Usnesení ze zasedání ZM Kynšperk nad Ohří dne 09.12.2020

USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří
konaného dne 09. prosince 2020
upravená verze
č. ZM 35/2020
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
a) změnu rozpočtu na rok 2020 rozpočtové opatření č. 4. Rozpočtové příjmy se navyšují
o 649,22 tis. Kč a rozpočtové výdaje se navyšují o 583,52 tis. Kč. Rozpočtové příjmy po
úpravě činí 85.745,20 tis. Kč a rozpočtové výdaje po úpravě činí 111.827,23 tis. Kč, dle
přílohy č. 1 tohoto usnesení,
b) financování – snižuje se zapojení přebytku z minulých let (změna stavu na bankovních
účtech) o 65,70 tis. Kč. Změna stavu na bankovních účtech po úpravě činí 26.082,03 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
2020 mezi kapitolami včetně závazných ukazatelů, vzniknou-li k tomuto důvody do 31. 12.
2020,
e) povinnost Rady města Kynšperk nad Ohří na prvním zasedání Zastupitelstva města
Kynšperk nad Ohří v roce 2021 informovat o provedených změnách a
2. ukládá
vedoucí finančního odboru zveřejnit rozpočtové opatření č. 4 na internetových stránkách
města do 30 dnů ode dne jeho schválení a zapracovat změny do rozpočtu do 30.12.2020.

č. ZM 36/2020
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
rozpočet města Kynšperka nad Ohří na rok 2021, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
a to:
1. Rozpočtové příjmy
70.200,00 tis. Kč
2. Rozpočtové výdaje
93.435,00 tis. Kč
3. Saldo příjmů a výdajů - schodek
23.235,00 tis. Kč
4. Financování:
- splátky dlouhodobého přijatého úvěru
0,00 tis. Kč
- změna stavu na bankovních účtech
23.235,00 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
2021 do 30 dnů ode dne jeho schválení na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
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č. ZM 37/2020
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
vzhledem ke schválení rozpočtu na rok 2021
1. schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2021 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, zastoupeného Milošem
Munkou, předsedou, která tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení a
2. pověřuje
starostu podpisem schválené veřejnoprávní smlouvy do 31.12.2020.

č. ZM 38/2020
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci
Šabina mezi Městem Kynšperk nad Ohří a Obcí Šabina, se sídlem Šabina 80, 356 01 Šabina,
IČO 00573159, a to na dobu neurčitou, která tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení,
2. schvaluje
a) uzavření Dodatku č. 18 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci
Kaceřov, okr. Sokolov ze dne 01.10.2003 mezi Městem Kynšperk nad Ohří a Obcí
Kaceřov, se sídlem Kaceřov 32, 357 51 Kaceřov, IČO 00259381, který tvoří přílohu č. 2
tohoto usnesení
b) uzavření Dodatku č. 19 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci
Libavské Údolí, okr. Sokolov ze dne 01.11.2002 mezi Městem Kynšperk nad Ohří a Obcí
Libavské Údolí, se sídlem Libavské Údolí 110, 357 51 Libavské Údolí, IČO 00259462,
který tvoří přílohu č. 3 tohoto usnesení a
3. pověřuje
starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy a předmětných dodatků.

č. ZM 39/2020
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. projednalo a vzalo na vědomí
výsledek výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zhotovení kompletní projektové
dokumentace na stavební dílo „LÁVKA PŘES ŘEKU V KYNŠPERKU NAD OHŘÍ - zachování
dřevěné části a výměna koncových železobetonových polí“ a pořadí stanovené hodnotící
porotou včetně jejího doporučení uvedeného v protokolu (zápisu) hodnotícího zasedání
odborné poroty, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
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č. ZM 40/2020
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 v Sokolově, Svatopluka Čecha 1001, 356 01, konané dne 11. 12. 2020 od 10:30 hod.
v Kulturním domě v Březové, která bude jednat o těchto záležitostech:
a) zpráva jednatelů společnosti o podnikatelské činnosti společnosti, o majetku, příjmech
a výdajích za období od 01. 01. 2020 do 30. 09. 2020,
b) projednání a schválení Smlouvy o pachtu a provozování vodohospodářské infrastruktury,
schválení výše pachtovného pro rok 2021,
c) projednání a schválení výše vodného a stočného pro rok 2021,
d) projednání a schválení plánu investic pro rok 2021,
e) projednání a schválení odměny jednatelů s účinností od 01. 01. 2021,
f) projednání a schválení dodatku ke smlouvě o výkonu funkce jednatele Miroslava Boudy,
vč. odměny za výkon funkce jednatele s účinností od 01. 01. 2021,
g) informace o činnosti dceřiné společnosti VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o.,
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 Smlouvy o pachtu a provozování vodohospodářské infrastruktury
a schválení výše pachtovného pro rok 2021,
ad c) schválení výše vodného a stočného pro rok 2021,
ad d) schválení plánu investic pro rok 2021,
ad e) schválení odměny jednatelů s účinností od 01. 01. 2021,
ad f) schválení dodatku ke smlouvě o výkonu funkce jednatele Miroslava Boudy,
vč. odměny za výkon funkce jednatele s účinností od 01. 01. 2021.
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 41/2020
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. projednalo
žádost XXX o prodej nemovité věci – části pozemku p. č. 1017/1 v k. ú. Kynšperk nad Ohří a
žádost o snížení kupní ceny a
2. neschvaluje
prodej nemovité věci – pozemku 1017/11 o výměře 791 m2 odděleného z pozemku p.č.
1017/1 geometrickým plánem č. 1536-22/2020 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 účelem zahrada u RD za smluvní
kupní cenu XXX Kč bez DPH tj. XXX Kč včetně 21% DPH do společného jmění XXX, nar.
XXX, trvale bytem XXX a XXX, nar. XXX, trvale bytem XXX.
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č. ZM 42/2020
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. projednalo
žádost o prodej pozemku p. č. 938/15 k.ú. Kynšperk nad Ohří,
2. schvaluje
prodej nemovité věci - pozemku v lokalitě Třešňovka p. č. 938/15 v katastrálním území a
obci Kynšperk nad Ohří zapsaného na listu vlastnictví č. 1 pro Město Kynšperk nad Ohří za
účelem výstavby stavby pro bydlení za kupní cenu ve výši XXX Kč bez DPH,
tj. XXX Kč vč. 21% DPH odpovídající ceně v místě a čase obvyklé určené znaleckým
posudkem č. 18-6072 ze dne 19. 3. 2018, zpracovaným znalcem Helenou Přibilovou a
uzavření kupní smlouvy mezi Městem Kynšperk nad Ohří a žadateli XXX, nar. XXX a XXX,
nar. XXX, oba bytem XXX, jejímž předmětem je prodej výše uvedeného pozemku do
společného jmění manželů v souladu s přijatým usnesením zastupitelstva města a
3. pověřuje
starostu města podpisem kupní smlouvy.

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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