Usnesení ze zasedání ZM Kynšperk nad Ohří dne 13.12.2017

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří
konaného dne 13. prosince 2017
upravená verze
č. ZM 38/2017
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
a) změnu rozpočtu na rok 2017 rozpočtové opatření č. 6. Rozpočtové příjmy se navyšují
o 537,95 tis. Kč a rozpočtové výdaje se navyšují o 2.247,41 tis. Kč. Rozpočtové příjmy po
úpravě činí 65.108,21 tis. Kč a rozpočtové výdaje po úpravě činí 86.288,15 tis. Kč, dle
přílohy č. 1 tohoto usnesení,
b) financování – zvyšuje se zapojení přebytku z minulých let (změna stavu na bankovních
účtech) o 1.709,46 tis. Kč. Změna stavu na bankovních účtech po úpravě činí 22.858,51
tis. Kč,
c) změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 2 tohoto usnesení,
d) zmocnění pro Radu města Kynšperk nad Ohří k provedení změn v rozpočtu města roku
2017 mezi kapitolami včetně závazných ukazatelů, vzniknou-li k tomuto důvody do
31. 12. 2017,
e) povinnost Rady města Kynšperk nad Ohří na prvním zasedání Zastupitelstva města
Kynšperk nad Ohří v roce 2018 informovat o provedených změnách a
2. ukládá
vedoucí finančního odboru zveřejnit rozpočtové opatření č. 6 na internetových stránkách
města do 30 dnů ode dne jeho schválení a zapracovat změny do rozpočtu do 20. 12. 2017.

č. ZM 39/2017
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
rozpočet města Kynšperka nad Ohří na rok 2018, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
a to:
1. Rozpočtové příjmy
63.600,00 tis. Kč
2. Rozpočtové výdaje
66.968,00 tis. Kč
3. Saldo příjmů a výdajů – schodek
3.368,00 tis. Kč
4. Financování:
- splátky dlouhodobého přijatého úvěru
- 732,00 tis. Kč
- změna stavu na bankovních účtech
4.100,00 tis. Kč
5. Příděl do sociálního fondu ve výši
440,00 tis. Kč
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2. ukládá
vedoucí finančního odboru zveřejnit schválený rozpočet města Kynšperk nad Ohří na rok
2018 do 30 dnů ode dne jeho schválení na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový
přístup.

č. ZM 40/2017
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu města Kynšperk nad Ohří pro období let 2021 až 2024, který
tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení a
2. ukládá
vedoucí finančního odboru zveřejnit schválený střednědobý výhled rozpočtu do 30 dnů ode
dne jeho schválení na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

č. ZM 41/2017
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
dodatek č. 5 ke zřizovací listině právnické osoby Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, Školní
525, okres Sokolov, příspěvková organizace, IČO 635 31 054, se sídlem Školní 525/11,
357 51 Kynšperk nad Ohří, jehož předmětem je odebrání nemovitých věcí z hospodaření
příspěvkové organizace a změna vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se
příspěvkové organizaci předává k hospodaření, a to s účinností od 01.01.2018 a který tvoří
přílohu č. 1 tohoto usnesení a
2. pověřuje
starostu města, Ing. Tomáše Svobodu, podpisem uvedeného dodatku č. 5 ke zřizovací listině.

č. ZM 42/2017
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
a) uzavření dodatku č. 15 Smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární ochrany s obcí
Kaceřov dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
b) uzavření dodatku č. 16 Smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární ochrany s obcí
Libavské Údolí dle přílohy č. 2 tohoto usnesení a
2. pověřuje
starostu města Ing. Tomáše Svobodu k podpisu uvedených dodatků.

č. ZM 43/2017
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
a) prodej nemovité věci - pozemků p.č. 68/1 o výměře 424 m2 a p.č. 67 o výměře
909 m2, jehož součástí je budova č. p. 384 (stavba občanského vybavení) vše katastrální
území a obec Kynšperk nad Ohří, zapsané u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj,
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katastrální pracoviště Sokolov, na listu vlastnictví č. 1 pro Město Kynšperk nad Ohří, za
kupní cenu 1 650 000,00 Kč, pro účel využití předmětu koupě jako multifunkční
volnočasový spolkový a chovatelský areál, pobočnému spolku Český svaz chovatelů, z.s.,
Základní organizace Kynšperk nad Ohří, IČO 01227807, se sídlem Sokolovská 620/37,
357 51 Kynšperk nad Ohří, zastoupené předsedou spolku Ing. Miloslavem Neubauerem, dat.
nar. XXXa jednatelkou spolku Janou Novákovou, dat. nar. XXX,
b) uzavření kupní smlouvy mezi Městem Kynšperk nad Ohří a pobočným spolkem Český
svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Kynšperk nad Ohří, IČO 01227807, se sídlem
Sokolovská 620/37, 357 51 Kynšperk nad Ohří, zastoupené předsedou spolku Ing.
Miloslavem Neubauerem, dat. nar. XXX a jednatelkou spolku Janou Novákovou, dat.
nar. XXX, jejíž předmětem bude prodej výše uvedených nemovitých věcí v souladu
s přijatým usnesením zastupitelstva města a ve znění smlouvy uvedené v příloze č. 2 tohoto
materiálu,
2. ukládá
vedoucí majetkového odboru sdělit usnesení žadateli a
3. pověřuje
starostu města podpisem kupní smlouvy.

č. ZM 44/2017
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
a) prodej nemovité věci - prodeje pozemku p. č. 58/3 (trvalý travní porost) o výměře 408 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 za celkovou cenu ve výši XXX p. XXX, nar. XXX, trvale
bytem XXX, s povinností kupujícího uhradit veškeré náklady související s prodejem pozemku
a převodem vlastnictví,
b) uzavření kupní smlouvy mezi Městem Kynšperk nad Ohří a p. XXX, nar. XXX, trvale
bytem XXX, jejíž předmětem bude prodej výše uvedeného pozemku v souladu s přijatým
usnesením zastupitelstva města,
2. ukládá
vedoucí majetkového odboru sdělit usnesení žadateli a
3. pověřuje
starostu města podpisem kupní smlouvy.

č. ZM 45/2017
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 15.12.2017
od 10:30 hod. v Kulturním domě v Březové, která bude jednat o těchto záležitostech:
a) zpráva jednatelů o podnikatelské činnosti v období 01.01.2017 - 30.09.2017,
b) projednání a schválení výše vodného a stočného pro rok 2018,
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c) projednání a schválení výše nájemného pro rok 2018 podle Provozní smlouvy ze
dne 30.04.2003 a dle Koncesní smlouvy ze dne 22.12.2015, uzavřených
s provozovatelem Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.,
d) projednání a schválení plánu investic pro rok 2018,
e) schválení nabytí vodohospodářského majetku v Habartově - III. etapa - část
splaškové kanalizace dle dříve uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí kupní,
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:
ad b) schválení výše vodného a stočného pro rok 2018,
ad c) schválení výše nájemného pro rok 2018 podle Provozní smlouvy ze dne
30.04.2003 a dle Koncesní smlouvy ze dne 22.12.2015, uzavřených
s provozovatelem Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.,
ad d) schválení plánu investic pro rok 2018,
ad e) schválení nabytí vodohospodářského majetku v Habartově - III. etapa - část
splaškové kanalizace dle dříve uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí kupní.
V případě, že by se této valné hromady nemohl starosta zúčastnit, bude město zastupovat
místostarostka Mgr. Štěpánka Neubergová, MBA.

č. ZM 46/2017
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. ukládá
starostovi města jako zástupci člena sdružení Vodohospodářské sdružení měst a obcí
Sokolovska, aby za město jako za člena sdružení na jednání valné hromady dne 15.12.2017
kladně rozhodl o schválení realizace nepeněžitého vkladu - infrastrukturního majetku
VSMOS do základního kapitálu společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., dle znaleckého
posudku Ing. Jaroslavy Medvědové.
V případě, že by se této valné hromady nemohl starosta zúčastnit, bude město zastupovat
místostarostka Mgr. Štěpánka Neubergová, MBA.

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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