Usnesení ze zasedání ZM Kynšperk nad Ohří dne 27.04.2016

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří
konaného dne 27. dubna 2016
upravená verze
č. ZM 14/2016
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
na základě ustanovení § 84, odst. 5) a § 105 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů:
I. bylo seznámeno s pozastavením výkonu usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří
č. 120/2016 ze dne 26.04.2016 starostou Ing. Tomášem Svobodou,
II. projednalo návrh starosty na zrušení tohoto usnesení,
III. ruší usnesení rady města č. 120/2016 přijaté na schůzi dne 25.04.2016 ve znění:
Rada města Kynšperk nad Ohří
při výkonu funkce jediného společníka společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří, spol.
s r. o., IČ 25233556 (dále jen „společnost“) v souladu s příslušnými ustanoveními zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění změn a doplnění a zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních korporacích, ve znění změn a doplnění
1. bere na vědomí
rezignaci pana Wernera Zährla, narozeného dne XXX na funkci jednatele společnosti a jeho
odstoupení z funkce jednatele společnosti ke dni 30.6.2016,
2. jmenuje
do funkce jednatele společnosti dnem 01.7.2016 pana Reného Bolvariho, narozeného dne
XXX, XXX,
3. ukládá
dosavadnímu jednateli společnosti panu Werneru Zährlovi předat ke dni odstoupení z funkce
jednatele tuto funkci s veškerou dokumentací společnosti, smlouvami, podpisovými právy,
razítky, movitým majetkem atd. novému jednateli společnosti,
4. ukládá
panu Renému Bolvarimu
a) převzít ke dni 1.7.2016 funkci jednatele společnosti,
b) doložit neprodleně, nejdéle do dne vzniku funkce doklady a prohlášení potřebná pro zápis
změny v obchodním rejstříku,
c) provést neprodleně inventuru veškerých prostředků, práv a závazků společnosti,
d) informovat radu města o svých zjištěních a provedených krocích v termínu do 31.9.2016 a
v tomtéž termínu předložit výhled dalšího chodu společnosti,
5. ukládá
starostovi města
a) vyhotovit jmenovací listinu a předat novému jednateli,
b) pořídit o tomto opatření rady města notářský zápis a zabezpečit zapsání příslušných změn
do Obchodního rejstříku.
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IV. doporučuje Radě města Kynšperk nad Ohří:
a) projednat rezignaci pana Wernera Zährla na funkci jednatele společnosti Správa
majetku Kynšperk nad Ohří, spol. s r.o., IČ 25233556, (dále jen „společnost“) na své
nejbližší schůzi,
b) vyhlásit otevřené a transparentní výběrové řízení na obsazení funkce jednatele této
společnosti, zveřejnit jej na úřední desce města, prostřednictvím webových stránek
města a Úřadu práce ČR kontaktního pracoviště Sokolov a v regionálním tisku,
c) oslovit personálně poradenskou společnost Hofírek Consulting, T. G. Masaryka 883,
Karlovy Vary, ke spolupráci pro vyhodnocení kvalifikačních a kompetenčních
předpokladů uchazečů přihlášených do výběrového řízení,
d) jmenovat výběrovou komisi pro celkové posouzení odborných znalostí jednotlivých
uchazečů, která předloží radě města seznam a pořadí nejvhodnějších uchazečů,
e) jmenovat členy této výběrové komise minimálně dva zastupitele města Kynšperk nad
Ohří, kteří nejsou zároveň členy rady města a dále jmenovat členem výběrové komise
stávajícího jednatele společnosti pana Wernera Zährla.

č. ZM 15/2016
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
a) změnu rozpočtu na rok 2016 rozpočtové opatření č. 2. Rozpočtové příjmy se navyšují
o 5,61 tis. Kč a rozpočtové výdaje se navyšují o 5,61 tis. Kč. Rozpočtové příjmy po
úpravě činí 60.914,55 tis. Kč a rozpočtové výdaje po úpravě činí 75.768,45 tis. Kč, dle
přílohy č. 1 tohoto usnesení,
b) financování – zapojení přebytku z minulých let (změna stavu na bankovních účtech) se
nemění. Změna stavu na bankovních účtech po úpravě činí 17.015,34 tis. Kč a
c) změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.

č. ZM 16/2016
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
Závěrečný účet Města Kynšperk nad Ohří za rok 2015, 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
81.365.145,28 Kč
Výdaje po konsolidaci ve výši
73.376.987,82 Kč
Saldo příjmů a výdajů - zisk ve výši
7.988.157,46 Kč
b) Zisk z hospodářské činnosti města ponechat
na nerozděleném zisku ve výši
728.515,42 Kč
c) Zapojení zůstatku sociálního fondu ve výši
75.801,89 Kč,
2. ukládá
vedoucí majetkového odboru postupovat v souladu s Českými účetními standardy, v souladu
se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a
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3. schvaluje
účetní závěrku za rok 2015 sestavenou k rozvahovému dni (k 31.12.2015) dle zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění dle příloh č. 5, 6 a 7 tohoto usnesení.

č. ZM 17/2016
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
koupi pozemku nově označeného jako pozemek p. č. 910/2 k.ú. Kynšperk nad Ohří o výměře
44 m2 odděleného z pozemku p. č. 910 geometrickým plánem č. 1426-5/2016 ze dne
26.02.2016 od XXX za cenu XXX do vlastnictví Města Kynšperk nad Ohří,
2. ukládá
vedoucí majetkového odboru zajistit přípravu kupní smlouvy a
3. pověřuje
starostu města k podpisu kupní smlouvy.

č. ZM 18/2016
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. bere na vědomí
informaci starosty o jednání s Rytířským řádem Křižovníků dle předložené informace,
2. ukládá
starostovi města:
a) ukončit další jednání s Rytířským řádem Křižovníků s červenou hvězdou formou dohody
o narovnání, jejímž předmětem by byl úplatný převod do majetku města Kynšperk nad Ohří,
objektu fary, garáží a pozemků p.č. 2, 3/3, 4/3, 4/5 v okolí fary a kostela, za navrhovanou
cenu nejméně 2 mil. Kč,
b) pokračovat v plnění usnesení č. 1/2016 zasedání zastupitelstva města dne 17.2.2016,
c) toto schválené usnesení zkonzultovat s právním zástupcem města, JUDr. Šenderou.

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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