Usnesení ze zasedání ZM Kynšperk nad Ohří dne 17.06.2015

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří
konaného dne 17. června 2015
upravená verze

č. 18
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
a) Závěrečný účet Města Kynšperk nad Ohří za rok 2014, který tvoří přílohy č. 1 až 4 tohoto
usnesení, v souladu s ustanovením § 17 odst. 7 písm. a) zákona 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
a to s výhradami takto:
a) Výsledek hospodaření Města Kynšperk nad Ohří:
Příjmy po konsolidaci ve výši
70.410.949,27 Kč
Výdaje po konsolidaci ve výši
61.993.199,24 Kč
Saldo příjmů a výdajů - zisk ve výši
8.417.750,03 Kč
b) Zisk z hospodářské činnosti města ponechat
na nerozděleném zisku ve výši
1.197.061,84 Kč
c) Zapojení zůstatku sociálního fondu ve výši
76.990,09 Kč
2. ukládá
vedoucí finančního odboru účtovat a postupovat v souladu s Českými účetními standardy,
v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dodržovat
zvolené účetní metody, a
3. schvaluje
účetní závěrku za rok 2014 sestavenou k rozvahovému dni (k 31.12.2014) dle zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění dle příloh č. 5, 6 a 7 tohoto usnesení.

č. 19
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
částečnou změnu usnesení ZM Kynšperk nad Ohří č. 6 ze dne 25. 2. 2015, spočívající ve
zrušení schválené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kynšperk nad
Ohří na rok 2015 pro spolek Přátelé základní umělecké školy Kynšperk nad Ohří, uvedené
v příloze č. 1 usnesení pod ev. č. smlouvy 25/2015 a
2. ukládá
vedoucí finančního odboru vyrozumět zástupce spolku Přátelé základní umělecké školy
Kynšperk nad Ohří o zrušení smlouvy.
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č. 20
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
a) změnu rozpočtu na rok 2015 rozpočtové opatření č. 3. Rozpočtové příjmy se navyšují
o 292,97 tis. Kč a rozpočtové výdaje se navyšují o 16.792,97 tis. Kč. Rozpočtové příjmy
po úpravě činí 58.628,54 tis. Kč a rozpočtové výdaje po úpravě činí 82.895,18 tis. Kč, dle
přílohy č. 1 tohoto usnesení,
b) financování – přijetí schváleného úvěru na „Revitalizaci a obnovu veřejných prostranství
v Kynšperku nad Ohří“ ve výši 16.500,00 tis. Kč. Změna stavu na bankovních účtech po
úpravě činí 9.053,03 tis. Kč a
c) změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.

č. 21
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 30.06.2015,
která bude jednat o těchto záležitostech:
a) zpráva jednatelů společnosti o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2014 a o stavu
majetku společnosti,
b) roční účetní závěrka společnosti k 31.12.2014,
c) zpráva dozorčí rady společnosti,
d) schválení roční účetní závěrky společnosti k 31.12.2014,
e) projednání odvolání člena dozorčí rady, volba nového člena dozorčí rady, volba
jednatele, schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, schválení smlouvy
o výkonu funkce jednatele,
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:
a) o schválení roční účetní závěrky společnosti k 31.12.2014,
b) o odvolání člena dozorčí rady, volbě nového člena dozorčí rady a schválení smlouvy o
výkonu funkce člena dozorčí rady a o volbě jednatele a o schválení smlouvy o výkonu
funkce jednatele.
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.

č. 22
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří,
podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
1. schvaluje
změnu stanov Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska tak, že bude přijato nové
znění stanov, které je přílohou číslo 1 usnesení a

2

Usnesení ze zasedání ZM Kynšperk nad Ohří dne 17.06.2015

2. ukládá
starostovi města jako zástupci člena sdružení Vodohospodářské sdružení měst a obcí
Sokolovska, aby za město jako za účastníka sdružení na jednání valné hromady dne
30.06.2015 kladně rozhodl o návrhu usnesení valné hromady, kterým bude rozhodnuto o
změně stanov sdružení.
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.
č. 23
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. neschvaluje
směnu části pozemku p. č. 1394/3 (orná půda) o výměře cca 4 200 m2 a pozemku p. č. 1394/5
(vodní plocha) o výměře 42 m2, vše k.ú. Kynšperk nad Ohří, ve vlastnictví města za podíl id.
1/3 pozemku p. č. 1439/2 (orná půda) k.ú. Kynšperk nad Ohří ve vlastnictví XXX a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení žadateli.

Ing. Tomáš Svoboda v.r.
starosta

Mgr. Štěpánka Neubergová, MBA 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
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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