Usnesení ze zasedání ZM Kynšperk nad Ohří dne 11.11.2015

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří
konaného dne 11. listopadu 2015
upravená verze
č. 30
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. revokuje usnesení č. 26 z jednání dne 16. 09. 2015 schváleného ve znění:
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
a) změnu rozpočtu na rok 2015 rozpočtové opatření č. 4. Rozpočtové příjmy se navyšují
o 959,26 tis. Kč a rozpočtové výdaje se navyšují o 865,00 tis. Kč. Rozpočtové příjmy
po úpravě činí 59.587,80 tis. Kč a rozpočtové výdaje po úpravě činí 67.260,18 tis. Kč,
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
b) financování – navýšení splátek o 171,25 tis. Kč na mimořádnou splátku úvěru
přijatého na „Revitalizaci a obnovu veřejných prostranství v Kynšperku nad Ohří“,
zvyšuje se zapojení přebytku z minulých let (změna stavu na bankovních účtech)
o 76,99 tis. Kč. Změna stavu na bankovních účtech po úpravě činí 9.130,02 tis. Kč a
c) změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 2 tohoto usnesení a
2. schvaluje usnesení v novém znění:
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
a) změnu rozpočtu na rok 2015 rozpočtové opatření č. 4. Rozpočtové příjmy se navyšují
o 959,26 tis. Kč a rozpočtové výdaje se navyšují o 865,00 tis. Kč. Rozpočtové příjmy
po úpravě činí 59.587,80 tis. Kč a rozpočtové výdaje po úpravě činí 83.760,18 tis. Kč,
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
b) financování – navýšení splátek o 171,25 tis. Kč na mimořádnou splátku úvěru
přijatého na „Revitalizaci a obnovu veřejných prostranství v Kynšperku nad Ohří“,
zvyšuje se zapojení přebytku z minulých let (změna stavu na bankovních účtech)
o 76,99 tis. Kč. Změna stavu na bankovních účtech po úpravě činí 9.130,02 tis. Kč a
c) změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.

č. 31
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
a) změnu rozpočtu na rok 2015 rozpočtové opatření č. 5. Rozpočtové příjmy se navyšují
o 276,98 tis. Kč a rozpočtové výdaje se navyšují o 91,61 tis. Kč. Rozpočtové příjmy po
úpravě činí 59.864,78 tis. Kč a rozpočtové výdaje po úpravě činí 83.851,79 tis. Kč, dle
přílohy č. 1 tohoto usnesení,
b) financování – snižuje se zapojení přebytku z minulých let (změna stavu na bankovních
účtech) o 185,37 tis. Kč. Změna stavu na bankovních účtech po úpravě činí 8.944,65 tis.
Kč a
c) změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.
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č. 32
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
dokument „Dotační program města Kynšperk nad Ohří na podporu vybraných aktivit občanů
a institucí z rozpočtu města“ ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy,
2. pověřuje
starostu podpisem Dotačního programu a
3. ukládá
vedoucí finančního odboru zveřejnit Dotační program v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zapracovat do
návrhu rozpočtu na rok 2016 peněžní prostředky ve výši schválené v Dotačním programu.

č. 33
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. projednalo
návrh kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy
Vary, IČO 70891168, zastoupeného Střední školou živnostenskou Sokolov, příspěvková
organizace, se sídlem Žákovská 716, Sokolov, IČO 75059151, jako prodávajícím a městem
Kynšperk nad Ohří na koupi pozemku p. č. 1093/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
1386 m2, jehož součástí je stavba – budova s č. p. 764, stavba občanského vybavení a
pozemku p. č. 1093/2, ostatní plocha (jiná plocha) o výměře 1465 m2 oba v k.ú. Kynšperk nad
Ohří za celkovou cenu 4 000 000,00 Kč,
2. schvaluje
koupi pozemku p. č. 1093/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1386 m2, jehož součástí je
stavba – budova s č. p. 764, stavba občanského vybavení a pozemku p. č. 1093/2, ostatní
plocha (jiná plocha) o výměře 1465 m2 oba v k.ú. Kynšperk nad Ohří za celkovou cenu
4 000 000,00 Kč od Karlovarského kraje, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary,
IČO 70891168, zastoupeného Střední školou živnostenskou Sokolov, příspěvková organizace,
se sídlem Žákovská 716, Sokolov, IČO 75059151, za podmínek uvedených v návrhu kupní
smlouvy, která tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení,
3. ukládá
vedoucímu majetkového odboru předložit kupní smlouvu starostovi města k podpisu a
4. pověřuje
starostu města podpisem kupní smlouvy.

č. 34
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
prodej pozemku p. č. 185/2 (zahrada) o výměře 67 m2 k.ú. Kamenný Dvůr XXX,

2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení žadatelům a
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3. pověřuje
starostu města podpisem kupní smlouvy.

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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