Usnesení ze schůze RM Kynšperk nad Ohří dne 27.11.2013

USNESENÍ
z mimořádné schůze Rady města Kynšperk nad Ohří
dne 27. listopadu 2013

upravená verze
č. 337
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří schválit
a) změnu rozpočtu na rok 2013 rozpočtové opatření č. 6. Rozpočtové příjmy se navyšují
o 350,82 tis. Kč a rozpočtové výdaje se navyšují o 3 350,82 tis. Kč. Rozpočtové příjmy po
úpravě činí 62 046,02 tis. Kč a rozpočtové výdaje po úpravě činí 63 595,76 tis. Kč, dle
přílohy č.1 tohoto usnesení,
b) financování – zvyšuje se zapojení přebytku z minulých let (změna stavu na bankovních
účtech) o 3 000,00 tis. Kč. Změna stavu na bankovních účtech po úpravě činí – 1 549,74 tis.
Kč a
c) změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.

č. 338
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří
A. delegovat
starostu města na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. konané dne
13.12.2013 v 10:00 hod. v kulturním domě v Březové, která bude jednat o těchto záležitostech:
a) projednání a schválení výše vodného a stočného pro rok 2014,
b) projednání a schválení výše nájemného pro rok 2014 podle nájemní smlouvy ze dne
30.4.2003 uzavřené s Vodohospodářskou společností Sokolov s.r.o.,
c) projednání a schválení plánu investic pro rok 2014,
d) odvolání člena dozorčí rady,
e) jmenování nového člena dozorčí rady, schválení smlouvy o výkonu funkce,
f) odměny předsedy dozorčí rady a jednatelů společnosti a

B. uložit mu,
aby za město jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně rozhodl o:
a) schválení výše vodného a stočného pro rok 2014,
b) schválení výše nájemného pro rok 2014 podle nájemní smlouvy ze dne 30.4.2003
uzavřené s Vodohospodářskou společností Sokolov s.r.o.,
c) schválení plánu investic pro rok 2014,
d) odvolání člena dozorčí rady,
e) jmenování nového člena dozorčí rady navrženého jednateli společnosti a o schválení
smlouvy o výkonu funkce,
f) o odměnách předsedy dozorčí rady a jednatelů společnosti.
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V případě, že by se této valné hromady nemohl starosta zúčastnit, bude město zastupovat
Mgr. Štěpánka Neubergová a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru předložit materiál k projednání na nejbližším zasedání
zastupitelstva města.

č. 339
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří
a) schválit prodej objektu č.p. 499 v ulici Sokolovská v Kynšperku nad Ohří stojící na pozemku
p.č. 605/1 a 605/2 a prodej pozemků p.č. 605/1 (zast. plocha) o výměře 625 m2, p.č. 605/2 (zast.
plocha) o výměře 90 m2, p.č. 606/1 (zahrada) o výměře 1015 m2, p.č. 606/2 (ost. plocha) o
výměře 40 m2, p.č. 606/3 (ost. plocha) o výměře 35 m2, p.č. 606/4 (ost. plocha) o výměře 27 m2,
p.č. 607/2 (ost. plocha) o výměře 2545 m2 a p.č. 608 (zahrada) o výměře 2454 m2 vše
v k.ú. Kynšperk nad Ohří za účelem veřejně prospěšné činnosti, muzejnictví, výstavní činnosti,
provozování občanské vybavenosti, drobný doplňkový prodej dle smluvních podmínek
uvedených v návrhu kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení XXX a
b) schválit prodej pozemku p.č. 610/2 (zahrada) o výměře 158 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří
XXX a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru vyrozumět žadatele o usnesení rady města a předložit návrh do
jednání zastupitelstva města.

č. 340
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. souhlasí
s dočasným uzavřením místní komunikace Františka Palackého v Kynšperku nad Ohří v úseku
od domu čp. 463 za dům čp. 186 nejdéle na jeden den v období od 4.12.2013 do 14.12.2013
z důvodu umístění jeřábu při kácení tří stromů u bytového domu čp. 186 v Kynšperku nad Ohří a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru předložit souhlas k podpisu starostovi města.

Ing. Tomáš Svoboda v.r.
starosta

Mgr. Štěpánka Neubergová v.r.
místostarostka

„Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené usnesení rady města Kynšperk
nad Ohří. 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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