Usnesení ze zasedání ZM Kynšperk nad Ohří dne 10.12.2014

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří
konaného dne 10. prosince 2014
upravená verze
č. 41
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
a) změnu rozpočtu na rok 2014 rozpočtové opatření č. 4. Rozpočtové příjmy se navyšují
o 316,84 tis. Kč a rozpočtové výdaje se navyšují o 194,44 tis. Kč. Rozpočtové příjmy po
úpravě činí 60.123,44 tis. Kč a rozpočtové výdaje po úpravě činí 73.194,60 tis. Kč, dle
přílohy č. 1 tohoto usnesení,
b) financování – snižuje se zapojení přebytku z minulých let (změna stavu na bankovních
účtech) o 122,40 tis. Kč. Změna stavu na bankovních účtech po úpravě činí 4.786,53 tis.
Kč a
c) změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 2 tohoto usnesení,
d) zmocnění pro radu města k provedení změn v rozpočtu města roku 2014 mezi kapitolami
včetně závazných ukazatelů, vzniknou-li k tomuto důvody od 10.12.2014 do 31.12.2014
a povinnost rady města na prvním jednání zastupitelstva města v roce 2015 informovat
o provedených změnách.

č. 42
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. neschvaluje
TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří využití nečerpaného investičního příspěvku poskytnutého
z rozpočtu města pro rok 2014 ve výši 300.000,00 tis. Kč na výměnu kotlů a opravu zateplení
fasády areálů sportovní haly na nákup traktoru Stiga na údržbu hřiště kopané ve výši
69.990,00 Kč a nutnou výměnu světel ve sportovní hale a
2. ukládá
vedoucí finančního odboru sdělit usnesení předsedovi TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří.

č. 43
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
rozpočet města Kynšperka nad Ohří na rok 2015, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
a to:
1. Rozpočtové příjmy
58.310,00 tis. Kč
2. Rozpočtové výdaje
57.694,00 tis. Kč
616,00 tis. Kč
3. Saldo příjmů a výdajů – přebytek
4. Financování:
splátky dlouhodobého přijatého úvěru
616,00 tis. Kč
5. Příděl do sociálního fondu ve výši
380,00 tis. Kč
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č. 44
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
a) uzavření dodatku č. 12 smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární ochrany s obcí
Kaceřov, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
b) uzavření dodatku č. 13 smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární ochrany s obcí
Libavské Údolí, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
2. pověřuje
starostu města k podpisu uvedených dodatků.

č. 45
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. projednalo
předložený návrh na pojmenování nové ulice na území města Kynšperk nad Ohří, která je
situována mezi ulicí Truhlářská a Suchým potokem a
2. schvaluje
návrh názvu nové ulice „Barvířská“, která se nachází na pozemcích parc. č. 772/11 a parc.
č. 828/1 v k. ú. a obci Kynšperk nad Ohří a jež navazuje na již existující ulici Truhlářská.

č. 46
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. odvolává
z funkce člena finančního výboru (zvoleného pro minulé volební období) p. Jarmilu
Hejnovou, p. Soňu Gajičovou, p. Jitku Rytířovou, p. Alenu Kardošovou, p. Ivetu Škodovou,
Ing. Janu Müllerovou a Mgr. Jiřího Hrubého,
2. volí
nové členy finančního výboru: p. Jaroslava Ambrozková, p. Soňa Gajičová, Ing. Pavol Vančo,
Ing. Miroslav Soukup,
3. odvolává
z funkce člena kontrolního výboru (zvoleného pro minulé volební období) p. Alenu
Fiedlerovou, p. Jiřího Hoiku, p. Hanu Fogatošovou, p. Jana Hermanna, Ing. Josefa Švédu,
p. Zdeňka Matouška st. a p. Ferdinanda Bernátha a
4. volí
nové členy kontrolního výboru: p. Hana Fogatošová, Ing. Josef Švéda, p. Jiří Hoika
a Mgr. Yvetta Milfaitová.
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č. 47
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. bere na vědomí
podání žádosti o dotaci v rámci programu Regionální operační program NUTS II Severozápad
pro období 2007-2013, oblasti podpory 1.2 – Podpora revitalizace a regenerace středních a
malých měst, na projekt „Revitalizace a obnova veřejných prostranství v Kynšperku nad
Ohří“, s výší celkových nákladů projektu 20 166 627,00 Kč,
2. schvaluje
zajištění financování projektu „Revitalizace a obnova veřejných prostranství v Kynšperku nad
Ohří“ - spolufinancování projektu ve výši minimálně 15 % z celkových způsobilých výdajů
a ve výši 100% nezpůsobilých výdajů, tj. celkem z vlastních zdrojů 3 024 995,- Kč a dále
zajištění předfinancování projektu ve výši 100% celkových nákladů, tj. 20 166 627,- Kč, a
3. pověřuje
vedoucí finančního odboru realizací výběrového řízení na dodavatele bankovního úvěru na
předfinancování realizace projektu.

č. 48
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
vzdání se práva a prominutí pohledávky v plné výši za Českým zahrádkářským svazem,
Základní organizací Kynšperk nad Ohří, IČ 69457948, se sídlem Hornická 796, Kynšperk nad
Ohří, zastoupené předsedou Ing. Josefem Baronem, vyplývající z uplatnění smluvní pokuty
dle čl. VI., odst. 4 smlouvy o nájmu
a) uzavřené dne 01.06.2011 na část pozemku p. č. 1246/1 k.ú. Kynšperk nad Ohří o výměře
26 475m2, za rok 2012 ve výši XXX
b) uzavřené dne 01.06.2011 na část pozemku p. č. 1246/1 k.ú. Kynšperk nad Ohří o výměře
20 047m2, za rok 2012 ve výši XXX
c) uzavřené dne 01.06.2011 na pozemky nebo jeho části p. č. 1248/1 o výměře 37 039 m2,
1248/2 o výměře 16m2, 1248/4 o výměře 17m2, 1248/5 o výměře 25m2 a 1554/2 o výměře
1160m2 vše k.ú. Kynšperk nad Ohří, za rok 2012 ve výši XXX
d) uzavřené dne 01.06.2011 na část pozemku p. č. 1246/1 k.ú. Kynšperk nad Ohří o výměře
26 475m2, za rok 2013 ve výši XXX
e) uzavřené dne 01.06.2011 na část pozemku p. č. 1246/1 k.ú. Kynšperk nad Ohří o výměře
20 047m2, za rok 2013 ve výši XXX
f) uzavřené dne 01.06.2011 na pozemky nebo jeho části p. č. 1248/1 o výměře 37 039 m2,
1248/2 o výměře 16m2, 1248/4 o výměře 17m2, 1248/5 o výměře 25m2 a 1554/2 o výměře
1160m2 vše k.ú. Kynšperk nad Ohří, za rok 2013 ve výši XXX a
2. ukládá
a) vedoucí finančního odboru zajistit odpis pohledávky
b) vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení nájemci.
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č. 49
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
vzdání se práva a prominutí pohledávky ve výši XXX za neuhrazené nájemné bytu v letech
1993 až 1999. Dlužník XXX a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru vydat pokyn Správě majetku Kynšperk nad Ohří, spol. s r.o.,
k odpisu pohledávky.

č. 50
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
A. deleguje
starostu města na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., konané
dne 19.12.2014 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 2015,
b) projednání a schválení výše nájemného pro rok 2015 podle nájemní smlouvy ze dne
30.4.2003 uzavřené s Vodohospodářskou společností Sokolov s.r.o.,
c) projednání a schválení plánu investic pro rok 2015,
d) projednání odvolání členů dozorčí rady, volba nových členů dozorčí rady, schválení
smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady, schválení odměny za výkon funkce člena
dozorčí rady,
e) projednání personálních změn na pozici prokuristy,
jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. starostu města (obce) a
B. ukládá mu,
aby za město jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně rozhodl o:
a) schválení výše vodného a stočného pro rok 2015,
b) schválení výše nájemného pro rok 2015 podle nájemní smlouvy ze dne 30.4.2003
uzavřené s Vodohospodářskou společností Sokolov s.r.o.,
c) schválení plánu investic pro rok 2015,
d) odvolání členů dozorčí rady, volba nových členů dozorčí rady, schválení smluv o
výkonu funkce člena dozorčí rady, schválení odměny za výkon funkce člena dozorčí
rady.
V případě, že by se této valné hromady nemohl starosta zúčastnit, bude město zastupovat
1. místostarostka Mgr. Štěpánka Neubergová nebo 2. místostarostka Eva Knížová.

č. 51
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
a) prodej části pozemku p. č. 270/2 (ostatní plocha, zeleň) k.ú. Kynšperk nad Ohří o výměře
cca 286 m2 XXX za těchto podmínek:
a) smlouva o smlouvě budoucí kupní musí být uzavřena nejpozději do tří měsíců od
schválení prodeje zastupitelstvem města,
b) kupní cena bude uhrazena ve dvanácti rovných po sobě jdoucích měsíčních splátkách,
přičemž první splátka bude splatná do jednoho měsíce po uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí kupní
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c) kupní smlouva bude uzavřena po uhrazení celé kupní ceny na účet prodávajícího,
nejpozději však do 15 měsíců od data podepsání smlouvy o smlouvě budoucí
s žadatelem,
b) 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. Pro XXX a
2. pověřuje
starostu města podpisem kupní smlouvy.

č. 52
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
prodej části pozemku p. č. 270/2 (ostatní plocha, zeleň) k.ú. Kynšperk nad Ohří o výměře cca
91 m2 XXX a
2. pověřuje
starostu města podpisem kupní smlouvy.

č. 53
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
prodej pozemku p. č. 37/8 (trvalý travní porost) k.ú. Štědrá u Kynšperka nad Ohří o výměře
239 m2 XXX a
2. pověřuje
starostu města podpisem kupní smlouvy.

Ing. Tomáš Svoboda v.r.
starosta

Mgr. Štěpánka Neubergová v.r.
1. 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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