Usnesení ze zasedání ZM Kynšperk nad Ohří dne 12.02.2020

USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří
konaného dne 12. února 2020
upravená verze
č. ZM 01/2020
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. bere na vědomí
a) změnu rozpočtu na rok 2019 rozpočtové opatření č. 7. Rozpočtové příjmy se navyšují
o 1.426,09 tis. Kč a rozpočtové výdaje se navyšují o 3.512,09 tis. Kč. Rozpočtové příjmy
po úpravě činí 71.782,91 tis. Kč a rozpočtové výdaje po úpravě činí 96.295,38 tis. Kč, dle
přílohy č. 1 tohoto usnesení,
b) financování – snižuje se zapojení přebytku z minulých let (změna stavu na bankovních
účtech) o 2.086,00 tis. Kč. Změna stavu na bankovních účtech po úpravě činí 24.512,47
tis. Kč,
c) změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 2 tohoto usnesení a
2. schvaluje
podrobnou zprávu o změnách mezi kapitolami rozpočtu města roku 2019, rozpočtové opatření
č. 7, provedených Radou města Kynšperk nad Ohří na základě zmocnění Zastupitelstvem
města Kynšperk nad Ohří ze dne 11.12.2019 usnesení č. ZM 49/2019, včetně závazných
ukazatelů, které tvoří přílohy č. 1 a 2 tohoto usnesení.

č. ZM 02/2020
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
d) změnu rozpočtu na rok 2020 rozpočtové opatření č. 1. Rozpočtové příjmy se navyšují
o 4,86 tis. Kč a rozpočtové výdaje se navyšují o 25.938,36 tis. Kč. Rozpočtové příjmy po
úpravě činí 71.004,86 tis. Kč a rozpočtové výdaje po úpravě činí 103.728,36 tis. Kč, dle
přílohy č. 1 tohoto usnesení,
e) financování – zvyšuje se zapojení přebytku z minulých let (změna stavu na bankovních
účtech) o 25.933,50 tis. Kč. Změna stavu na bankovních účtech po úpravě činí 32.723,50
tis. Kč,
f) změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 2 tohoto usnesení a
2. ukládá
vedoucí finančního odboru zveřejnit rozpočtové opatření č. 1 na internetových stránkách
města do 30 dnů ode dne jeho schválení a zapracovat změny do rozpočtu do 29. 02. 2020.
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č. ZM 03/2020
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
žadatelům o poskytnutí dotací ve výši nad 50.000,00 Kč z rozpočtu města Kynšperk nad Ohří
dotace ve výších uvedených v tabulce, která tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení a
2. pověřuje
starostu podpisem schválených veřejnoprávních smluv do 29.02.2020.

č. ZM 04/2020
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. stanovuje
s účinností od 1. 3. 2020 v souladu s § 72 odst. 2, 3, 5 a § 84 odst. 2 písm. n), v) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s novelou nařízení vlády č. 318/2017 Sb. ze dne 9. 12.
2019, měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
a fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva takto:
místostarosta
XXX
člen rady
XXX
XXX
předseda výboru
člen výboru
XXX
člen zastupitelstva bez dalších funkcí
XXX
člen výboru - fyzická osoba, která
není členem zastupitelstva
XXX,
2. stanovuje,
že v případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do
funkce (místostarosty, předsedy výboru, člena výboru) bude odměna náležet ode dne zvolení
do této funkce, v případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet
ode dne složení slibu a
3. stanovuje
v souladu s § 84 odst. 2 písm. v) zákona o obcích, že odměny fyzickým osobám, které nejsou
členy zastupitelstva, se budou poskytovat měsíčně, a to ode dne zvolení do jejich funkce.

č. ZM 05/2020
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. bere na vědomí
Zprávu o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Kynšperk na Ohří za rok 2019,
která je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
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č. ZM 06/2020
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
Plán činnosti a kontrol finančního výboru zastupitelstva města na rok 2020, který je přílohou
č. 1 tohoto usnesení.

č. ZM 07/2020
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. bere na vědomí
žádost společnosti Pomoc v nouzi, o. p. s., IČO 279 91 997, se sídlem Fibichova 852, 356 01
Sokolov ze dne 14.01.2020 o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na zajištění
sociální služby – pečovatelská služba v roce 2020 ve výši XXX Kč,
2. schvaluje
a) poskytnutí neinvestiční dotace ve výši XXX Kč společnosti Pomoc v nouzi, o. p. s., IČO
279 91 997, se sídlem Fibichova 852, 356 01 Sokolov, zapsanou v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl O, vložka 114 na podporu celoroční činnosti
příjemce v oblasti sociálních služeb, na zajištění sociální služby – pečovatelská služba
v roce 2020
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města
Kynšperk nad Ohří na podporu celoroční činnosti příjemce v oblasti sociálních služeb, na
zajištění sociální služby – pečovatelská služba v roce 2020, která tvoří přílohu č. 1 tohoto
usnesení
c) přistoupení k Pověření Karlovarského kraje k poskytování služeb obecného hospodářského
zájmu v rámci kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro období 20192020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.11.2019 pro subjekt zapsaný v registru
poskytovatelů sociálních služeb: Pomoc v nouzi, o. p. s., IČO 279 91 997, se sídlem
Fibichova 852, 356 01 Sokolov (registrovaná služba: Pečovatelská služba, identifikátor
4642969) s tím, že finanční podpora města tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací
platby v souladu s Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování
Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby
udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského
zájmu (2012/21/EU) a
3. pověřuje
starostu města, Ing. Tomáše Svobodu, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy.

č. ZM 8/2020
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
v rámci podpory výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech, úspor
energie a dalších adaptačních a mitigačních opatření ve vztahu ke změně klimatu v obcích
Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje program pro poskytování návratné
finanční výpomoci na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva dle podmínek
1. výzvy kotlíkových dotací Karlovarského kraje žadatelům v územní působnosti Města
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Kynšperk nad Ohří, který stanoví postup při poskytování návratné finanční výpomoci
(„NFV“) žadatelům určené k předfinancování výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva
za nový zdroj tepla,
2. ukládá
vedoucí majetkového odboru:
a) zveřejnit program na úřední desce minimálně po dobu 30 kalendářních dnů před jednáním
zastupitelstva o uzavření smluv o poskytnutí „NFV“,
b) zveřejnit výzvu k podávání žádostí o poskytnutí „NVF“ po uplynutí lhůty zveřejnění
programu po dobu 7 kalendářních dnů.

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
Zastupitelstva 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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