohlasně, bez dalších připomínek. 

 
2. Zastupitelstvo jednohlasně schválilo složení návrhové komise ve složení pan Josef 

Kapic, pan Tomáš Pěček, pan Václav Vrba. 
 

3. Zastupitelstvo města jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu ve složení pí Michaela 
Rybová, pí Rita Skalová. 

 
4. Starosta města vysvětlil důvod návrhu na ukončení členství města Skalná  ve Svazu 

měst a obcí České republiky a v Euregiu Egrensis. Důvodem je skutečnost, že naše 
účast v těchto organizacích je pouze formální, město po celou dobu svého členství 
z této účasti neprofitovalo. Město se chce zaměřit na účast v DSO (mikroregionech), 
které mohou být v nadcházejícím období doplňujícím nástrojem při získávání dotací 
ze strukturálních fondů EU. Návrh usnesení zněl – ukončení členství v obou 
organizacích k nejbližšímu možnému datu v souladu se schválenými stanovami obou 
organizací. Přijato jednohlasně. 

 
5. Zastupitelstvo jednohlasně schválilo vstup města Skalná do Svazku obcí 

EKOODPADY, vytvořeného podle ust. § 46 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o 
obcích, v platném znění.,  s budoucím sídlem Náměstí krále Jiřího z Poděbrad 14, 
350 20 Cheb, včetně zakladatelské smlouvy a stanov. Dále jednohlasně uložilo 
starostovi města zabezpečit veškeré úkony spojené s přijetím výše uvedeného 
rozhodnutí. Starosta města krátce pohovořil o nutnosti sledovat vývoj v této oblasti 
z hlediska třídění odpadu, jeho uložení, způsobu likvidace, cen atd.  Termín kontroly 
byl stanoven na 20.12.2007. 

 
6. Starosta města předložil členům zastupitelstva návrh na schválení záměru prodeje č.p. 

151, Chebská ulice, 351 34 Skalná, včetně st.p.č. 21/1 a p.p.č. 794/2, vše k.ú. Skalná, 
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za min. cenu dle znaleckého posudku. Dále bylo vysvětleno, že záměr prodeje výše 
uvedených nemovitostí je plně v souladu s dlouhodobým plánem oprav a údržby 
vlastního bytového fondu města, který bude předložen k projednání na jednání 
zastupitelstva v měsíci prosinci 2007, a který již na svém jednání 1.11.2007 schválila 
Rada města Skalná. Důvodem pro urychlení celého procesu je projevený zájem o 
koupi nemovitostí ze strany jednoho ze současných nájemníků domu, což se městu 
jeví jako nejlepší možné řešení. Záměr prodeje byl následně jednohlasně schválen a 
zároveň bylo starostovi uloženo zabezpečit veškeré úkony spojené s odsouhlaseným 
záměrem prodeje (zejména zveřejnění záměru na úředních deskách a informování 
všech současných nájemníků o možnosti využít této nabídky k prodeji). Termín 
kontroly byl stanoven na 20.12.2007. 

 
 
 
 
 
 
Starosta města : …………………………………… 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu : ………………………………. 
 
 
                                  ……………………………….               
 
 
 
 
 
Zapsala dne 19.11.2007: ……………………………….  


