USNESENÍ
z 06. zasedání Zastupitelstva města Stříbra konaného dne
17.04.2019
Zastupitelstvo města Stříbra:
I. BERE NA VĚDOMÍ:
1.

1.
2.
3.
4.
5.

Zprávu o kontrole plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva města Stříbra v předloženém
rozsahu bez připomínek s konstatováním:
Splněno: 32/V/9, 30/V/1, 34/IV/5, 05/V/1, 2, 3, 4, 8, 9, 11
Nesplněno:
Trvá:
11/IV/18, 19, 20, 15/VI/13, 16/V/10, 19/V/8, 30/V/3, 4, 32/V/8, 36/VI/2, 6, 9, 10,
02/VII/1, 7, 8, 9, 10, 03/VI/5, 6, 12, 05/V/5, 6, 7, 10,
Dlouhodobě sledované úkoly:
Zápis z 4. jednání Finančního výboru ze dne 09.04.2019.
Zápis z 3. jednání Kontrolního výboru ze dne 08.04.2019.
Zápis z 3. jednání Výboru výstavby, územního plánování a Fondu rozvoje bydlení ze dne
01.04.2019.
Zápis z 2. jednání Výboru pro veřejný pořádek a bezpečnost občanů ze dne 20.03.2019.
Územní studii kasárna Stříbro a souhlasí s vložením jejích dat do evidence územně plánovací
činnosti jako podklad pro další rozhodování v území.

II. SCHVALUJE:
1.

Program jednání 6. zasedání Zastupitelstva města Stříbra s doplněním a pozměňovacími
návrhy.
2. Zpracovatele zápisu Marcelu Novákovou a ověřovatele zápisu ve složení: MUDr. Ing. Robin
Šín, MBA, Mgr. Květoslava Špilerová.
3. Návrhovou komisi ve složení: Karel Neuberger, MBA, PhDr. Jitka Soukupová, Vladimír
Souček.
4. Majetkoprávní úkony s konkrétními podmínkami uvedenými v příloze č. 01 tohoto usnesení.
5. Rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu města Stříbra na rok 2019 uvedená v příloze
č. 02 tohoto usnesení.
6. Dodatek č. 1 Pravidla pro rozpočtová opatření platná od 01.04.2019, uvedený v příloze č. 03
tohoto usnesení.
7. Ve volebním období 2018 – 2022 budou poskytovány roční odměny z org. 206 Zastupitelstvo
členům výborů ZMě Stříbra a členům komisí RMě Stříbra vyjma těch, kteří jsou zastupitelé, ve
výši 500 Kč na jednoho člena výboru nebo komise a 1 000 Kč tajemníkům výborů
a komisí vyjma Výboru výstavby, územního plánování a fondu rozvoje bydlení na území
města Stříbra a Výboru pro místní části. Roční odměny členům Výboru pro místní části
ZMě Stříbra vyjma těch, kteří jsou zastupitelé bude ve výši 1 000 Kč na jednoho člena
výboru a 1 000 Kč tajemníkovi výboru. Roční odměny členům Výboru výstavby,
územního plánování a fondu rozvoje bydlení na území města Stříbra vyjma těch, kteří jsou
zastupitelé bude ve výši 1 200 Kč na jednoho člena výboru a 1 000 Kč tajemníkovi
výboru.
Tyto prostředky obdrží předseda výboru či komise jako celkovou sumu podle počtu členů
výboru či komise + tajemník (bez členů, kteří jsou zastupitelé) k rozdělení dle jeho návrhu.
Předseda výboru předloží nejpozději do konce října běžného roku návrh na rozdělení celkové
částky na jednotlivé členy a tajemníka výboru ke schválení ZMě Stříbro.
8. Uzavření dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy č. 22/FPP/2019 Rodinné centrum Stříbro z.s.
uvedeném v příloze č. 04 tohoto usnesení.
9. Zrušení poskytnutí finanční dotace a zrušení veřejnoprávní smlouvy č. 02/FPP/2019
se Zdravotnickou záchrannou službou Plzeňského kraje, příspěvkovou organizací.
10. Poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení na území města Stříbra v rozsahu uvedeném
v příloze č. 5 tohoto usnesení, v souladu s doporučením Výboru výstavby, územního
plánování a FRB.
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11. Zrušení a vstup do likvidace zájmového sdružení právnických osob Stříbro Waystone
Development z.s.p.o., se sídlem Václavské náměstí 832/19, 110 00 Praha 1, IČ 720 29 617
(dále jen „Sdružení“) podle čl. 6 stanov Sdružení a všechna další jednání potřebná ke zrušení
a zániku Sdružení a provedení jeho likvidace v souladu s čl. 2.6 a 10.2 smlouvy o smlouvě
budoucí, uzavřené mezi Městem Stříbro a Waystone CZ s.r.o. se sídlem Václavské nám.
832/19, 110 00 Praha 1, IČ 282 45 628, zejména jmenování pana Richard John Wilkinson,
Xxxx, Xxxx, Vídeň, Rakouská republika, likvidátorem Sdružení, jmenování pana Ing. Vladimíra
Müllera, Xxxx, Xxxx, Černošice, Česká republika, výkonným ředitelem Sdružení a hlasování
za Město Stříbro jako člena Sdružení na zasedání kontrolní rady Sdružení pro návrh na
zrušení a likvidaci Sdružení, jmenování likvidátora a jmenování výkonného ředitele, a to
v návaznosti na zápis vkladu zákazu zcizení a zatížení Pozemků (jak jsou definovány ve
smlouvě o smlouvě budoucí) ve prospěch Waystone CZ s.r.o. do katastru nemovitostí a na
ukončení platnosti Smlouvy účastníků sdružení, uzavřené dne 3.2.2009 mezi Městem a
Waystone CZ s.r.o., (dále jen „Smlouva účastníků sdružení“), podle čl. 2.5 smlouvy o
smlouvě budoucí.
12. V souladu s ustanovením § 46 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu v platném znění, zapracovat podnět města Stříbra, IČ 002 60 177, se sídlem Masarykovo
nám. 1, 349 01 Stříbro, do pořizované Změny č. 5 Územního plánu Stříbro.
13. Úpravu výkonu funkce starosty města Ing. Václava Votavy, ode dne 01.05.2019 po dobu
výkonu mandátu poslance Parlamentu České republiky, v souladu s ustanovením § 84
odstavce 2 písm. k) zákona o obcích, z uvolněné funkce na výkon funkce neuvolněné.
14. V souladu s § 72 odst. 2, odst. 4 a ustanovení § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcí po dobu
výkonu neuvolněného starosty odměnu ode dne 01.05.2019 ve výši 39.484 Kč/měsíc.
III. JMENUJE:
1.

Členy kontrolní rady Sdružení a náhradníka do kontrolní rady Sdružení za Město v souladu s
čl. 3 odst. 1 stanov Sdružení:
členové kontrolní rady Sdružení za město:
Vladimír Souček, Stříbro
Karel Ticháček, Stříbro
Martin Záhoř, Stříbro
náhradník do kontrolní rady Sdružení za město:
MUDr. Ing. Robin Šín, MBA, Stříbro.

IV. POVĚŘUJE:
1.

Pana Vladimíra Součka, radního města Stříbra, zastupováním města Stříbra na jednání
mimořádné valné hromady honebního společenstva Erpužice dne 30.04.2019 v plném
rozsahu.

V. 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
2019. V pracovním pořádku zajistí vedoucí FO MěÚ Stříbro.
Z: starosta města
T: 30.04.2019

3.

Zajistit administrativní náležitosti spojené se schválením dodatku Pravidel pro rozpočtová
opatření platná od 01.04.2019, uvedeném v příloze č. 03 tohoto usnesení.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí FO MěÚ Stříbro.
Z: starosta města
T: 30.04.2019
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4.

Zabezpečit předkládání návrhů ročních odměn členům výborů a tajemníkům prostřednictvím
finančního odboru MěÚ Stříbro. V pracovním pořádku zajistí vedoucí FO MěÚ Stříbro
a tajemník MěÚ Stříbro.
Z: tajemník MěÚ
T: 31.10.2022

5.

Zabezpečit administrativní náležitosti spojené s uzavřením dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy
č. 22/FPP/2019 Rodinné centrum Stříbro z.s. uvedeném příloze č. 04 tohoto usnesení.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí FO MěÚ Stříbro.
Z: starosta města
T: 30.04.2019

6.

Zabezpečit administrativní náležitosti spojené se zrušením poskytnutí finanční dotace
a zrušením veřejnoprávní smlouvy č. 02/FPP/2019 se Zdravotnickou záchrannou službou
Plzeňského kraje, příspěvkovou organizací. V pracovním pořádku zajistí vedoucí FO MěÚ
Stříbro.
Z: starosta města
T: 30.04.2019

7.

Zajistit administrativní úkony související s výsledky výběrového řízení žádostí o poskytnutí
zápůjček z prostředků FRBMS v rozsahu schváleném usnesením Zastupitelstva města
Stříbra.
V pracovním pořádku zajistí oddělení regionálního rozvoje.
Z: místostarosta města
T: 30.06.2019

8.

Starostovi města, aby zajistil administrativní a jiné náležitosti související se zrušením a
likvidací sdružení Stříbro Waystone Development, z.s.p.o. a ukončení platnosti Smlouvy
účastníků sdružení, zejména aby podepsal rozhodnutí účastníků sdružení o zrušení sdružení.
Z: starosta města
T: 30.04.2019

9.

Zajistit vklad Územní studie kasárna Stříbro do centrální evidence iLAS (lokální aktualizační
systém), vedené Ústavem územního rozvoje ČR.
Z: vedoucí OVÚP
T: 30.06.2019

10. Zapracovat podnět města Stříbra do návrhu zadání Změny č. 5 Územního plánu Stříbro
v souladu s ustanovením § 47 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a na základě výsledků
projednání jej předložit ke schválení Zastupitelstvu města Stříbra.
Z: vedoucí OVÚP
T: 11.09.2019
11. Provést veškeré administrativní a jiné úkony spojené s úpravou výkonu mandátu starosty
z uvolněné funkce na výkon funkce neuvolněné, současně s úpravou výše schválené odměny.
Z: starosta města
T: 30.04.2019
Ve Stříbře dne:

Ing. Václav Votava
starosta města Stříbra
Správnost usnesení ověřili:
Ve Stříbře dne:

Ve Stříbře dne:

MUDr. Ing. Robin šín, MBA

Mgr. Květoslava Špilerová
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Příloha č. 01
usnesení z 06. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 17.04.2019

Zastupitelstvo města schvaluje:
I. NÁVRH NA PRODEJ POZEMKU
1.
Prodej pozemku p. č. 933/37 o výměře 1405 m2 ostatní plocha v k. ú. Stříbro, odděleného
z původního pozemku p. č. 933/12 GP č. 3659-9/2019, za účelem rozšíření firemního
parkoviště firmě RSF Elektronik spol. s r. o., se sídlem ve Stříbře, Forstova 1670 za cenu
846.500,00 Kč včetně DPH.

II.
NÁVRH
POZEMKU

NA

VYDÁNÍ SOUHLASNÉHO STANOVISKA S PRODEJEM

1.
Zastupitelstvo města (schvaluje, neschvaluje, odročuje):
Žádost o vydání souhlasného stanoviska s prodejem pozemku st. p. č. 497 o výměře 603 m2
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Stříbro, za podmínky, že bude uzavřena smlouva o
smlouvě budoucí na věcné břemeno, která bude vázána k dotčenému pozemku.

Zastupitelstvo města ukládá:
I. NÁVRH NA PRODEJ POZEMKU
1.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s prodejem pozemku p. č. 933/37 o výměře
1405 m2 ostatní plocha v k. ú. Stříbro, odděleného z původního pozemku p. č. 933/12 GP
č. 3659-9/2019, za účelem rozšíření firemního parkoviště firmě RSF Elektronik spol. s r. o.,
se sídlem ve Stříbře, Forstova 1670 za cenu 846.500,00 Kč včetně DPH.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: starosta města
T: průběžně

II.
NÁVRH
POZEMKU

NA

VYDÁNÍ SOUHLASNÉHO STANOVISKA S PRODEJEM

1.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s vydáním souhlasného stanoviska s prodejem
pozemku st. p. č. 497 o výměře 603 m2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Stříbro.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: starosta města
T: průběžně
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Příloha č. 02
usnesení z 06. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 17.04.2019

Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e :
Rozpočtová opatření v rozpočtu města na rok 2019
pozn. číslování RO navazuje na RO Rady a budou číslována vzestupně za celý rok 2019

10) Navýšení org. 900 Reprefond starosty
Navýšení org. 280 Reprefond místostarosty
Rezerva města

100 000,00 Kč
15 000,00 Kč
-115 000,00 Kč

11) Snížení ZU č. 12 Dotace, finanční dary a věcné dary
Účelová rezerva na výstavbu bazénu

-600 000,00 Kč
600 000,00 Kč
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Příloha č. 03
usnesení z 06. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 17.04.2019

DODATEK Č. 1
PRAVIDLA PRO ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ
A ROZPOČTOVÉ ZMĚNY
platná od 01.04.2019
I.

Rozpočtové opatření versus rozpočtová změna
(zprávy MF ČR 2/2017)

1. Rozpočtové opatření (RO):
 Rozpočtové opatření je změna schváleného rozpočtu města, tzn. závazných
ukazatelů schválených zastupitelstvem. Rozpočet města ve schválené podobě může
být změněn jen rozpočtovým opatřením. (v evidenci RO a RZ se označuje číslem 1).

2. Rozpočtová změna (RZ):
 Rozpočtová změna je změna rozepsaného schváleného rozpočtu. Změna
nezasahuje do závazných ukazatelů ve schváleném rozpočtu zastupitelstvem.
Nejedná se o rozpočtové opatření (v evidenci RO a RZ se označuje číslem 2).

II.
Kompetence k jednotlivým druhům rozpočtových opatření
ve schváleném rozpočtu města Stříbra
1. Rozpočtová opatření související (v evidenci RO a RZ se označuje číslem 1):





s nebezpečím vzniku rozpočtového schodku
s vázáním rozpočtových výdajů, jestliže je jejich krytí ohroženo neplněním
rozpočtových příjmů a těmito opatřeními se objem rozpočtu snižuje
s použitím nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem
nezajištěných výdajů a těmito opatřeními se zvýší celkový objem rozpočtu vyjma
článku II,
s uvolňováním prostředků z rezervy města na novou akci či nový závazný ukazatel
v rozpočtu

schvaluje vždy zastupitelstvo města

2. Rozpočtová opatření související (v evidenci RO a RZ se označuje číslem 1):




se změnou transferů v příjmech - příspěvku na státní správu související s rozpisem
státního rozpočtu oproti rezervě města
úpravou transferů v příjmech k 31.12. na plnění 100% proti rezervě města
mimořádnými splátkami úvěrů
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s přesunem rozpočtových prostředků mezi jednotlivými závaznými ukazateli
(běžnými i kapitálovými), při němž se jednotlivé výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se
změnil jejich celkový objem a schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů, pokud
nedojde k doporučení rady schválit zastupitelstvem, vyjma zařazení nové investiční
akce nebo nové neinvestiční akce
s ukončením investiční a neinvestiční akce a přesunem zbývajících prostředků
do rezervy města nebo na akci v rozpočtu
s navýšením výdajů u schválených akcí a ZU do výše 500 tis. Kč celkem
za kalendářní rok z rezervy rady nebo města, aniž by se změnil schválený rozdíl
celkových výdajů a schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů
s poskytováním věcných darů v hodnotě do 20 tis. Kč z rezervy rady nebo z již
zařazené akce, aniž by se změnil schválený rozdíl celkových výdajů a schválený
rozdíl celkových příjmů a výdajů
s přesunem peněžních prostředků z neinvestičního příspěvku příspěvkových
organizací města Stříbra na investiční příspěvek příspěvkové organizace města
Stříbra a naopak, aniž by se změnil schválený rozdíl celkových výdajů a schválený
rozdíl celkových příjmů a výdajů
přecházející akce z jednoho roku do druhého bez částek

schvaluje vždy rada města
1. Rozpočtová opatření související (v evidenci RO a RZ se označuje číslem 1):


s účelovou rezervou pro krizová opatření a mimořádné události

schvaluje vždy starosta města
a předkládá ke schválení na nejbližší jednání rady města
2. Rozpočtová opatření související (v evidenci RO a RZ se označuje číslem 1):




s účelovými dotacemi (je dáno přesné použití ve výdajích), při němž se jednotlivé
příjmy a výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil schválený rozdíl celkových
příjmů a výdajů
s přijatými účelovými dary (je znám přesný účel použití daru), při němž se jednotlivé
příjmy a výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil schválený rozdíl celkových
příjmů a výdajů
s daní z příjmu, kterou platí město, při němž se jednotlivé příjmy a výdaje navzájem
ovlivňují, aniž by se změnil schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů

schvaluje vždy odpovědný zaměstnanec města Stříbra - vedoucí FO MěÚ
a předkládá ke schválení na nejbližší jednání rady města
3. Rozpočtové opatření související (v evidenci RO a RZ se označuje číslem 1):


s přecházejícími akcemi na základě předchozího
s doplněnými přesnými částkami dle stavu k 31.12.

schválení

rady

města

schvaluje vždy odpovědný zaměstnanec města Stříbra - vedoucí FO MěÚ
 dnem schválení je vždy 01.01. příslušného kalendářního roku (jedná se o první
rozpočtové opatření kalendářního roku)
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III.
Kompetence k jednotlivým rozpočtovým změnám
ve schváleném rozpočtu města Stříbra
1. Rozpočtové změny související (v evidenci RO a RZ se označuje číslem 2):



se závazným ukazatelem součinnost s obyvateli - zařazování nových akcí včetně
dotací a darů z této organizace související s participativním rozpočtem
se závazným ukazatelem dotace, finanční dary a věcné dary a jejich rozpisem na
jednotlivé org. 100 - 199

schvaluje vždy před čerpáním prostředků rada města


vyjma rozpočtových změn vyhrazených zákonem 128/2000 Sb. ke schválení
zastupitelstvu (dotace a dary nad 50 tis. Kč)

2. Rozpočtové změny související (v evidenci RO a RZ se označuje číslem 2):




s přesunem rozpočtových prostředků v rámci závazných ukazatelů stanovených
pro příslušný kalendářní rok, při němž se jednotlivé výdaje navzájem ovlivňují, aniž by
se změnil jejich celkový objem a celková výše schváleného závazného ukazatele
s přesunem rozpočtových prostředků v rámci nákladů a výnosů v hlavní činnosti
u příspěvkových organizací zřízených městem, kde nebyla zastupitelstvem města
stanovena závaznost
s přesunem rozpočtových prostředků v rámci příjmů dle závazných ukazatelů
stanovených pro příslušný kalendářní rok, při němž se jednotlivé příjmy navzájem
ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem

schvalují vždy před čerpáním prostředků a předkládají finančnímu odboru
Městského úřadu ve Stříbře k evidenci a zaúčtování podle časové
posloupnosti:
 odpovědní zaměstnanci města Stříbra podle organizačního řádu a podpisového vzoru
na příslušný kalendářní rok
 ustanovení vedoucí organizačních složek města Stříbra dle statutu a podpisového
vzoru na příslušný kalendářní rok

 ředitelé organizací zřízených městem Stříbrem

IV.
REPREFONDY STAROSTY A MÍSTOSTAROSTY
a) org. 900 kap. 22 - reprefond starosty
b) org. 282 kap. 03 – reprefond místostarosty
Použití:
- pohoštění hostů včetně návštěv restaurací dle vlastního uvážení apod.
- pohoštění a ubytování při akcích pořádaných městem
- věcné dary fyzickým a právnickým osobám do výše 5 tis. Kč (např. ceny, poháry,
dárkové balíčky atd.)
- květiny, věnce, květinová výzdoba apod.
- pronájmy, kulturní či sportovní vystoupení pro občany města do výše 7 tis. Kč
- inzerce osobní (např. přání k vánocům apod.)
- vítání prvňáků apod.

ostatní použití jen po schválení rady.
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V.
Odpovědnost za čerpání rozpočtu
1. u organizačních složek
 vedoucí organizačních složek města Stříbra, pokud jsou zaměstnanci města Stříbra,
 starosta města Stříbra u OS, kde vedoucí OS není zaměstnanec města Stříbra,
 tajemník MěÚ Stříbro u mzdových prostředků OS, kde jsou zaměstnanci města
Stříbra
2. u příspěvkových organizací
 ředitelé příspěvkových organizací města Stříbra
3. u ostatních akcí a organizací
 odpovědní zaměstnanci města Stříbra dle organizačního řádu a (závazných
ukazatelů) podpisového vzoru pro příslušný kalendářní rok

VI.
Pravidelnou, systematickou
a úplnou kontrolu čerpání rozpočtu provádí
1. u organizačních složek
 podle zřizovacích listin a dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
2. u příspěvkových organizací
 pověřený zaměstnanec města Stříbra
3. u ostatních akcí a organizací
 kontrolní výbor zastupitelstva města Stříbra (závazných ukazatelů)

VII.
Způsob zpracování rozpisu schváleného rozpočtu města Stříbra
1. Závazné ukazatelé se stanovují a jsou schvalovány vždy při schválení rozpočtu
na příslušný kalendářní rok. Schválený rozpočet je vždy schválen v třídění na závazné
ukazatele.
2. Rozpis závazných ukazatelů podle podrobné rozpočtové skladby se provádí neprodleně
po schválení rozpočtu města Stříbra na příslušný kalendářní rok.
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Příloha č. 04
usnesení z 06. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 17.04.2019

Dodatek č. 1
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 22/FPP/2018
O POSKYTNUTÍ DOTACE
I.
Smluvní strany
1. Poskytovatel dotace:
Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 349 01
č.ú. 112595803/0300
zastoupené starostou města Ing. Václavem Votavou
a

Stříbro,

IČO

00260177,

2. Příjemce dotace:
Rodinné centrum Stříbro, z.s., Husova 141, 349 01 Stříbro, IČO 07114001, č.ú. Xxxx
zapsané v spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni v oddílu L, vložce
č. 8630
zastoupeno předsedou spolku Bc. Karolínou Bobkovou
.

II.
Dohodnutá ustanovení dodatku
1. Čl. III., odst. 1 smlouvy se mění na text:
1. Finanční prostředky jsou použitelné jen v daném rozpočtovém roce tj. v období od
01.08.2018 do 31.12.2019 a pouze pro účel uvedený v čl. II, odst. 2 a odst. 3.
2. Čl. III., odst. 2 smlouvy se mění na text:
2. Nevyčerpaný zůstatek dotace se vrací do rozpočtu města na č. ú 112595803/0300
VS 31521002218. Vyúčtování bude provedeno do 31.03.2020. V případě pozdního
vyúčtování se uloží odvod ve výši 10 % dotace.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

III.
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.

1

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. Smlouva byla schválena zastupitelstvem dne 20.06.2018.
9. Účelová dotace byla schválena zastupitelstvem dne 20.06.2018.
10. Dodatek č.1 byl schválen zastupitelstvem dne 17.04.2019.
Ve Stříbře dne …………….

…………………………………
Příjemce dotace

.

Ve Stříbře dne ………………….

…………….…………………..
Město Stříbro
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Příloha č. 5
usnesení z 06. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 17.04.2019

Žadatel
Objekt
Druh půjčky

Xxxx
r.č. Xxxx, Stříbro, Xxxx, PSČ 349 01 Stříbro
Stříbro, Xxxx, PSČ 349 01 Stříbro
07 - Stavební úpravy bytu, zřízení nebo obnova sociálního zařízení
09 - Zateplení střechy obytného domu (pro využití bytu v posledním
podlaží domu)
11 - Celková stavební úprava včetně přístavby obytného domu

Požadovaná výše půjčky celkem

30 000,00 Kč
30 000,00 Kč
100 000,00 Kč
160 000,00 Kč

Záruka:

Ručitelský závazek fyzické osoby:
Xxxx,
r.č. Xxxx, Stříbro, Xxxx, PSČ 349 01 Stříbro
Datum podání žádosti
Poznámka

11.03.2019

Podaná žádost je úplná.

Výbor výstavby, územního plánování a Fondu rozvoje bydlení na 3. jednání dne 1.4.2019 (projednáno
korespondenčně) - doporučuje schválení zápůjčky v požadované výši 160 000,- Kč.

