USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Kynšperka nad Ohří konaného
dne 18. prosince 2008
(upravená verze)
č. 53
1. d e l e g u j e
na jednání valných hromad obchodní společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.
a Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska dne 19. prosince 2008 starostu města
a určuje, že v případě, že by se nemohl zúčastnit, bude město zastupovat místostarosta
Ing. Josef Baron a
2. u k l á d á
delegátovi města, aby za město jako společníka:
a) na valné hromadě obchodní společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. kladně rozhodl o:
- schválení výše vodného a stočného pro rok 2009
- schválení výše nájemného pro rok 2009 podle nájemní smlouvy ze dne 30. 04. 2003,
uzavřené s Vodohospodářskou společností Sokolov s.r.o.
- schválení Plánu investic pro rok 2009
- schválení financování Plánu obnovy vodovodů a kanalizací pro období 2009 – 2019, a to ve
variantě „C“, tj. financování dle reálných současných prostředků (nájemné)
- schválení uzavření kupní smlouvy za účelem prodeje nemovitostí v k.ú. Oloví městu Oloví,
b) na valné hromadě Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska kladně rozhodl o:
- schválení výše vodného a stočného pro rok 2009
- schválení výše nájemného pro rok 2009 podle nájemní smlouvy ze dne 30. 04. 2003,
uzavřené s Vodohospodářskou společností Sokolov s.r.o.
- schválení výše členských příspěvků a počtu hlasů členů VSMOS
- schválení Plánu investic pro rok 2009
- schválení financování Plánu obnovy vodovodů a kanalizací pro období 2009 – 2019.

č. 54
1. s c h v a l u j e
rozpočet města Kynšperka nad Ohří na rok 2009, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení:
1. Rozpočtové příjmy
57 112,60 tis Kč
2. Rozpočtové výdaje
55 095,60 tis. Kč
3. Saldo příjmů a výdajů – přebytek
2 017,00 tis. Kč
4. Financování:
splátky dlouhodobých přijatých úvěrů
1 167,00 tis. Kč
5. Příděl do sociálního fondu ve výši
350,00 tis. Kč,
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

č. 55
1. s c h v a l u j e
a) změnu rozpočtu na rok 2008 rozpočtové opatření č. 6. Rozpočtové příjmy se snižují
o 1193,61 tis. Kč a rozpočtové výdaje se snižují o 1 693,61 tis. Kč. Rozpočtové příjmy po

úpravě činí 68 348,45 tis. Kč a rozpočtové výdaje po úpravě činí 77 064,43 tis. Kč, dle
přílohy č.1 tohoto usnesení,
b) financování – snižuje se zapojení přebytku z minulých let (změna stavu na bankovních
účtech) o 500,00 tis. Kč. Změna stavu na bankovních účtech po úpravě činí 10 985,98 tis. Kč.
c) změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 2 tohoto usnesení,
d) zmocnění pro radu města k provedení změn v rozpočtu města roku 2008 mezi kapitolami
včetně závazných ukazatelů, vzniknou-li k tomuto důvody od 18. 12. 2008 do 31. 12. 2008
a na prvním jednání roku 2009 informovat zastupitelstvo města o provedených změnách.

č. 56
1. s c h v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2008, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2005,
kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem s účinností ode dne
05. 01. 2009 a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru zajistit zveřejnění na úřední desce na dobu 15-ti dnů.

č. 57
1. s c h v a l u j e
s účinností od 01. 01. 2009 změnu názvu příspěvkové organizace Městské kulturní středisko
v Kynšperku nad Ohří na: „Městské kulturní středisko v Kynšperku nad Ohří, příspěvková
organizace“ a změnu zřizovací listiny v čl. VI. „Vymezení hlavního účelu a předmětu
činnosti“, ve znění Dodatku č. 4 zřizovací listiny Městského kulturního střediska
v Kynšperku nad Ohří, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení.

č. 58
1. s c h v a l u j e
jednací řád Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří včetně přílohy
o mlčenlivosti členů Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří.

č. 59
1. s c h v a l u j e
směnu pozemku p. č. 436/1 (zastavěná plocha) o výměře 132 m2 a části pozemku p. č. 28
(ostatní plocha) o výměře cca 50 m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří ve vlastnictví Města
Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 221, Kynšperk nad Ohří za části pozemku
p. č. 459 – PK 143 (ostatní komunikace) o výměře 18 m2 a pozemku p. č. 126 – PK 448
(ostatní komunikace) o výměře 163 m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří ve vlastnictví paní Loucké.

Ing. Josef Baron
místostarosta v.r.

René Bolvari
starosta v.r.

„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 Kynšperka nad Ohří s omezeným rozsahem zpřístupňovaných
osobních údajů.
Plné znění usnesení (včetně příloh) zastupitelstva města a rady je k dispozici v podatelně
městského úřadu.“

