Usnesení ze zasedání ZM Kynšperk nad Ohří dne 08.12.2021

USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří
konaného dne 08. prosince 2021
upravená verze
č. ZM 51/2021
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
a) změnu rozpočtu na rok 2021 rozpočtové opatření č. 6. Rozpočtové příjmy se navyšují
o 83,71 tis. Kč a rozpočtové výdaje se nemění. Rozpočtové příjmy po úpravě činí
84.388,81 tis. Kč a rozpočtové výdaje po úpravě činí 154.855,77 tis. Kč, dle přílohy č. 1
tohoto usnesení,
b) financování – zapojení přebytku z minulých let (změna stavu na bankovních účtech) se
snižuje o 83,71 tis. Kč. Změna stavu na bankovních účtech po úpravě činí 30.466,96 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
2021 mezi kapitolami včetně závazných ukazatelů, vzniknou-li k tomuto důvody do
31.12.2021,
e) povinnost Rady města Kynšperk nad Ohří na prvním zasedání Zastupitelstva města
Kynšperk nad Ohří v roce 2022 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 31.12.2021.

č. ZM 52/2021
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
rozpočet města Kynšperka nad Ohří na rok 2022, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
a to:
1. Rozpočtové příjmy
73.800,00 tis. Kč
2. Rozpočtové výdaje
87.019,00 tis. Kč
3. Saldo příjmů a výdajů - schodek
13.219,00 tis. Kč
4. Financování:
- splátky dlouhodobého přijatého úvěru
- 3.084,00 tis. Kč
- změna stavu na bankovních účtech
16.303,00 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
2022 do 30 dnů ode dne jeho schválení na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
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č. ZM 53/2021
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
vzhledem ke schválení rozpočtu na rok 2022
1. schvaluje
a) poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2022 ve výši XXX tis. Kč 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,
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2022 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, uvedené v odst. a) usnesení, která tvoří přílohu č. 1 tohoto
usnesení a
2. pověřuje
starostu podpisem schválené veřejnoprávní smlouvy do 31.12.2021.

č. ZM 54/2021
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
směnu nemovitých věcí - pozemků parc. č. 817 (zahrada) o výměře 577 m2 a parc. č. 786/2
(zahrada) o výměře 833 m2 v katastrálním území a obci Kynšperk nad Ohří, které jsou
zapsány u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrálního pracoviště Sokolov, na
listu vlastnictví č. 1 ve vlastnictví Města Kynšperk nad Ohří, IČO 00259454, se sídlem Jana
A. Komenského 221/13, 357 51 Kynšperk nad Ohří (dále jen „město“), za pozemek parc. č.
1256/2 (ostatní plocha/manipulační plocha) o výměře 6717 m2 v katastrálním území a obci
Kynšperk nad Ohří, který je zapsán u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrálního
pracoviště Sokolov, na listu vlastnictví č. 1239 ve vlastnictví XXX, nar. XXX, trvale bytem
XXX, (dále jen XXX), a to za těchto podmínek:
- město převede pozemky parc. č. 786/2 a 817 v katastrálním území a obci Kynšperk
nad
Ohří
do
vlastnictví
XXX
za
cenu
ve
výši
XXX
Kč
bez DPH, tzn. XXX včetně DPH stanovenou znaleckým posudkem znalce Ing.
Lavičkové Ivy ze dne 8. 9. 2021,
- XXX převede pozemek parc. č. 1256/2 v katastrálním území a obci Kynšperk nad
Ohří do vlastnictví města za cenu ve výši XXX Kč stanovenou znaleckým posudkem
znalce Ing. Lavičkové Ivy ze dne 19. 10. 2021,
- náklady na realizaci směny ponesou obě smluvní strany rovným dílem, tzn. každá
ve výši jedné poloviny celkových nákladů (znalecké posudky, vklad práva do katastru
nemovitostí)
- předmětem směnné smlouvy bude finanční vypořádání ve výši XXX Kč, kterým bude
vyrovnán rozdíl v cenách směňovaných nemovitých věcí,
2. ukládá
vedoucí majetkového odboru sdělit usnesení XXX a
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3. pověřuje
starostu města podpisem směnné smlouvy.

č. ZM 55/2021
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 10. 12. 2021 od 10:00 hod.
v Kulturním domě v Březové, která bude jednat o těchto záležitostech:
a) zpráva jednatelů společnosti o podnikatelské činnosti společnosti v období od 01. 01. 2021
do 30. 09. 2021,
b) projednání a schválení výše vodného a stočného pro rok 2022,
c) projednání a schválení plánu investic pro rok 2022,
d) 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 výše vodného a stočného pro rok 2022,
ad c) schválení plánu investic pro rok 2022.
V případě, že by se této valné hromady nemohl starosta zúčastnit, bude město zastupovat
1. místostarostka paní Jana Tomsová.

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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