Usnesení ze zasedání ZM Kynšperk nad Ohří dne 09.12.2015

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří
konaného dne 9. prosince 2015

č. 35
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
a) změnu rozpočtu na rok 2015 rozpočtové opatření č. 6. Rozpočtové příjmy se navyšují
o 204,11 tis. Kč a rozpočtové výdaje se navyšují o 204,11 tis. Kč. Rozpočtové příjmy po
úpravě činí 60.068,89 tis. Kč a rozpočtové výdaje po úpravě činí 84.055,90 tis. Kč, dle
přílohy č. 1 tohoto usnesení,
b) financování – se nemění. Změna stavu na bankovních účtech po úpravě činí 8.944,65 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 2015 mezi kapitolami
včetně závazných ukazatelů, vzniknou-li k tomuto důvody od 10.12.2015 do 31.12.2015 a
e) povinnost rady města na prvním jednání zastupitelstva města v roce 2016 informovat
o provedených změnách.

č. 36
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, dle přílohy č. 1
tohoto usnesení.

č. 37
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
rozpočet města Kynšperka nad Ohří na rok 2016, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
a to:
1. Rozpočtové příjmy
60.900,00 tis. Kč
2. Rozpočtové výdaje
58.738,56 tis. Kč
3. Saldo příjmů a výdajů – přebytek
2.161,44 tis. Kč
4. Financování:
splátky dlouhodobého přijatého úvěru
2.161,44 tis. Kč
380,00 tis. Kč
5. Příděl do sociálního fondu ve výši
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č. 38
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
a) uzavření dodatku č. 13 Smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární ochrany s obcí
Kaceřov, který tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení,
b) uzavření dodatku č. 14 Smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární ochrany s obcí
Libavské Údolí, který tvoří přílohu č. 2 tohoto usnesení a
2. pověřuje
starostu města Ing. Tomáše Svobodu k podpisu uvedených dodatků.

č. 39
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 18. 12.
2015, která bude jednat o těchto záležitostech:
a) schválení provozovatele vodohospodářského majetku pro období let 2016 - 2020
b) projednání a schválení výše vodného a stočného pro rok 2016,
c) projednání a schválení výše nájemného pro rok 2016 podle provozní smlouvy
uzavřené s Vodohospodářskou společností Sokolov, s.r.o.,
d) projednání a schválení plánu investic pro rok 2016,
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
a) schválení provozovatele vodohospodářského majetku pro období let 2016 - 2020
b) projednání a schválení výše vodného a stočného pro rok 2016,
c) projednání a schválení výše nájemného pro rok 2016 podle provozní smlouvy
uzavřené s Vodohospodářskou společností Sokolov, s.r.o.,
d) projednání a schválení plánu investic pro rok 2016.

V případě, že by se této valné hromady nemohl starosta zúčastnit, bude město zastupovat
místostarostka Mgr. Štěpánka Neubergová, MBA nebo místostarostka Eva Knížová.

č. 40
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. deleguje
na jednání valné hromady Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska konané dne
18.12.2015 v 9:30 hod. v kulturním domě v Březové, která bude jednat o těchto záležitostech:
a) zahájení a volba návrhové komise, pracovního předsednictva a ověřovatelů zápisu
b) kontrola usnesení z minulé valné hromady
c) zpráva o činnosti od poslední valné hromady
d) zpráva o majetku, příjmech a výdajích VSMOS od 1.1. do 30.9.2015
e) projednání a schválení výše vodného a stočného pro rok 2016
f) projednání výše nájemného pro rok 2016 podle nájemní smlouvy ze dne 30.4.2003
uzavřené s Vodohospodářskou společností Sokolov s.r.o.
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g)
h)
i)
j)

projednání a schválení plánu investic pro rok 2016,
projednání a schválení rozpočtu pro rok 2016
projednání ukončení účasti člena města Chodov
schválení prodeje pozemků v k.ú. Dolní Chodov v souvislosti s ukončením účasti
města Chodov,

jako zástupce města starostu města a
2. ukládá mu,
aby za město jako za společníka na tomto jednání kladně rozhodl o:
a) zprávě o majetku, příjmech a výdajích VSMOS od 1.1. do 30.9.2015
b) projednal a schválil výši vodného a stočného pro rok 2016
c) projednal a schválil výši nájemného pro rok 2016 podle nájemní smlouvy ze dne
30. 4. 2003 uzavřené s Vodohospodářskou společností Sokolov s.r.o.,
d) projednal a schválil plán investic pro rok 2016
e) projednal a schválil rozpočet na rok 2016
f) projednal a schválil ukončení účasti člena města Chodov,
g) schválil prodej pozemků v k.ú. Dolní Chodov v souvislosti s ukončením účasti města
Chodov.
V případě, že by se této valné hromady nemohl starosta zúčastnit, bude město zastupovat
místostarostka Mgr. Štěpánka Neubergová, MBA nebo místostarostka Eva Knížová.

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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