Usnesení ze zasedání ZM Kynšperk nad Ohří dne 25.02.2015

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří
konaného dne 25. února 2015

č. 1
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. bere na vědomí
Zprávu o stavu společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s.r.o. k 31.12.2014, která
je přílohou č. 1 tohoto usnesení,
2. ukládá
jednateli společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s.r.o. doložit doklady
a informace k nákupu vozidla pro zimní údržbu,
3. ukládá
jednateli společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s.r.o. vysvětlit minusovou
položku krátkodobého majetku konkrétně v bodu C4 a C3 rozvahy a
4. ukládá
jednateli společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s.r.o. na nejbližším zasedání
zastupitelstva vysvětlit stav jednání o zajištění tepla pro jednotlivá společenství bytových
jednotek.

č. 2
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. bere na vědomí
a) změnu rozpočtu na rok 2014 rozpočtové opatření č. 5. Rozpočtové příjmy se navyšují
o 685,06 tis. Kč a rozpočtové výdaje se snižují o 0,60 tis. Kč. Rozpočtové příjmy po
úpravě činí 60.808,50 tis. Kč a rozpočtové výdaje po úpravě činí 73.194,00 tis. Kč, dle
přílohy č. 1 tohoto usnesení,
b) financování – snižuje se zapojení přebytku z minulých let (změna stavu na bankovních
účtech) o 685,66 tis. Kč. Změna stavu na bankovních účtech po úpravě činí 4.100,87 tis.
Kč a
c) změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 2 tohoto usnesení a
2. schvaluje
podrobnou zprávu o změnách mezi kapitolami rozpočtu města roku 2014, rozpočtové opatření
č. 5, provedených radou města na základě zmocnění zastupitelstva města ze dne 10.12.2014
usnesením č. 41, včetně závazných ukazatelů, které tvoří přílohy č. 1 a 2 tohoto usnesení.
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č. 3
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
a) zapracování změny Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky
č. 708 „Odpisování dlouhodobého majetku“, kterou je zrušení hladiny významnosti
a stanovení zbytkové hodnoty odpisovaného majetku města, do odpisového plánu
s účinností od 1. ledna 2015 a
b) výši oprávek dle přehledu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení.

č. 4
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
a) změnu rozpočtu na rok 2015 rozpočtové opatření č. 1. Rozpočtové příjmy se navyšují
o 25,57 tis. Kč a rozpočtové výdaje se navyšují o 7.426,21 tis. Kč. Rozpočtové příjmy po
úpravě činí 58.335,57 tis. Kč a rozpočtové výdaje po úpravě činí 65.120,21 tis. Kč, dle
přílohy č. 1 tohoto usnesení,
b) financování – zvyšuje se zapojení přebytku z minulých let (změna stavu na bankovních
účtech) o 7.400,64 tis. Kč. Změna stavu na bankovních účtech po úpravě činí 7.400,64 tis. Kč
a
c) změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.

č. 5
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
dotaci na provoz z rozpočtu města Kynšperk nad Ohří na rok 2015 pro TJ Slavoj Kynšperk
nad Ohří ve výši 700,00 tis. Kč,
2. schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na provoz z rozpočtu města Kynšperk nad Ohří
na rok 2015 pro TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří, která tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení a
3. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.

č. 6
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města Kynšperk nad Ohří na rok 2015
fyzickým osobám a právnickým osobám, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a
2. pověřuje
starostu města podpisem smluv.
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č. 7
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
rozpočtový výhled pro období let 2017 až 2020 Města Kynšperk nad Ohří, který tvoří přílohu
č. 1 tohoto usnesení.

č. 8
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. zřizuje
osadní výbor Dolní Pochlovice, Chotíkov, Liboc,
2. určuje
a) počet členů tohoto výboru na 5 osob,
b) za členy osadního výboru tyto občany:
paní Ivana Paulíčková, pan Lubomír Smrčka a pan Otakar Kazilovský za Dolní Pochlovice,
pan Tomáš Fara za Chotíkov a
pan Radek Fara za Liboc,
3. ukládá členům osadního výboru
a) seznámit se se svými právy, povinnostmi a kompetencemi,
b) na nejbližším jednání zastupitelstva předložit návrh na předsedu osadního výboru a
4. schvaluje
neposkytnutí měsíčních odměn členům osadního výboru v souladu s § 72 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, v platném znění.

č. 9
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
Plán činnosti a kontrol finančního výboru zastupitelstva města na rok 2015, který je přílohou
č. 1 tohoto usnesení.

č. 10
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
Plán práce kontrolního výboru zastupitelstva města na rok 2015, který je přílohou č. 1 tohoto
usnesení.
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č. 11
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
podle § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
1. deleguje
na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., konané dne 31.3.2015,
která bude jednat o těchto záležitostech:
a)
zpráva jednatelů společnosti o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2014 a o stavu
majetku společnosti,
b)
projednání a schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2014,
c)
projednání a schválení nové výše nájemného od 1.4.2015 podle nájemní smlouvy ze
dne 30.4.2003 uzavřené s Vodohospodářskou společností Sokolov s.r.o.,
d)
rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady a o částce,
o kterou se zvyšuje základní kapitál společnosti,
e)
projednání předmětu nepeněžitých vkladů a rozhodnutí o částkách, které se
započítávají na vklad společníků,
f)
rozhodnutí o lhůtě, do níž musí být závazky společníků ke zvýšení vkladů převzaty,
g)
schválení nabytí vodohospodářského majetku v obci Staré Sedlo dle kupní smlouvy,
h)
schválení nabytí vodohospodářského majetku v obci Těšovice dle kupní smlouvy,
i)
schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní o budoucí koupi
vodohospodářského majetku v Habartově – část splaškové kanalizace a vodovod,
j)
schválení převodu vodohospodářského majetku v obci Dolní Rychnov dle kupní
smlouvy,
jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. starostu města a
2. ukládá mu,
aby za město jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně rozhodl o těchto
návrzích usnesení valné hromady, které byly popsány v pozvánce na valnou hromadu
společnosti:
ad b) schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2014,
ad c) schválení nové výše nájemného od 1.4.2015 podle nájemní smlouvy ze dne 30.4.2003
uzavřené s Vodohospodářskou společností Sokolov s.r.o.,
ad d) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady a o částce,
o kterou se zvyšuje základní kapitál společnosti,
ad e) projednání předmětu nepeněžitých vkladů a rozhodnutí o částkách, které se
započítávají na vklad společníků,
ad f) rozhodnutí o lhůtě, do níž musí být závazky společníků ke zvýšení vkladů převzaty,
ad g) schválení nabytí vodohospodářského majetku v obci Staré Sedlo dle kupní smlouvy,
ad h) schválení nabytí vodohospodářského majetku v obci Těšovice dle kupní smlouvy,
ad i) schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní o budoucí koupi
vodohospodářského majetku v Habartově – část splaškové kanalizace a vodovod,
ad j) schválení převodu vodohospodářského majetku v obci Dolní Rychnov dle kupní
smlouvy.
V případě, že by se této valné hromady nemohl starosta účastnit, bude město zastupovat
1. místostarostka Mgr. Štěpánka Neubergová, MBA nebo 2. místostarostka Eva Knížová.
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Ing. Tomáš Svoboda v.r.
starosta

Mgr. Štěpánka Neubergová MBA v.r.
1. místostarostka
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