Usnesení ze zasedání ZM Kynšperk nad Ohří dne 13.11.2013

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří
konaného dne 13. listopadu 2013
upravená verze
č. 31
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
a) změnu rozpočtu na rok 2013 rozpočtové opatření č. 5. Rozpočtové příjmy se navyšují
o 374,40 tis. Kč a rozpočtové výdaje se navyšují o 197,06 tis. Kč. Rozpočtové příjmy po
úpravě činí 61 695,20 tis. Kč a rozpočtové výdaje po úpravě činí 60 244,94 tis. Kč, dle
přílohy č.1 tohoto usnesení,
b) financování – snižuje se zapojení přebytku z minulých let (změna stavu na bankovních
účtech) o 177,34 tis. Kč. Změna stavu na bankovních účtech po úpravě činí 25,74 tis. Kč
a
c) změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.

č. 32
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
zrušení povinnosti vrátit zbývající finanční prostředky XXX na účet hospodářské činnosti
města zapůjčené na úhradu jistiny a úroků z prodlení panu Břetislavu Slánskému dle rozsudku
Krajského soudu v Plzni čj. 56 Co 115/2010 ze dne 19.10.2010.

č. 33
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
a) přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 21
Karlovy Vary, IČ: 70891168 ve výši 21.000 Kč na zajištění akceschopnosti jednotky Sboru
dobrovolných hasičů Města Kynšperk nad Ohří dle předložené smlouvy, která je přílohou č. 1
tohoto usnesení,
b) přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 21
Karlovy Vary, IČ: 70891168, ve výši 168.800 Kč na vybavení jednotky Sboru dobrovolných
hasičů Města Kynšperk nad Ohří věcnými prostředky pro zabezpečení její akceschopnosti, dle
informace Krajského úřadu Karlovarského kraje a předloženého rozhodnutí MV GŘ HZS ČR,
které jsou přílohou č. 2 tohoto usnesení, a to v případě schválení poskytnutí této dotace
usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje v roce 2013 a
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2. pověřuje starostu města
a) podpisem smlouvy podle bodu 1a) usnesení, která je přílohou č. 1,
b) v případě schválení poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje
v roce 2013 podpisem smlouvy podle bodu 1b) usnesení.

č. 34
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
přijetí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary,
IČ:70891168 ve výši 152.578 Kč na pořízení přenosné motorové stříkačky pro jednotku
Sboru dobrovolných hasičů Města Kynšperk nad Ohří dle předložené smlouvy, která je
přílohou č. 1 tohoto usnesení, a to v případě schválení poskytnutí tohoto příspěvku usnesením
Zastupitelstva Karlovarského kraje v roce 2013 a
2. pověřuje
starostu města podpisem uvedené smlouvy.

č. 35
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. ruší
své usnesení č. 6 ze dne 27.02.2013,
2. schvaluje
I. prodej pozemku p. č. 1298/2 (ostatní plocha) o výměře 2260 m2 XXX a stavby (bývalá
střelnice a klubovna), nezapsané v evidenci katastru nemovitostí, včetně rozvaděče a
přípojky elektrické energie z parcely 398/1 vedoucí přes parcely 1298/1, 1298/3 a 208/2
stojící na pozemku p. č. 1298/2 XXX za těchto podmínek:
a) smlouva o smlouvě budoucí kupní musí být uzavřena nejpozději do tří měsíců od
schválení prodeje zastupitelstvem města,
b) kupní smlouva bude uzavřena po uhrazení celé kupní ceny na účet prodávajícího,
nejpozději však do tří let od data podepsání smlouvy o smlouvě budoucí kupní
s žadatelem,
II. výjimku ze zásad pro prodej majetku města dle bodu 6 a) „V případě, že se neuskuteční
uzavření kupní smlouvy s překážkami na straně žadatele do šesti měsíců ode dne jeho
vyrozumění o výsledku jednání zastupitelstva města, propadne kauce ve prospěch města.“
a použít složenou kauci, která se nestala propadlou, k zajištění realizace smluvního vztahu
vyplývajícího ze smlouvy o smlouvě budoucí kupní a
3. ukládá
vedoucímu majetkového odboru předložit smlouvu o smlouvě budoucí kupní k podpisu
starostovi města.

Ing. Tomáš Svoboda v.r.
starosta

Mgr. Štěpánka Neubergová v.r.
místostarostka
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„Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené usnesení
zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří s omezeným rozsahem zpřístupňovaných osobních
údajů. Osobní údaje jsou nahrazeny symbolem vypuštění XXX.
Plné znění usnesení (včetně příloh) zastupitelstva města a rady je k dispozici v podatelně
městského úřadu.“
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