USNESENÍ
z 35. zasedání Zastupitelstva města Stříbra konaného dne
20.06.2018
Zastupitelstvo města Stříbra:
I. BERE NA VĚDOMÍ:
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Zprávu o kontrole plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva města Stříbra v předloženém
rozsahu bez připomínek s konstatováním:
Splněno: 33/VI/4, 30/V/13, 32/V/1, 3, 34/IV/2, 3, 4
Nesplněno:
Vyřazeno: 06/V/9,
Trvá: 23/V/12, 2/VII/4, 9/VII/9, 11/IV/18, 19, 20, 15/VI/13, 16/V/10, 19/V/8, 23/VI/3, 26/VII/2,
30/V/1, 2, 3, 4, 10, 11, 31/VI/1, 7, 32/V/8, 9, 11, 33/VI/1, 34/IV/1, 5
Dlouhodobě sledované úkoly: 23/V/12, 2/VII/4
Zápis z 31. jednání Výboru výstavby, územního plánování a Fondu rozvoje bydlení ze dne
04.06.2018.
Zápis z 30. jednání Kontrolního výboru ze dne 11.06.2018.
Zápis z 33. jednání Finančního výboru ze dne 12.06.2018.
Odstranění zjištěných nedostatků uvedených v příloze B Zprávy o přezkoumání hospodaření
územního celku za období od 01.01.2017 do 31.12.2017 v průběhu projednávání zprávy tj. do
data předání zprávy 11.05.2018. Těmito nesprávnými úkony nevznikla městu Stříbru žádná
škoda.
Vyhodnocení výsledků projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu Stříbro – veřejné
projednání dne 25.04.2018.

II. SCHVALUJE:
1.

Program jednání 35. zasedání Zastupitelstva města Stříbra s doplněním a pozměňovacími
návrhy.
2. Zpracovatele zápisu Marcelu Novákovou a ověřovatele zápisu ve složení: Mgr. Pavel Herbst,
Mgr. Jaroslava Laššáková.
3. Návrhovou komisi ve složení: PhDr. Jitka Soukupová, Josef Balvín, Karel Ticháček.
4. Prodloužení termínů u úkolů: 23/VI/3, 32/V/8 do 31.08.2018; 30/V/3,4 do 19.09.2018; 31/VI/7
do 15.12.2018
5. Vřazení úkolu 06/V/9.
6. Majetkoprávní úkony s konkrétními podmínkami uvedenými v příloze č. 01 tohoto usnesení.
7. Rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu města Stříbra na rok 2018 uvedená v příloze
č. 02 tohoto usnesení.
8. Uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 21/FPP/2018 a č, 22/FPP/2018 o poskytnutí dotace na rok
2018 uvedené v příloze č. 03 tohoto usnesení.
9. Účetní závěrku Města Stříbra sestavenou k 31.12.2017 dle protokolu uvedeném v příloze č. 04
tohoto usnesení.
10. Závěrečný účet města Stříbra za rok 2017 s přílohami:
I.
a) Výsledek hospodaření města Stříbra k 31.12.2017
b) Stanovení závazných ukazatelů na rok 2017
c) Celkové porovnání let 2009 – 2017
d) Rekapitulace příjmů
e) Rekapitulace výdajů
f) Financování
g) Zúčtovací vztahy
h) Přehled účtů a fondů
i) Přehled přijatých dotací
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j) Podíly k 31.12.2017
k) Majetek k 31.12.2017
l) Hospodaření s majetkem 2017
II.
a) Čerpání a stav peněžních prostředků města včetně finančního majetku v roce 2017
b) Stav peněžních fondů u příspěvkových organizací města Stříbra k 31.12.2017 (vyjma
FKSP)
c) Výše vkladů města Stříbra v ostatních založených společnostech k 31.12.2017
d) Zřízené ostatní společnosti města Stříbra k 31.12.2017
e) Finanční vypořádání dotací poskytnutých z rozpočtu Města Stříbra za rok 2017
III.
IV.

11.
12.

13.

14.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Stříbra za rok 2017
Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Stříbra za rok 2017 a
společností se 100% vkladem města Stříbra
V.
Závěrečná zpráva o inventarizaci majetku k 31.12.2017
VI. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 31.12.2017
VII. Rozvaha sestavená k 31.12.2017
VIII. Výkaz zisku a ztrát sestavený k 31.12.2017
IX. Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2017
X.
Přehled o peněžních tocích sestavený k 31.12.2017
XI. Přehled o změnách vlastního kapitálu sestavený k 31.12.2017
XII. Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2017
a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením s výhradou
Odstranění a nápravu zjištěných nedostatků dle zprávy o výsledcích přezkoumání
hospodaření města Stříbra za rok 2017.
a) Uzavření smlouvy o vytvoření společného školského obvodu spádové školy MŠ Stříbro,
příspěvková organizace s obcí Vranov uvedené v příloze č. 5 tohoto usnesení.
b) OZV č. 01/2018 o stanovení části společného školského obvodu mateřských škol uvedenou
v příloze č. 6 tohoto usnesení.
V souladu s ustanovením § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu v platném znění, rozhodnutí o námitkách podaných vlastníky pozemku
a staveb dotčených návrhem řešení a oprávněným investorem při projednání Změny č. 2
Územního plánu Stříbro.
Vydání Změny č. 2 Územního plánu Stříbro, po ověření, že Změna č. 2 územního plánu není
v rozporu s Politikou územního rozvoje 2008 ČR, ve znění Aktualizace č.1, se Zásadami
územního rozvoje Plzeňského kraje ve znění Aktualizace č. 1 s účinností od 1.4.2014, se
stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu
Plzeňského kraje, v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, § 171, § 172, § 173 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád v platném znění (správní řád), formou opatření obecné povahy.

III. NESCHVALUJE:
1.

Majetkoprávní úkony s konkrétními podmínkami uvedenými v příloze č. 01 tohoto usnesení.

IV. UKLÁDÁ:
1.

Zajistit administrativní náležitosti vyplývající z majetkoprávních úkonů schválených
Zastupitelstvem města Stříbra a zabezpečit uzavření smluv v termínech a s podmínkami
dohodnutými stranami, tak jak je uvedeno v příloze č. 01 tohoto usnesení. V pracovním
pořádku zajistí vedoucí HIO MěÚ Stříbro.
Z: starosta města
T: průběžně

2.

Zapracovat schválená rozpočtová opatření do schváleného rozpočtu města Stříbra na rok
2018. V pracovním pořádku zajistí vedoucí FO MěÚ Stříbro.
Z: starosta města
T: 30.06.2018
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3.

Zabezpečit administrativní náležitosti spojené s uzavřením veřejnoprávní smlouvy
č. 21/FPP/2018 a č, 22/FPP/2018 o poskytnutí dotací na rok 2018 uvedené v příloze č. 03
tohoto usnesení. V pracovním pořádku zajistí vedoucí FO MěÚ Stříbro.
Z: starosta města
T: 30.07.2018

4.

Zabezpečit administrativní úkony spojené se schválením účetní závěrky za rok 2017.
Z: starosta města
T: 30.06.2018

5.

Zabezpečit administrativní úkony spojené s Závěrečným účtem města za rok 2017.
Z: starosta města
T: 30.06.2018

6.

Zabezpečit administrativní náležitosti spojené se schválením smlouvy o vytvoření společného
školského obvodu spádové školy MŠ Stříbro, příspěvková organizace s obcí Vranov uvedené
v příloze č. 5 tohoto usnesení a OZV č. 01/2018 o stanovení části společného školského
obvodu mateřských škol uvedenou v příloze č. 6 tohoto usnesení.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí FO MěÚ Stříbro.
Z: starosta města
T: 30.07.2018

7.

Zajistit vyhotovení Územního plánu Stříbro zahrnujícího úplné znění po vydání Změny č. 2
Územního plánu Stříbro a jeho doručení veřejnou vyhláškou.
Z: vedoucí OVÚP
T: 30.08.2018

8.

Jednat s projektovou kanceláří XTOPIX architekti s.r.o. o náhradě škod, vzniklých vícepracemi
při akci „Mateřská škola Prokopa Holého, Stříbro“.
Z: místostarosta Záhoř
T: 19.09.2018

Starosta města Stříbra :

…………………………………………
Bc. Karel Lukeš

Správnost zápisu a usnesení ověřili:

……………………………. ..
Mgr. Pavel Herbst

………………………………………..
Mgr. Jaroslava Laššáková
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Příloha č. 01
usnesení z 35. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20. června 2018

Zastupitelstvo města schvaluje:
I. VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ:
5.
Záměr prodeje pozemku p. č. 335/9 o výměře 1858 m2 vodní plocha v k. ú. Stříbro za
účelem opravy hráze, která patří k rybníku na pozemku p. č. 335/8 vodní plocha v k. ú.
Stříbro.

II. NÁVRH NA PRODEJ POZEMKŮ:
1.
Prodej p. č. 1310/33 o výměře 152 m2 ostatní plocha, jiná plocha, p. č. 1310/40 o
výměře 55 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace a p. č. 1310/41 o výměře 210 m2
ostatní plocha, všechny v k. ú Stříbro oddělených zapsaným Geometrickým plánem č.
3604-25/2018 za účelem rozšíření vlastního pozemku panu Xxxx, bytem Stříbro, Xxxx, PSČ
349 01 za celkovou cenu 293.067,00 Kč včetně DPH.
2.
Prodej pozemků p. č. 1402/601 o výměře 15 m2 ostatní plocha a p. č. 1402/602 o výměře
2 m2 ostatní plocha, oba v k. ú. Stříbro, za účelem zarovnání vlastního pozemku panu
Xxxx, bytem Stříbro, Xxxx za celkovou cenu 15.400,00 Kč vč. DPH.
III. NÁVRH NA PRODEJ POZEMKŮ ZA CENU NIŽŠÍ, NEŽ OBVYKLOU:
1.
Prodej pozemku p. č. 311/11 o výměře 201 m2 ostatní plocha v k.ú. Butov vzniklého
oddělením z pozemku p. č. 311/2 na základě GP 3604–26/2018 Ing. Xxxx, bytem Stříbro,
Xxxx za cenu nižší než obvyklou 41.367,00 Kč včetně DPH.
2.
Prodej pozemku p. č. 311/12 o výměře 106 m2 ostatní plocha v k. ú. Butov vzniklého
oddělením z pozemku p. č. 311/2 na základě nezapsaného GP 3604–26/2018 manželům
Xxxx, bytem 335 03 Nepomuk, Xxxx za cenu nižší než obvyklou 22.367,00 Kč včetně DPH.
3.
Prodej pozemku p. č. 311/2 o výměře 32 m2 ostatní plocha v k. ú. Butov na základě GP
3604–26/2018 paní Xxxx, bytem Plzeň, Xxxx za cenu nižší než obvyklou 7.567,00 Kč
včetně DPH.
IV. NÁVRH NA ODKOUPENÍ POZEMKŮ:
1.
Odkoupení pozemků v k. ú. Stříbro:
 p. č. 1879/6 o výměře 137 m2 ostatní plocha
 p. č. 1879/7 o výměře 216 m2 ostatní plocha
 p. č. 1891/2 o výměře 2756 m2 orná půda
 p. č. 1891/8 o výměře 432 m2 orná půda
 p. č. 1891/3 o výměře 102 m2 orná půda
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od TJ Baník Stříbro, spolek se sídlem Stříbro, Palackého 1269, zastoupený předsedou
spolku Ing. Miroslavem Klauberem za celkovou cenu 1.457.200,00 Kč vč. DPH.

Zastupitelstvo města neschvaluje:
I. VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ:
1.
Záměr prodeje pozemků p. č. 1816/18 o výměře 24 m2 ostatní plocha, 1816/5 o výměře
55 m2 trvalý travní porost, 1816/17 o výměře 669 m2 orná půda a 1816/4 o výměře 128
m2 orná půda, všechny v k. ú. Stříbro za účelem rozšíření parkovacích míst a stavby nové
haly.
2.
Záměr prodeje části pozemku p. č. 3030/1 o výměře cca 180 m2 z celkových 3754 m2
ostatní plocha v k. ú. Stříbro za účelem zřízení nové brány na pozemek p. č. st. 1934 a
parkoviště před ním.
3.
Záměr prodeje pozemku p. č. 254/15 o výměře 119 m2 ostatní plocha v k. ú. Butov za
účelem rozšíření vlastního pozemku.
4.
Záměr prodeje části pozemku p. č. 208/2 o výměře cca 350 m2 z celkových 7675 m2
ostatní plocha, zeleň v k. ú. Stříbro za účelem narovnání stavu.

Zastupitelstvo města ukládá:
I. VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ:
5.
Návrh na usnesení:
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené se zveřejněním záměru prodeje p. č. 335/9 o
výměře 1858 m2 vodní plocha v k. ú. Stříbro za účelem opravy hráze, která patří k rybníku
na pozemku p. č. 335/8 vodní plocha v k. ú. Stříbro.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: starosta města
T: průběžně

II. NÁVRH NA PRODEJ POZEMKŮ:
1.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s přípravou prodeje p. č. 1310/33 o výměře
152 m2 ostatní plocha, jiná plocha, p. č. 1310/40 o výměře 55 m2 ostatní plocha, ostatní
komunikace a p. č. 1310/41 o výměře 210 m2 ostatní plocha, všechny v k. ú Stříbro
oddělených zapsaným Geometrickým plánem č. 3604-25/2018 za účelem rozšíření vlastního
pozemku panu Xxxx, bytem Stříbro, Xxxx, PSČ 349 01 za celkovou cenu 293.067,00 Kč
včetně DPH.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: starosta města
T: průběžně
2.
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Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s přípravou prodeje pozemků p. č. 1402/601 o
výměře 15 m2 ostatní plocha a p. č. 1402/602 o výměře 2 m2 ostatní plocha, oba v k. ú.
Stříbro, za účelem zarovnání vlastního pozemku panu Xxxx, bytem Stříbro, Xxxx za
celkovou cenu 15.400,00 Kč vč. DPH.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: starosta města
T: průběžně
III. NÁVRH NA PRODEJ POZEMKŮ ZA CENU NIŽŠÍ, NEŽ OBVYKLOU:
1.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s přípravou prodeje pozemku p. č. 311/11 o
výměře 201 m2 ostatní plocha v k. ú. Butov vzniklého oddělením z pozemku p. č. 311/2 na
základě GP 3604–26/2018 Ing. Xxxx, bytem Stříbro, Xxxx za cenu nižší než obvyklou
41.367,00 Kč včetně DPH.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: starosta města
T: průběžně
2.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s přípravou prodeje pozemku p. č. 311/12 o
výměře 106 m2 ostatní plocha v k. ú. Butov vzniklého oddělením z pozemku p. č. 311/2 na
základě nezapsaného GP 3604–26/2018 manželům Xxxx, bytem 335 03 Nepomuk, Xxxx za
cenu nižší než obvyklou 22.367,00 Kč včetně DPH. V pracovním pořádku zajistí vedoucí
HIO.
Z: starosta města
T: průběžně
3.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s přípravou prodeje pozemku p. č. 311/2 o
výměře 32 m2 ostatní plocha v k. ú. Butov na základě GP 3604–26/2018 paní Xxxx, bytem
Plzeň, Xxxx za cenu nižší než obvyklou 7.567,00 Kč včetně DPH.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: starosta města
T: průběžně
IV. NÁVRH NA ODKOUPENÍ POZEMKŮ:
1.
Zajistit veškeré administrativní úkony související s odkoupením pozemků v k. ú. Stříbro:
 p. č. 1879/6 o výměře 137 m2 ostatní plocha
 p. č. 1879/7 o výměře 216 m2 ostatní plocha
 p. č. 1891/2 o výměře 2756 m2 orná půda
 p. č. 1891/8 o výměře 432 m2 orná půda
 p. č. 1891/3 o výměře 102 m2 orná půda
od TJ Baník Stříbro, spolek se sídlem Stříbro, Palackého 1269, zastoupený předsedou
spolku Ing. Miroslavem Klauberem za celkovou cenu 1.457.200,00 Kč vč. DPH.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO MěÚ
Z: starosta města
T: průběžně
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Příloha č. 02
usnesení z 35. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20. června 2018

Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e :
Rozpočtová opatření v rozpočtu města na rok 2018
pozn. číslování RO navazuje na RO Rady a budou číslována vzestupně za celý rok 2018

21) Finanční dotace - PO ZUŠ Stříbro
Finanční dotace - Rodinné centrum, z.s.
Snížení účelové rezervy - součinnost s obyvateli

22) Navýšení ZU 5 Výdaje HIO
Navýšení příjmů 3. třída - kapitálové

23) Navýšení příspěvku na provoz:
ZŠ Mánesova
ZŠ Gagarinova
DDM
Navýšení příjmů z pronájmu budov PO

Příloha č. 02 35. ZM 20.06.18 - Rozpočtová opatření.xls

70 000,00 Kč
230 000,00 Kč
-300 000,00 Kč

1 457 200,00 Kč
1 457 200,00 Kč

19 321,00 Kč
25 650,00 Kč
34 576,00 Kč
79 547,00 Kč

Stránka 1

Příloha č. 03
usnesení z 35. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20. června 2018

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 21/FPP/2018
O POSKYTNUTÍ DOTACE
I.
Smluvní strany
1. Poskytovatel dotace:
Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro, IČO 00260177, č.ú. 112595803/0300
zastoupené starostou města Bc. Karlem Lukešem
a
2. Příjemce dotace:
Základní umělecká škola, příspěvková organizace, Kostelní 106, 349 01 Stříbro,
IČO 750 48 477. č.ú. Xxxx
zastoupena ředitelem Františkem Kratochvílem

II.
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové dotace v rámci participativního rozpočtu města
Stříbra 2018.
1. Účel poskytnutí dotace:

organizace a realizace festivalu v rámci ZUŠ Open 2019

2. Výše dotace:

70.000,00 Kč, slovy sedmdesáttisíckorunčeských

.

III.
Podmínky využití dotace
1. Finanční prostředky jsou použitelné jen v daném rozpočtovém roce tj. v období od 01.08.2018
do 31.07.2019 a pouze pro účel uvedený v čl. II, odst. 2 a odst. 3.
2. Nevyčerpaný zůstatek dotace se vrací do rozpočtu města na č. ú 112595803/0300 VS
31521002118. Vyúčtování bude provedeno do 31.10.2019. V případě pozdního vyúčtování se
uloží odvod ve výši 10 % dotace.
3. Způsob vyúčtování:
a. U dotace do 30.000 Kč bude dotace vyúčtována formou seznamu účetních dokladů
s uvedením čísla dokladu, částky, popisu a bankovního výpisu nebo výdajového dokladu
z pokladny (bez kopií účetních dokladů) s celkovým součtem všech dokladů. Maximální
limit pro začlenění do seznamu účetních dokladů je 10.000 Kč za jeden účetní doklad.
V případě dokladu na vyšší částku je povinnost přiložit kopii tohoto dokladu – bez těchto
náležitostí bude bráno vyúčtování jako nedostačující.
b. U dotace vyšší než 30.000 Kč bude vyúčtování doloženo kopiemi dokladů včetně jejich
celkové rekapitulace formou seznamu účetních dokladů s uvedením čísla dokladu, částky
a celkového součtu všech dokladů, bankovního výpisu nebo výdajového dokladu
z pokladny – bez těchto náležitostí bude bráno vyúčtování jako nedostačující.
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c. Součástí vyúčtování bude fotodokumentace akce nebo fotodokumentace využití
finančních prostředků na nákup či opravy.
4. Finanční prostředky lze použít pouze v období stanoveném ve smlouvě za těchto podmínek:
a. V případě poskytnutí dotace na kalendářní rok je příjemce povinen pokud nevyčerpá
dotaci do konce kalendářního roku tuto skutečnost e-mailem (z e-mailu uvedeného
v žádosti) nebo písemně oznámit poskytovateli a do 15.01. následujícího roku
nevyčerpanou dotaci odvést na účet poskytovatele.
b. V případě poskytnutí dotace na delší období než je kalendářní rok, je příjemce povinen
e-mailem (z e-mailu uvedeného v žádosti) nebo písemně uvést do 15.01. výši použitých
finančních prostředků ve skončeném kalendářním roce.
5. Příjemce dotace se zavazuje, že prostředky dotace budou využity výhradně k financování
účelu uvedeného v čl. II této smlouvy. V případě porušení účelovosti použití prostředků dotace
je příjemce povinen vrátit dotaci ve výši neoprávněně použité částky zpět poskytovateli.
6. Příjemce dotace je povinen v místě projektu na viditelném místě umístit informaci, že
projekt je podpořen z Participativního rozpočtu města Stříbra 2018. Tato informace musí
být také součástí všech tištěných materiálů, které v rámci projektu vzniknou.
7. Příjemce dotace je povinen vést účetnictví řádně v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, popř. daňovou evidenci řádně v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb. o daních
z příjmů, a zavazuje se vést evidenci čerpání poskytnuté dotace odděleně od ostatního
účetnictví, popř. daňové evidence. Dotace budou v účetnictví, popř. daňové evidenci,
analyticky odlišeny. Příjemce je vždy povinen doložit evidenci čerpání dotace doklady
splňujícími charakter účetních dokladů podle zákona o účetnictví, i když účetnictví nevede.
V případě porušení ustanovení tohoto odstavce se uloží odvod ve výši 1.000 Kč.
8. Pokud dojde za trvání této smlouvy k přeměně nebo zrušení právnické osoby, která je
příjemcem dotace, je příjemce dotace povinen vrátit poměrnou část nevyčerpané dotace, a to
bez zbytečného odkladu nejpozději v den, který předchází dni účinnosti přeměny / vstupu
právnické osoby do likvidace. Zároveň je příjemce povinen dodržet čl. III., odst.1.
9. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo k nahlédnutí do účetních dokladů příjemce dotace, které
se týkají účtování účelové dotace dle čl. II..
10. Příjemce dotace je povinen vrátit celou dotaci, jakmile nastane alespoň jeden z těchto důvodů:
a. Odpadne účel, pro který je dotace poskytována,
b. Dotace byla v celé své výši použita v rozporu s účelem, pro který byla poskytnuta.
11. Příjemci dotace je dovoleno užití loga města Stříbra v souvislosti s účelem poskytnuté dotace.
12. Příjemce dotace se zavazuje, že logo města Stříbra nebude jeho užitím zneváženo a zneužito;
zejména, že užitím loga města Stříbra nedojde ke znevážení nebo poškození dobré pověsti
nebo dobrého jména města Stříbra.

IV.
Závěrečné ustanovení
1. Na poskytnutou dotaci se vztahují ustanovení § 22 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů.
2. Jakékoliv změny a úpravy této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou.
3. Tato smlouva byla vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží
po jednom stejnopise. Stejnopisy mají právní účinky originálu.
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4. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se veškeré právní vztahy občanským zákoníkem.
5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
6. Příjemce souhlasí se zveřejněním této smlouvy dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, popřípadě obdobně podle
příslušných ustanovení uvedených zákonů i tam, kde zákon povinnost zveřejnit neukládá.
7. Při splnění podmínek pro zveřejnění veřejnoprávní smlouvy v registru smluv provede tuto
povinnost poskytovatel dotace.
8. Účelová dotace byla schválena zastupitelstvem dne 20.06.2018.
9. Smlouva byla schválena zastupitelstvem dne 20.06.2018.
Ve Stříbře dne …………….

.

Ve Stříbře dne ………………….

…………………………………
příjemce příspěvku

…………….…………………..
Město Stříbro

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 22/FPP/2018
O POSKYTNUTÍ DOTACE
I.
Smluvní strany
1. Poskytovatel dotace:
Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro, IČO 00260177, č.ú. 112595803/0300
zastoupené starostou města Bc. Karlem Lukešem
a
2. Příjemce dotace:
Rodinné centrum Stříbro, z.s., Husova 141, 349 01 Stříbro, IČO 07114001, č.ú.
zapsaný v spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni v oddílu L, vložce č. 8630
zastoupeno předsedou spolku Bc. Karolínou Bobkovou

II.
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové dotace v rámci participativního rozpočtu města
Stříbra 2018.
1. Účel poskytnutí dotace:

vybavení a provoz rodinného centra ve Stříbře

2. Výše dotace:

230.000,00 Kč, slovy dvěstětřicettisíckorunčeských

.

III.
Podmínky využití dotace
1. Finanční prostředky jsou použitelné jen v daném rozpočtovém roce tj. v období od 01.08.2018
do 31.07.2019 a pouze pro účel uvedený v čl. II, odst. 2 a odst. 3.
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2. Nevyčerpaný zůstatek dotace se vrací do rozpočtu města na č. ú 112595803/0300 VS
31521002218. Vyúčtování bude provedeno do 31.10.2019. V případě pozdního vyúčtování se
uloží odvod ve výši 10 % dotace.
3. Způsob vyúčtování:
a. U dotace do 30.000 Kč bude dotace vyúčtována formou seznamu účetních dokladů
s uvedením čísla dokladu, částky, popisu a bankovního výpisu nebo výdajového dokladu
z pokladny (bez kopií účetních dokladů) s celkovým součtem všech dokladů. Maximální
limit pro začlenění do seznamu účetních dokladů je 10.000 Kč za jeden účetní doklad.
V případě dokladu na vyšší částku je povinnost přiložit kopii tohoto dokladu – bez těchto
náležitostí bude bráno vyúčtování jako nedostačující.
b. U dotace vyšší než 30.000 Kč bude vyúčtování doloženo kopiemi dokladů včetně jejich
celkové rekapitulace formou seznamu účetních dokladů s uvedením čísla dokladu, částky
a celkového součtu všech dokladů, bankovního výpisu nebo výdajového dokladu
z pokladny – bez těchto náležitostí bude bráno vyúčtování jako nedostačující.
c. Součástí vyúčtování bude fotodokumentace akce nebo fotodokumentace využití
finančních prostředků na nákup či opravy.
4. Finanční prostředky lze použít pouze v období stanoveném ve smlouvě za těchto podmínek:
a.

V případě poskytnutí dotace na kalendářní rok je příjemce povinen pokud nevyčerpá
dotaci do konce kalendářního roku tuto skutečnost e-mailem (z e-mailu uvedeného
v žádosti) nebo písemně oznámit poskytovateli a do 15.01. následujícího roku
nevyčerpanou dotaci odvést na účet poskytovatele.

b. V případě poskytnutí dotace na delší období než je kalendářní rok, je příjemce povinen
e-mailem (z e-mailu uvedeného v žádosti) nebo písemně uvést do 15.01. výši použitých
finančních prostředků ve skončeném kalendářním roce.
5. Příjemce dotace se zavazuje, že prostředky dotace budou využity výhradně k financování
účelu uvedeného v čl. II této smlouvy. V případě porušení účelovosti použití prostředků dotace
je příjemce povinen vrátit dotaci ve výši neoprávněně použité částky zpět poskytovateli.
6. Příjemce dotace je povinen v místě projektu na viditelném místě umístit informaci, že
projekt je podpořen z Participativního rozpočtu města Stříbra 2018. Tato informace musí
být také součástí všech tištěných materiálů, které v rámci projektu vzniknou.
7. Příjemce dotace je povinen vést účetnictví řádně v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, popř. daňovou evidenci řádně v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb. o daních
z příjmů, a zavazuje se vést evidenci čerpání poskytnuté dotace odděleně od ostatního
účetnictví, popř. daňové evidence. Dotace budou v účetnictví, popř. daňové evidenci,
analyticky odlišeny. Příjemce je vždy povinen doložit evidenci čerpání dotace doklady
splňujícími charakter účetních dokladů podle zákona o účetnictví, i když účetnictví nevede.
V případě porušení ustanovení tohoto odstavce se uloží odvod ve výši 1.000 Kč.
8. Pokud dojde za trvání této smlouvy k přeměně nebo zrušení právnické osoby, která je
příjemcem dotace, je příjemce dotace povinen vrátit poměrnou část nevyčerpané dotace, a to
bez zbytečného odkladu nejpozději v den, který předchází dni účinnosti přeměny / vstupu
právnické osoby do likvidace. Zároveň je příjemce povinen dodržet čl. III., odst.1.
9. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo k nahlédnutí do účetních dokladů příjemce dotace, které
se týkají účtování účelové dotace dle čl. II..
10. Příjemce dotace je povinen vrátit celou dotaci, jakmile nastane alespoň jeden z těchto důvodů:
a. Odpadne účel, pro který je dotace poskytována,
b. Dotace byla v celé své výši použita v rozporu s účelem, pro který byla poskytnuta.
11. Příjemci dotace je dovoleno užití loga města Stříbra v souvislosti s účelem poskytnuté dotace.
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12. Příjemce dotace se zavazuje, že logo města Stříbra nebude jeho užitím zneváženo a zneužito;
zejména, že užitím loga města Stříbra nedojde ke znevážení nebo poškození dobré pověsti
nebo dobrého jména města Stříbra.

IV.
Závěrečné ustanovení
1. Na poskytnutou dotaci se vztahují ustanovení § 22 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů.
2. Jakékoliv změny a úpravy této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou.
3. Tato smlouva byla vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží
po jednom stejnopise. Stejnopisy mají právní účinky originálu.
4. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se veškeré právní vztahy občanským zákoníkem.
5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
6. Příjemce souhlasí se zveřejněním této smlouvy dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, popřípadě obdobně podle
příslušných ustanovení uvedených zákonů i tam, kde zákon povinnost zveřejnit neukládá.
7. Při splnění podmínek pro zveřejnění veřejnoprávní smlouvy v registru smluv provede tuto
povinnost poskytovatel dotace.
8. Účelová dotace byla schválena zastupitelstvem dne 20.06.2018.
9. Smlouva byla schválena zastupitelstvem dne 20.06.2018.
Ve Stříbře dne …………….
…………………………………
příjemce příspěvku

.

Ve Stříbře dne ………………….
…………….…………………..
Město Stříbro
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Příloha č. 04
usnesení z 35. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20. června 2018

PROTOKOL O SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Předmětem schvalování je účetní závěrka Města Stříbra, IČ 00260177, za rok 2017 sestavená
k 31.12.2017 (dále jen „účetní závěrka“). Schvalování účetní závěrky bylo uskutečněno na 35. zasedání
Zastupitelstva města konané dne 20.06.2018 na základě podkladů dodaných vedoucí finančního odboru,
a to zejména schvalovaná účetní závěrka, inventarizační zápis, zpráva o přezkoumání hospodaření
za rok 2017.
Osoby, které rozhodovaly o schválení účetní závěrky dne 20.06.2018:
-

starosta Bc. Karel Lukeš
místostarosta Martin Záhoř
radní PhDr. Jitka Soukupová
radní Mgr. Květoslava Špilerová
zastupitelka Mgr. Jaroslava Laššáková
zastupitel Karel Ticháček
zastupitel Ing. Vladislav Moravec
zastupitel Ing. Miroslav Šimek
zastupitel Karel Neuberger, MBA
zastupitel Blahoslav Kupec
zastupitel Josef Balvín
zastupitel Mgr. Herbst Pavel

Z celkového počtu členů zastupitelstva 15 bylo přítomno 12 členů.

Při schválení závěrky:
Zastupitelstvo rozhodlo poměrem hlasů 15:12, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu
skutečností posuzovaných podle § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví
a finanční situace Města Stříbra, IČ 00260177 a účetní závěrku schvaluje.
Zastupitelstvo současně rozhodlo o převodu hospodářského výsledku ve výši 51.415.696,33 Kč
za rok 2017 na účet nerozděleného zisku.
Popis dalších skutečností významných pro uživatele účetní závěrky:
- další požadavky na doplnění dokladů pro schválení účetní závěrky nejsou
Vyjádření vedoucí finančního odboru k výroku o schválení účetní závěrky:
Vedoucí finančního odboru akceptovala schválení účetní závěrky bez připomínek.

Bc. Karel Lukeš
starosta města

Příloha č. 05
usnesení z 35. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20. června 2018
Město Stříbro
se sídlem Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro
zastoupené starostou Bc. Karlem Lukešem
IČO: 00260177

a
Obec Vranov
se sídlem Vranov čp. 4, 349 01 Stříbro
zastoupená starostkou Miloslavou Svobodovou
IČO: 00869007

uzavírají na základě 178 odst. 2 písm. c) a § 179 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 46 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne tuto:

DOHODU
o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy,
jejíž činnost vykonává

Mateřská škola Stříbro, příspěvková organizace,
Soběslavova 1003, Stříbro 349 01, IČ 70937621

I.
Obec je povinna podle § 179 odst. 2 školského zákona zajistit podmínky pro předškolní
vzdělávání dětí přednostně přijímaných podle § 34 odst. 3, a za tím účelem obec zřizuje
mateřskou školu, nebo zajistí předškolní vzdělávání v mateřské škole zřizované jinou obcí.

II.
Uvedené obce se podle § 178 odst. 2, písm. c) a § 179 odst. 3 školského zákona dohodly
vytvořit společný školský obvod k plnění povinného předškolního vzdělávání podle § 34
odst. 1 školského zákona a dětí přednostně přijímaných podle § 34 odst. 3 školského
zákona. Podle § 46 obecního zřízení, ve znění pozdějších předpisů, mohou obce při výkonu
samostatné působnosti vzájemně spolupracovat.

III.
1

Obce se dohodly na vytvoření společného školského obvodu mateřské školy, jejíž činnost
vykonává Mateřská škola Stříbro, příspěvkové organizace, Soběslavova 1003, Stříbro
349 01 jejímž zřizovatelem je Město Stříbro.
Společný školský obvod mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola
Stříbro, příspěvková organizace, Soběslavova 1003, Stříbro 349 01 je tvořen
územními obvody města Stříbro a obce Vranov a její části Svinná.

IV.
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinnosti od 01.09.2018
Podmínkou platnosti této smlouvy je její schválení zastupitelstvem obou smluvních stran:
 Město Stříbro smlouvu schválilo na 35. jednání Změ, dne 20.06.2018
 Obec Vranov smlouvu schválila dne …………….. usnesením č. ………..
Každá smluvní strana může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí i bez uvedení důvodu,
a to k 01.09. příslušného roku. Výpovědní lhůta činí šest měsíců a začíná běžet první den
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní
straně.
Změny této smlouvy jsou možné jen formou písemného dodatku na základě odsouhlasení
smluvními stranami.
Smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží jedno vyhotovení.

Ve Stříbře dne:

…………………..……….
starosta města

Ve Vranově dne:

………………………………..….
starostka obce
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Příloha č. 06
usnesení z 35. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20. června 2018

Město Stříbro
Obecně závazná vyhláška č. 01/2018

Zastupitelstvo města Stříbra vydalo dne 20.06.2018 v souladu s ustanoveními § 178 odst. 2
písm. c) a § 179 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a
v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

O STANOVENÍ ČÁSTI SPOLEČNÉHO ŠKOLSKÉHO
OBVODU MATEŘSKÉ ŠKOLY
kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy

čl. I
Stanovení školského obvodu
Na základě uzavřené dohody města Stříbra s obcí Vranov o vytvoření společného školského
obvodu mateřské školy, je území města Stříbra, částí školského obvodu Mateřské školy
Stříbro, příspěvková organizace, Soběslavova 1003, Stříbro 349 01, IČO 70937621, zřízené
městem Stříbro.

čl. II
Závěrečná ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška byla schválena Zastupitelstvem města Stříbra dne
20.06.2018 a nabývá účinnosti dne 01.09.2018

….………………..…………….
Bc. Karel Lukeš
starosta
Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

..…………………………………
Martin Záhoř
místostarosta

