Usnesení ze zasedání ZM Kynšperk nad Ohří dne 12.12.2018

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří
konaného dne 12. prosince 2018
upravená verze
č. ZM 45/2018
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
a) změnu rozpočtu na rok 2018 rozpočtové opatření č. 5. Rozpočtové příjmy se navyšují
o 285,19 tis. Kč a rozpočtové výdaje se navyšují o 220,57 tis. Kč. Rozpočtové příjmy po
úpravě činí 71.023,94 tis. Kč a rozpočtové výdaje po úpravě činí 83.347,43 tis. Kč, dle
přílohy č. 1 tohoto usnesení,
b) financování – snižuje se zapojení přebytku z minulých let (změna stavu na bankovních
účtech) o 64,62 tis. Kč. Změna stavu na bankovních účtech po úpravě činí 19.049,40 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
2018 mezi kapitolami včetně závazných ukazatelů, vzniknou-li k tomuto důvody do
31. 12. 2018,
e) povinnost Rady města Kynšperk nad Ohří na prvním zasedání Zastupitelstva města
Kynšperk nad Ohří v roce 2019 informovat o provedených změnách a
2. ukládá
vedoucí finančního odboru zveřejnit rozpočtové opatření č. 5 na internetových stránkách
města do 30 dnů ode dne jeho schválení a zapracovat změny do rozpočtu do 31. 12. 2018.

č. ZM 46/2018
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
rozpočet města Kynšperka nad Ohří na rok 2019, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
a to:
1. Rozpočtové příjmy
65.100,00 tis. Kč
2. Rozpočtové výdaje
65.100,00 tis. Kč
3. Saldo příjmů a výdajů
0,00 tis. Kč
4. Financování:
- splátky dlouhodobého přijatého úvěru
0,00 tis. Kč
- změna stavu na bankovních účtech
0,00 tis. Kč
5. Příděl do sociálního fondu ve výši
500,00 tis. Kč
2. ukládá
vedoucí finančního odboru zveřejnit schválený rozpočet města Kynšperk nad Ohří na rok
2019 do 30 dnů ode dne jeho schválení na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
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č. ZM 47/2018
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
a) poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Kynšperk nad Ohří na rok
2019 ve výši XXX, zapsanému spolku TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří, z. s., Školní
614/7, 357 51 Kynšperk nad Ohří, IČO 182 48 063, spisová značka L 432 vedená u
Krajského soudu v Plzni, na úhradu energií a provozních nákladů na sportovištích
spolku v roce 2019
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kynšperk nad
Ohří na rok 2019 mezi městem Kynšperk nad Ohří a TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří,
Školní 614/7, 357 51 Kynšperk nad Ohří, IČO 182 48 063, spisová značka L 432
vedená u Krajského soudu v Plzni z.s. zastoupeného Milošem Munkou, předsedou, za
podmínek uvedených v jejím návrhu, která tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení,
2. pověřuje
starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace do 31. 12. 2018.

č. ZM 48/2018
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. volí
nové členy finančního výboru pro volební období 2018 - 2022:
Ing. Pavol Vančo
Soňa Gajičová
Ing. Dagmar Kalendová
Jitka Rytířová
2. volí
nové členy kontrolního výboru pro volební období 2018 - 2022:
Ing. Josef Švéda
René Bolvari
Jitka Martínková
Martina Žofčinová

č. ZM 49/2018
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
a) uzavření dodatku č. 16 Smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární ochrany s obcí
Kaceřov dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
b) uzavření dodatku č. 17 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.
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č. ZM 50/2018
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
a) prodej nemovité věci - pozemku p. č. 55/2 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 68 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 cenu XXX s povinností kupujícího uhradit veškeré
náklady související s prodejem pozemku a převodem vlastnictví,
b) uzavření kupní smlouvy mezi Městem Kynšperk nad Ohří a 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 smlouvy.

č. ZM 51/2018
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., IČO 263 48 675, se
sídlem Svatopluka Čecha 1001, 356 01 Sokolov, konané dne 14.12.2018 od 10:30 hod.
v Kulturním domě v Březové, která bude jednat o těchto záležitostech:
a) zpráva jednatelů o podnikatelské činnosti v období 01.01.2018 - 30.09.2018,
b) projednání a schválení výše vodného a stočného pro rok 2019,
c) projednání a schválení výše nájemného pro rok 2019 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 2019,
e) seznámení s postupem příprav provozování vodohospodářského majetku společnosti po
01.01.2021,
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 2019,
ad c) schválení výše nájemného pro rok 2019 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 2019.
V případě, že by se této valné hromady nemohl starosta zúčastnit, bude město zastupovat
1. místostarostka paní Jana Tomsová/2. místostarosta pan Marek Matoušek.
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č. ZM 52/2018
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. jakožto člen VODOHOSPODÁŘSKÉHO SDRUŽENÍ MĚST A OBCÍ SOKOLOVSKA,
IČO 491 63 451, se sídlem Nádražní 544, 356 01 Sokolov deleguje jako zástupce města pro
výkon všech práv člena starostu města pana Ing. Tomáše Svobodu, přičemž tato delegace
zástupce města je určena k výkonu práv člena na všech valných hromadách
VODOHOSPODÁŘSKÉHO SDRUŽENÍ MĚST A OBCÍ SOKOLOVSKA konaných od
udělení této delegace počínaje valnou hromadou konanou dne 14.12.2018 a
2. ukládá delegovanému zástupci,
aby za město jako za člena VODOHOSPODÁŘSKÉHO SDRUŽENÍ MĚST A OBCÍ
SOKOLOVSKA na jednání valné hromady, které se koná dne 14.12.2018 kladně rozhodl o:
a) schválení výše nájemného pro rok 2019 podle nájemní smlouvy ze dne 30.04.2003
uzavřené s Vodohospodářskou společností Sokolov, s.r.o.,
b) schválení plánu investic pro rok 2019,
c) schválení rozpočtu pro rok 2019,
d) schválení personálních změn v orgánech VSMOS.
V případě, že by se této valné hromady nemohl starosta zúčastnit, bude město zastupovat
1. místostarostka paní Jana Tomsová/2. místostarosta pan Marek Matoušek.

č. ZM 53/2018
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. projednalo
a) nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na bezúplatný převod
spoluvlastnického podílu České republiky, Příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha - Nové
Město o velikosti id. ½ nemovitých věcí – pozemku p. č. 240/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o
výměře 306m2, jehož součástí je stavba č.p. 797 (víceúčelová stavba), pozemku 240/2
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 40m2 a pozemku p. č. 242 (zahrada) o výměře 63m2
vše v obci a katastrálním území Kynšperk nad Ohří zapsaného u Katastrálního úřadu pro
Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov na listu vlastnictví 817 pro Českou republiku
a XXX, XXX (spoluvlastnický podíl každý id. ½)
b) nabídku XXX, XXX na bezúplatný převod spoluvlastnického podílu o velikosti id. ½
nemovitých věcí – pozemku p. č. 240/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 306m2, jehož
součástí je stavba č.p. 797 (víceúčelová stavba), pozemku 240/2 (zastavěná plocha a nádvoří)
o výměře 40m2 a pozemku p. č. 242 (zahrada) o výměře 63m2 vše v obci a katastrálním území
Kynšperk nad Ohří zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální
pracoviště Sokolov na listu vlastnictví 817 pro Českou republiku a XXX, XXX,
(spoluvlastnický podíl každý id. ½),
2. neschvaluje
záměr bezúplatného nabytí spoluvlastnického podílu o velikosti id. ½ České republiky,
Příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha - Nové Město a bezúplatného nabytí
spoluvlastnického podílu o velikosti id. ½ XXX, XXX, – pozemku p. č. 240/1 (zastavěná
plocha a nádvoří) o výměře 306m2, jehož součástí je stavba č.p. 797 (víceúčelová stavba),
pozemku 240/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 40m2 a pozemku p. č. 242 (zahrada) o
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výměře 63m2 vše v obci a katastrálním území Kynšperk nad Ohří zapsaného u Katastrálního
úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov na listu vlastnictví 817 pro Českou
republiku a XXX, XXX, (spoluvlastnický podíl každý id. ½) a
3. ukládá
vedoucí majetkového odboru sdělit usnesení oběma spoluvlastníkům do 31.12.2018.

Ing. Tomáš Svoboda v.r.
starosta

Jana Tomsová 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 Rady města
Kynšperk nad Ohří. 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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