Usnesení ze zasedání ZM Kynšperk nad Ohří dne 22.06.2016

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří
konaného dne 22. června 2016
upravená verze

č. ZM 19/2016
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
a) změnu rozpočtu na rok 2016 rozpočtové opatření č. 3. Rozpočtové příjmy se navyšují
o 1.010,04 tis. Kč a rozpočtové výdaje se navyšují o 1.141,34 tis. Kč. Rozpočtové příjmy
po úpravě činí 61.924,59 tis. Kč a rozpočtové výdaje po úpravě činí 76.909,79 tis. Kč, dle
přílohy č. 1 tohoto usnesení,
b) financování – navýšení splátek přijatých úvěrů o 13.842,60 tis. Kč na mimořádnou splátku
úvěru přijatého na „Revitalizaci a obnovu veřejných prostranství v Kynšperku nad Ohří“
ve výši 10.871,15 tis. Kč a na mimořádnou splátku úvěru přijatého na „Revitalizaci nám.
SNP“ ve výši 2.971,45 tis. Kč, zvyšuje se zapojení přebytku z minulých let (změna stavu
na bankovních účtech) o 13.973,90 tis. Kč. Změna stavu na bankovních účtech po úpravě
činí 30.989,24 tis. Kč a
c) změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.

č. ZM 20/2016
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
poskytnutí finančního daru spolku SAT sport a tanec, se sídlem: Krátká 366/4, 357 51
Kynšperk nad Ohří, IČ: 22835288, zastoupeným paní Mgr. Jaroslavou Danešovou, ve výši
160.000,00 Kč a
2. pověřuje
starostu podpisem darovací smlouvy, která tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení.

č. ZM 21/2016
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
a) projednalo a schvaluje pořízení Změny č. 1 Územního plánu Kynšperk nad Ohří
v rozsahu doplnění návrhu podaného dne 01.06.2016 na podatelnu Městského úřadu
Kynšperk nad Ohří panem R.M., XXX (dále jen ,,navrhovatel“), který je Přílohou č. 1
tohoto usnesení. Pořízení změny schvaluje za podmínky úplné úhrady nákladů
navrhovatelem v souladu s § 45 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební
zákon“). Pořizovatelem Změny č. 1 Územního plánu Kynšperk nad Ohří je obecní
úřad, který v souladu s § 24 stavebního zákona vykonává územně plánovací činnost
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prostřednictvím fyzické osoby, pana Petra Šandery, IČ: 760 39 994, sídlem
Poděbradova 1091, 357 35 Chodov, který splňuje kvalifikační požadavky pro výkon
územně plánovací činnosti (dále jen „pořizovatel“),
b) určuje v souladu se stavebním zákonem určeného zastupitele města, pana Ing.
Tomáše Svobodu, XXX (dále jen ,,určený zastupitel“), pro spolupráci s pořizovatelem
při pořizování Změny č. 1 Územního plánu Kynšperk nad Ohří.

č. ZM 22/2016
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
podle § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů:
1. deleguje
na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., konané dne 27.06.2016
od 10:00 hod. v Kulturním domě v Březové, která bude jednat o těchto záležitostech:
a. zpráva jednatelů společnosti o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2015 a o stavu
majetku společnosti,
b. roční účetní závěrka společnosti k 31.12.2015,
c. zpráva dozorčí rady společnosti,
d. schválení roční účetní závěrky společnosti k 31.12.2015,
e. projednání odvolání člena dozorčí rady, volba nového člena dozorčí rady, schválení
smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, odměna pro člena dozorčí rady,
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
schválení roční účetní závěrky společnosti k 31.12.2015 a
odvolání člena dozorčí rady, volbě nového člena dozorčí rady a schválení smlouvy
o výkonu funkce člena dozorčí rady a jeho odměně.
V případě, že by se této valné hromady nemohl starosta zúčastnit, bude město zastupovat
místostarostka Mgr. Štěpánka Neubergová, MBA nebo místostarostka Eva Knížová.

č. ZM 23/2016
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. projednalo
využití objektu č. p. 764 (bývalá Střední živnostenská škola), který je součástí pozemku
p. č. 1093/1 k.ú. Kynšperk nad Ohří,
2. ukládá
vedoucí majetkového odboru:
a) provést průzkum trhu a dále při výběru dodavatele projektové dokumentace postupovat
dle „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu radou města, tajemníkem,
odbory městského úřadu, městskou policií a sborem dobrovolných hasičů schválených
usnesením rady města č. 181 ze dne 27. 5. 2009.“
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b) zajistit zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci celé budovy č. p. 764 a umístit
v budově zejména Městskou knihovnu včetně zázemí, Základní uměleckou školu včetně
koncertního sálu a zachovat byt správce (případně doplnit další preference).

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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