Usnesení ze zasedání ZM Kynšperk nad Ohří dne 19.04.2017

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří
konaného dne 19. dubna 2017
upravená verze
č. ZM 10/2017
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
Závěrečný účet Města Kynšperk nad Ohří za rok 2016, 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 bez výhrad takto:
a) Výsledek hospodaření Města Kynšperk nad Ohří:
Příjmy po konsolidaci ve výši
72.176.352,54 Kč
Výdaje po konsolidaci ve výši
65.545.181,20 Kč
Saldo příjmů a výdajů - zisk ve výši
6.631.171,34 Kč
b) Zisk z hospodářské činnosti města ponechat
na nerozděleném zisku ve výši
1.639.507,69 Kč
c) Zapojení zůstatku sociálního fondu ve výši
45.654,85 Kč,
2. schvaluje
Účetní závěrku za rok 2016 sestavenou k rozvahovému dni (k 31. 12. 2016) dle zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění dle příloh č. 5, 6 a 7 tohoto usnesení a
3. ukládá
vedoucí finančního odboru zveřejnit Závěrečný účet Města Kynšperk nad Ohří za rok 2016
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření na internetových stránkách města do 30
dnů ode dne jeho schválení a současně oznámit na úřední desce, kde je zveřejněn
v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.

č. ZM 11/2017
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
a) změnu rozpočtu na rok 2017 rozpočtové opatření č. 2. Rozpočtové příjmy se navyšují
o 396,59 tis. Kč a rozpočtové výdaje se navyšují o 246,59 tis. Kč. Rozpočtové příjmy po
úpravě činí 62.696,59 tis. Kč a rozpočtové výdaje po úpravě činí 81.820,02 tis. Kč, dle
přílohy č. 1 tohoto usnesení,
b) financování – snižuje se zapojení přebytku z minulých let (změna stavu na bankovních
účtech) o 150,00 tis. Kč. Změna stavu na bankovních účtech po úpravě činí 20.802,00 tis.
Kč,
c) změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 2 tohoto usnesení a
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2. ukládá
vedoucí finančního odboru zveřejnit rozpočtové opatření č. 2 na internetových stránkách
města do 30 dnů ode dne jeho schválení.

č. ZM 12/2017
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. navrhuje
na čtyřleté období za město Kynšperk nad Ohří opakovaně zvolit do funkce přísedících
Okresního soudu v Sokolově p. Annu Špiclovou, p. Ing. Leonu Bernáthovou, p. Janu
Lapcovou, p. Miroslava Volfa a p. Blanku Volfovou,
2. bere na vědomí
vyjádření předsedy Okresního soudu v Sokolově k navrženým kandidátům,
3. volí
v souladu se zněním ust. § 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících
a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů tyto
přísedící Okresního soudu v Sokolově:
p. Annu Špiclovou, XXX,
p. Ing. Leonu Bernáthovou, XXX
p. Janu Lapcovou, XXX
p. Miroslava Volfa, XXX
p. Blanku Volfovou, XXX
4. ukládá
správnímu a sociálnímu odboru zajistit pro předsedu Okresního soudu v Sokolově podklady
pro jmenování zvolených přísedících na čtyřleté období.

č. ZM 13/2017
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
a) zastavení vymáhání pohledávky a zrušení jejího účetního předpisu za dluh na nájemném a
nedoplatku za vyúčtování služeb roku 2003, 2004, 2005, spojené s užíváním bytu XXX ve
výši jistiny XXX a hotových výloh za kolky v celkové výši XXX po XXX, zemřelým XXX a
to z důvodu, že dědické řízení XXX bylo zastaveno pro nemajetnost,
b) zastavení vymáhání pohledávky a zrušení jejího účetního předpisu za dluh na nájemném a
nedoplatku za vyúčtování služeb roku 2014 spojené s užíváním bytu XXX ve výši jistiny
XXX, příslušenství po XXX, zemřelým XXX a to z důvodu, že dědické řízení XXX bylo
zastaveno z důvodu zanechání majetku nepatrné hodnoty a
2. ukládá
vedoucí majetkového odboru zajistit zrušení účetního předpisu.
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č. ZM 14/2017
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 21.04.2017
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 2016 a o stavu
majetku společnosti,
b) roční účetní závěrka společnosti k 31.12.2016,
c) zpráva dozorčí rady společnosti,
d) schválení roční účetní závěrky společnosti k 31.12.2016 a použití zisku,
e) projednání a schválení vyúčtování vodného a stočného za 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 roční účetní závěrky společnosti k 31.12.2016,
b) schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2016.
V případě, že by se této valné hromady nemohl starosta zúčastnit, bude město zastupovat
místostarostka Mgr. Štěpánka Neubergová, MBA.

č. ZM 15/2017
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
podle § 84 odst. 2 písm. e) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích:
1. schvaluje
změnu stanov Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska ve znění změn, které
tvoří přílohu zápisu o jednání zastupitelstva města a
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
21.04.2017 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
místostarostka Mgr. Štěpánka Neubergová, MBA.

č. ZM 16/2017
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. bere na vědomí
usnesení rady města č. RM 84/2017 ze dne 22.03.2017,
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2. projednalo
žádost p. XXX o prodej pozemku p. č. 4/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 78
m2 v katastrálním území Štědrá u Kynšperka nad Ohří a obci Kynšperk nad Ohří,
3. potvrzuje,
že Město Kynšperk nad Ohří nemá záměr prodat pozemek p. č. 4/1 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) o výměře 78 m2 v katastrálním území Štědrá u Kynšperka nad Ohří a obci
Kynšperk nad Ohří, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální
pracoviště Sokolov, na listu vlastnictví č. 1 pro Město Kynšperk nad Ohří a
4. ukládá
vedoucí majetkového odboru sdělit usnesení žadateli.

č. ZM 17/2017
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. bere na vědomí
usnesení rady města č. RM 62/2017 ze dne 08.03.2017,
2. projednalo,
žádost p. XXX o prodej pozemku p. č. 817 (zahrada) o výměře 577 m2 v katastrálním území a
obci Kynšperk nad Ohří,
3. potvrzuje,
že Město Kynšperk nad Ohří nemá záměr prodat pozemek p. č. 817 (zahrada) o výměře
577 m2 v katastrálním území a obci Kynšperk nad Ohří, zapsaného u Katastrálního úřadu pro
Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov, na listu vlastnictví č. 1 pro Město Kynšperk
nad Ohří a
4. ukládá
vedoucí 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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