Usnesení ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 13.05.2020

USNESENÍ
ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří
dne 13. května 2020

upravená verze
č. RM 122/2020
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. ruší
své přijaté usnesení č. RM 93/2020 ze dne 01.04.2020:
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří schválit
a) změnu rozpočtu na rok 2020 rozpočtové opatření č. 2. Rozpočtové příjmy se navyšují
o 6.436,18 tis. Kč a rozpočtové výdaje se navyšují o 6.606,81 tis. Kč. Rozpočtové příjmy po
úpravě činí 77.441,04 tis. Kč a rozpočtové výdaje po úpravě činí 110.335,17 tis. Kč, dle
přílohy č. 1 tohoto usnesení,
b) financování – zvyšuje se zapojení přebytku z minulých let (změna stavu na bankovních
účtech) o 170,63 tis. Kč. Změna stavu na bankovních účtech po úpravě činí 32.894,13 tis.
Kč,
c) změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 2 tohoto usnesení a
2. ukládá
vedoucí finančního odboru předložit materiál na nejbližším zasedání Zastupitelstva města
Kynšperk nad Ohří.
a
2. doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří schválit
a) změnu rozpočtu na rok 2020 doplněné rozpočtové opatření č. 2. Rozpočtové příjmy se
navyšují o 7.672,12 tis. Kč a rozpočtové výdaje se navyšují o 6.942,40 tis. Kč. Rozpočtové
příjmy po úpravě činí 78.676,98 tis. Kč a rozpočtové výdaje po úpravě činí 110.670,76 tis.
Kč, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
b) financování – snižuje se zapojení přebytku z minulých let (změna stavu na bankovních
účtech) o 729,72 tis. Kč. Změna stavu na bankovních účtech po úpravě činí 31.993,78 tis. Kč,
c) změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 2 tohoto usnesení a
3. ukládá
vedoucí finančního odboru předložit materiál na nejbližší zasedání Zastupitelstva města
Kynšperk nad Ohří.

č. RM 123/2020
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. projednala
Závěrečný účet města Kynšperk nad Ohří včetně zprávy o přezkoumání hospodaření města za
rok 2019, výsledek hospodaření za rok 2019 a Účetní závěrku za rok 2019 a
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2. doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří schválit
Závěrečný účet Města Kynšperk nad Ohří za rok 2019, 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
94.511.651,11 Kč
Výdaje po konsolidaci ve výši
87.682.713,14 Kč
Saldo příjmů a výdajů - zisk ve výši
6.828.937,97 Kč
b) Zisk z hospodářské činnosti města ponechat
na nerozděleném zisku ve výši
917.803,17 Kč
c) Zapojení zůstatku sociálního fondu ve výši
145.422,32 Kč,
3. doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří schválit
Účetní závěrku za rok 2019 sestavenou k rozvahovému dni (k 31. 12. 2019) dle zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění dle přílohy č. 3 tohoto usnesení a
4. ukládá
vedoucí finančního odboru zveřejnit Závěrečný účet Města Kynšperk nad Ohří za rok 2019
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření na internetových stránkách města nejméně
15 dnů před zahájením jeho projednávání na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Kynšperk
nad Ohří a současně oznámit na úřední desce, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je
možno nahlédnout do jeho listinné podoby.

č. RM 124/2020
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. neschvaluje
poskytnutí peněžitého daru zapsanému spolku Linka bezpečí, z.s., Ústavní 95, Bohnice, 181 00
Praha, IČO 61383198, zapsaný pod spisovou značkou L 5966 vedenou u Městského soudu v
Praze, na podporu krizové linky 116 111 na pomoc dětem a mladým lidem v krizových situacích
a
2. pověřuje
vedoucí finančního odboru sdělit usnesení předsedovi představenstva do 31.05.2020.

č. RM 125/2020
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
výpověď dohody o provedení práce na tlumočnickou a překladatelskou činnost, dle přílohy č. 1
tohoto usnesení a
2. pověřuje
starostu podpisem a odesláním výpovědi do 14. 5. 2020.

2

Usnesení ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 13.05.2020

č. RM 126/2020
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. bere na vědomí
výzvu JSDH_V2_2021 Pořízení nového dopravního automobilu vyhlášenou Ministerstvem
vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky v rámci
dotačního programu „Účelové investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů“,
2. schvaluje
podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Účelové investiční dotace pro
jednotky sboru dobrovolných hasičů“ na pořízení nového dopravního automobilu a
3. ukládá
vedoucí majetkového odboru zajistit přípravu podkladů potřebných k podání žádosti a podat
žádost v řádném termínu.

č. RM 127/2020
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
uzavření úplatné smlouvy o zřízení služebnosti č. 16010-038917 k pozemku p. č. 1394/3 k.ú.
Liboc u Kynšperka nad Ohří v souvislosti s rozšířením kapacity telekomunikační sítě
v Kynšperku nad Ohří, lokalita Liboc - stavba „RVDSL1729_C_K_KYNO25KKYNO1HR_MET“ /výstavba nového rozvaděče/ mezi Městem Kynšperk nad Ohří a CETIN
a.s., IČO 040 84 063, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 /společnost je
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným pod oddílem B, vložkou 20623 u Městského soudu
v Praze/ - za podmínek návrhu smlouvy uvedeného v příloze č. 1 tohoto materiálu,
2. ukládá
vedoucí majetkového odboru předložit smlouvu k podpisu starostovi a
3. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.

č. RM 128/2020
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. projednala
cenovou nabídku společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r. o. na akci „Oprava
objektu Kamenictví, I. etapa“ ze dne 11.03.2020,
2. schvaluje
v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Kynšperk nad
Ohří schválených RM dne 26. 10. 2016 usnesením č. RM 310/2016 čl. VI odst. 7. a čl. VII. odst.
1. a 2.
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a) zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Oprava objektu Kamenictví, I. etapa“
společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r. o., se sídlem Chebská 697/19, 357 51
Kynšperk nad Ohří, IČO 25233556, za cenu dle cenové nabídky ze dne 06.05.2020 ve výši
XXX,
b) zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Oprava objektu Kamenictví, I. etapa“ –
rekonstrukce střechy kamenictví XXX, XXX za cenu dle cenové nabídky ze dne 06.02.2020 ve
výši XXX,
3. ukládá
vedoucí majetkového odboru zajistit zadání veřejných zakázek v souladu s usnesením a
4. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo (objednávky).

č. RM 129/2020
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. souhlasí
se zproštěním jednorázové úhrady za omezení vlastnických práv v souvislosti s realizací stavby
„Přípojka NN pro zahrádky (osada č. 5a, zahrada č. 88, 91), pč. 1248/1, Kynšperk nad Ohří".
Jedná se o vybudování přípojky (délka výkopu cca 64,00 m) kabelového zemního vedení NN pro
zahrádky uvedených žadatelů. Přípojka bude uložena do pozemku parc. č. 1248/1 - zahrada
(ZPF) v k. ú. Kynšperk nad Ohří, který je ve vlastnictví Města Kynšperk nad Ohří. Investory
stavby jsou XXX (nar. XXX), bytem XXX a XXX (nar. XXX) bytem XXX - Smlouva o užívání
pozemku pro provedení a umístění stavby a o technických podmínkách realizace stavby byla
schválena Radou města Kynšperk nad Ohří dne 18. 03. 2020 usnesením č. RM 86/2020,
2. ukládá
vedoucí majetkového odboru sdělit usnesení žadateli a předložit smlouvu k podpisu starostovi
města a
3. pověřuje
starostu města podpisem této smlouvy.

č. RM 130/2020
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří
rozhodnout podle § 84 odst. 2 písm. e) a podle § 85 písm. e) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
a) o změně své účasti ve společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., se sídlem 356 01 Sokolov,
Nádražní 544, IČO: 26348675, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v
Plzni, oddíl C, vložka 14544, tedy o zvýšení své účasti v této společnosti nepeněžitým
vkladem, jakož i
b) o nepeněžitém vkladu do této společnosti, představující část rozvodné kanalizační a
vodovodní sítě v Kynšperku nad Ohří, včetně součástí a příslušenství v části obce Kynšperk nad
Ohří, který je podrobně specifikován v příloze k zápisu z jednání zastupitelstva, v účetní
hodnotě 1 887 898,59Kč, když na vklad bude tento majetek započítán částkou
3 500 000,00Kč určenou posudkem znalce určeným pro ocenění nepeněžitých vkladů, Ing.
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Jaroslavou Medvědovou, Litohlavy 88, znaleckým posudkem číslo 603/2020 ze dne 06.04.2020,
o takto stanovenou částku se zvýší hodnota podílu města Kynšperk nad Ohří ve společnosti
Sokolovská vodárenská s.r.o. ve vztahu k celkovému základnímu kapitálu této společnosti a
2. ukládá
vedoucí majetkového odboru předložit materiál na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

č. RM 131/2020
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří
a) delegovat
na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., IČ 263 48 675, se sídlem
Svatopluka Čecha 1001, 356 01 Sokolov, konané dne 19. 06. 2020 od 10:30 hod. v Kulturním
domě v Březové, která bude jednat o těchto záležitostech:
a) zpráva jednatelů společnosti o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2019 a o stavu
majetku společnosti,
b) roční účetní závěrka společnosti k 31. 12. 2019,
c) zpráva dozorčí rady společnosti,
d) schválení roční účetní závěrky společnosti k 31. 12. 2019 a účetní ztrátě,
e) projednání a schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2019,
f) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady a o
částce, o kterou se zvyšuje základní kapitál společnosti,
g) projednání předmětu nepeněžitých vkladů a rozhodnutí o částkách, které se
započítávají na vklad společníků,
h) rozhodnutí o lhůtě pro převzetí vkladové povinnosti,
i) rozhodnutí o schválení zřízení zástavního práva k pohledávkám společnosti na
pachtovné z propachtování vodohospodářské infrastruktury společnosti ve prospěch
věřitele Československá obchodní banka, a.s. jako forma zajištění v rámci úvěru
čerpaného za účelem financování odkoupení aktiv dle Smlouvy o převodu aktiv za
účelem nabytí majetku,
j) rozhodnutí o schválení převzetí ručitelského závazku v rámci úvěru čerpaného dceřinou
společností VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o.,
k) rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti VODÁRNA
SOKOLOVSKO s.r.o. ve věci projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2019
a zprávy dozorčí rady za rok 2019,
l) rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti VODÁRNA
SOKOLOVSKO s.r.o. ve věci přijetí úvěru za účelem financování koupě části závodu
Vodohospodářské společnosti Sokolov, s.r.o.,
jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. starostu města a
b) uložit mu,
1) aby za město jako za společníka, na tomto jednání valné hromady kladně rozhodl o těchto
návrzích usnesení valné hromady, které byly popsány v pozvánce na valnou hromadu
společnosti:
- o schválení roční účetní závěrky společnosti k 31. 12. 2019 a účetní ztrátě,
- o schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2019,
- o rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady a
o částce, o kterou se zvyšuje základní kapitál společnosti,
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- projednání předmětu nepeněžitých vkladů a rozhodnutí o částkách, které se
započítávají na vklad společníků,
- o rozhodnutí o lhůtě pro převzetí vkladové povinnosti,
- o schválení zřízení zástavního práva k pohledávkám společnosti na pachtovné
z propachtování vodohospodářské infrastruktury společnosti za účelem zajištění
splnění povinností vůči věřiteli Československá obchodní banka, a.s. vyplývajících
ze smlouvy o úvěru čerpaného ve výši 32 294 930,- Kč za účelem koupě aktiv od
společnosti Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.,
- o schválení převzetí ručitelského závazku v rámci úvěru čerpaného dceřinou společností
VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o.,
- o rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti VODÁRNA
SOKOLOVSKO s.r.o. ve věci projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2019
a zprávy dozorčí rady za rok 2019,
- o rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti VODÁRNA
SOKOLOVSKO s.r.o. ve věci přijetí úvěru čerpaného ve výši 39 240 000,- Kč od
Československé obchodní banky, a.s. za účelem koupě části závodu
Vodohospodářské společnosti Sokolov, s.r.o.
2) převzít závazek k nepeněžitému vkladu v hodnotě 3 500 000,- Kč do základního
kapitálu společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.,
3) schválit splacení závazku ke vkladu do základního kapitálu společnosti nepeněžitým
vkladem, který je podrobně popsán a ohodnocen ve znaleckém posudku č. 603/2020
znalkyně Ing. Jaroslavy Medvědové a
4) udělit starostovi města
oprávnění podepsat listiny spojené se zvýšením vkladu do základního kapitálu společnosti.
V případě, že by se této valné hromady nemohl starosta zúčastnit, bude město zastupovat
1. místostarostka paní Jana Tomsová / 2. místostarosta pan Marek Matoušek.
2. ukládá
vedoucí majetkového odboru předložit materiál k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva
města.

č. RM 132/2020
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. bere na vědomí
a) vyjádření XXX, trvale bytem XXX k vyrozumění o jednání Zastupitelstva města Kynšperk
nad Ohří dne 12. 2. 2020 o koupi bytové jednotky číslo XXX umístěné v domě č. p. XXX na
pozemku parcelního čísla XXX v katastrálním území Kynšperk nad Ohří (adresní místo: XXX),
b) informaci o výsledku elektronické dražby vedené Exekutorským úřadem Prachatice pod
č. j. 040 EX 3865/04-146,
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2. pověřuje
vedoucí majetkového odboru k jednání o koupi bytové jednotky číslo XXX umístěné v domě č.
p. XXX postaveném na pozemku parcelního čísla XXX v katastrálním území Kynšperk nad Ohří
(adresní místo: XXX) za kupní cenu, která nepřesáhne XXX Kč.

č. RM 133/2020
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
záměr budoucího prodeje části nemovité věci - pozemku p. č. 1195/20 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) o výměře cca 30 m2, který vznikne na základě geometrického plánu oddělení části
tohoto pozemku, 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, za cenu, která bude stanovena znaleckým posudkem jako cena v místě a
čase obvyklá, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, za účelem vybudování (přeložení) trafostanice
v ulici Krátká Kynšperk nad Ohří, náklady na prodej pozemku nese kupující a
2. ukládá
vedoucí majetkového odboru zveřejnit záměr budoucího prodeje na úřední desce po dobu
nejméně 15 dnů před projednáním budoucího prodeje příslušnými orgány města.

č. RM 134/2020
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
záměr pronájmu nemovitých věcí – části pozemku p. č. 1440/1 (zahrada) o výměře 1 900 m2
v katastrálním území Kynšperk nad Ohří, obec Kynšperk nad Ohří zapsaného u Katastrálního
úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov na listu vlastnictví č. 1 pro Město
Kynšperk nad Ohří na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za cenu ve výši
min. 2,82 Kč/m2/rok (cena za pronájem pozemků - stanovena pro rok 2020) s každoročním
navýšením o index míry růstu inflace za účelem zahrada pro XXX, nar. XXX, trvale bytem XXX
a
2. ukládá
vedoucí majetkového odboru zveřejnit záměr pronájmu na úřední desce města po dobu nejméně
15 dnů před projednáním rady města.

č. RM 135/2020
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
záměr pronájmu nemovitých věcí – části pozemku p. č. 1440/1 (zahrada) o výměře
1 222 m2 a části pozemku p. č. 1574 (trvalý travní porost) o výměře 80 m2, oba v katastrálním
území Kynšperk nad Ohří, obec Kynšperk nad Ohří zapsaného u Katastrálního úřadu pro
Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov na listu vlastnictví č. 1 pro Město Kynšperk nad
7
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Ohří na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za cenu ve výši
min. 2,82 Kč/m2/rok (cena za pronájem pozemků - stanovena pro rok 2020) s každoročním
navýšením o index míry růstu inflace XXX, nar. XXX, trvale bytem XXX za účelem užívání
nemovitostí jako zahrada, rekreace a chov včel z důvodu aktualizace původních nájemních
smluv a
2. ukládá
vedoucí majetkového odboru zveřejnit záměr pronájmu na úřední desce města po dobu nejméně
15 dnů před projednáním rady města.

č. RM 136/2020
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. projednala
žádost XXX, nar. XXX, trvale bytem XXX o prodej nemovitých věcí - pozemku p. č. 106
(trvalý travní porost) o výměře 4 163 m2, pozemku p. č. 105/6 (ostatní plocha, neplodná půda) o
výměře 470 m2 a pozemku p. č. 105/5 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 568 m2 a žádost
XXX, nar. XXX, trvale bytem XXX o prodej nemovitých věcí - pozemku p. č. 37/1 (trvalý travní
porost) o výměře 3 352 m2 a pozemku p. č. 37/5 (trvalý travní porost) o výměře 399 m2, všechny
pozemky v k. ú. Štědrá u Kynšperka nad Ohří, obec Kynšperk nad Ohří, zapsaných u
Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov na listu vlastnictví č. 1
pro Město Kynšperk nad Ohří,
2. neschvaluje
záměr prodeje nemovitých věcí – pozemku p. č. 106 (trvalý travní porost) o výměře
4 163 m2, pozemku p. č. 105/6 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 470 m2 a pozemku
p. č. 105/5 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 568 m2, pozemku p. č. 37/1 (trvalý
travní porost) o výměře 3 352 m2 a pozemku p. č. 37/5 (trvalý travní porost) o výměře 399
m2, všechny v k. ú. Štědrá u Kynšperka nad Ohří, obec Kynšperk nad Ohří, zapsaných u
Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov na listu vlastnictví
č. 1 pro Město Kynšperk nad Ohří za účelem využití pozemků jako pastvin (zemědělská činnost)
za minimálně obvyklou kupní cenu v místě a čase stanovenou znaleckým posudkem s povinností
kupujícího uhradit náklady spojené s prodejem pozemku,
3. doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří
a) vzít na vědomí usnesení rady města č. RM 136/2020 ze dne 13. 5. 2020,
b) potvrdit, že Město Kynšperk nad Ohří nemá záměr prodat pozemek p. č. 106 (trvalý travní
porost) o výměře 4 163 m2, pozemek p. č. 105/6 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 470
m2 a pozemek p. č. 105/5 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 568 m2, pozemek p. č. 37/1
(trvalý travní porost) o výměře 3 352 m2 a pozemek p. č. 37/5 (trvalý travní porost) o výměře
399 m2 všechny v k. ú. Štědrá u Kynšperka nad Ohří, obec Kynšperk nad Ohří, zapsaných 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 předložit materiál na nejbližší zasedání zastupitelstva města.
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Usnesení ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 13.05.2020

č. RM 137/2020
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. bere na vědomí
a) cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace firmy SAFE TREES, s. r. o., IČO
26935287, se sídlem Hlinky 162, 603 00 Brno, vedené u Krajského soudu v Brně v oddílu C,
pod spisovou značkou 46404 za účelem realizace Cíle 2 – revitalizace zeleně v Kynšperku nad
Ohří – v rámci výzvy č. 1/2019 z programu na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná
paliva v domácnostech, úspor energie a dalších adaptačních či mitigačních opatření ve vztahu ke
změně klimatu v obcích Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje,
b) informaci o projektu „Revitalizace zeleně v Kynšperku nad Ohří“ a o 141. výzvě OPŽP,
2. ukládá
provést činnosti vedoucí k realizaci projektu „Revitalizace zeleně v Kynšperku nad Ohří“
v souladu s Cílem 2 v rámci výzvy č. 1/2019 z programu na podporu výměny nevyhovujících
kotlů na pevná paliva v domácnostech, úspor energie a dalších adaptačních či mitigačních
opatření ve vztahu ke změně klimatu v obcích Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého
kraje a výzvy OPŽP č. 1/2019 a
3. ukládá
a) vedoucí majetkového odboru zahájit přípravu podkladů potřebných k podání žádosti a zadat
veřejnou zakázku společnosti SAFE TREES, s. r. o. na zpracování projektové dokumentace –
Revitalizace zeleně v Kynšperku nad Ohří – dle cenové nabídky ze dne 18. 2. 2020 ve výši
XXX, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu,
b) vedoucí finančního odboru provést změnu rozpočtu dle pokynu vedoucí majetkového odboru.

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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