USNESENÍ
ze 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra konaného dne
20.01.2016
Zastupitelstvo města Stříbra:
I. BERE NA VĚDOMÍ:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Rezignaci Ladislava Pětroše na výkon mandátu zastupitele ke dni 18.12.2015 a rezignaci na
výkon mandátu zastupitele nastupujícího náhradníka Tomáše Adama ke dni 23.12.2015.
Vznik mandátu zastupitele p. Pavla Tótha ode dne 24.12.2015.
Zprávu o kontrole plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva města Stříbra v předloženém
rozsahu bez připomínek s konstatováním:
Splněno: 03/IV/5, 07/IV/7, 11/IV/11, 12/V/03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10
Trvá:
18/VI/18, 23/V/12, 33/IV/11, 36/V/03, 37/IV/07, 39/IV/18, 02/VII/04, 03/IV/06,
04/V/03, 05b, 05c, 05/VII/02, 05, 11, 19, 06/V/01, 09, 09/VII/02, 09, 12, 15, 18, 19,
10/V/01, 04, 11/IV/01, 06, 07, 17, 18, 19, 20, 12/V/01, 02, 11, 12, 13, 14
Dlouhodobě sledované úkoly: 18/VI/18
Zápis z 9. jednání Kontrolního výboru ze dne 11.01.2016.
Přehled přijatých dotací, darů a čerpání účelových rezerv dle rozpočtových pravidel za rok
2015.
Nabídku společnosti Naxos, a. s., Holečkova 31, 150 00 Praha 5, na základě pověření
věřitele, České spořitelny, a.s., v rámci insolvenčního řízení se spol. REBASO Real Incest,
s.r.o., na prodej stavebních pozemků v lokalitě při ulici Hřbitovní.
Dokument „ Návrh programu rozvoje a oprav města Stříbra“.
Poděkování Svazu tělesně postižených za poskytovanou podporu.

II. SCHVALUJE:
1.

Program jednání 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra s doplněním a pozměňovacími
návrhy.
2. Zpracovatele zápisu Bc. Jana Macáka a ověřovatele zápisu ve složení: Karel Ticháček,
Mgr. Jaroslava Laššáková.
3. Návrhovou komisi ve složení: Karel Neuberger, MBA, Mgr. Jiří Bohuslav, Mgr. Pavel Herbst.
4. Majetkoprávní úkony s konkrétními podmínkami uvedenými v příloze č. 01 tohoto usnesení.
5. Rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu města Stříbra na rok 2015 uvedená v příloze
č. 02 tohoto usnesení.
6. Veřejnoprávní smlouvu č. 01/FPP/2016 o poskytnutí dotace na rok 2015 pro Farní charitu
Stříbro uvedenou v příloze č. 03 tohoto usnesení.
7. Náklady, které vynaložil Waystone CZ, s.r.o., za účelem rozvoje území bývalých kasáren ve
Stříbře v období od 01.02.2014 do 31.12.2014 ve výši 1.155 221,37 Kč, dle tabulky č. 01 SWD
náklady 2014, která je přílohou č. 04 tohoto usnesení.
8. Náklady, které vynaložil Waystone CZ, s.r.o., za účelem rozvoje území bývalých kasáren ve
Stříbře v období od 01.11.2015 do 31.12.2015 ve výši 180.052,28 Kč, uvedených jako položka
interní číslo 158, 165, 166, 173, 184, 188, 189, 191, 198 dle tabulky č. 02 SWD náklady 1112/2015, která je přílohou č. 05 tohoto usnesení.
9. Náklady, které vynaložil Waystone CZ, s.r.o., za účelem rozvoje území bývalých kasáren ve
Stříbře v období od 01.10.2015 do 31.10.2015 ve výši 1.563 538,60 Kč, uvedených v tabulce
č. 3 SWD náklady 10/2015, která je přílohou č. 06 tohoto usnesení.
10. a) Záměr města Stříbra podat žádost o dotaci na projekt „Bezpečnostní dobrovolník“ k výzvě
vyhlášené Ministerstvem vnitra ČR pro rok 2016“.
b) Změnu složení „Pracovní skupiny prevence kriminality“ a jmenování nových členů starostou
města Stříbra.
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III. ODROČUJE:
1.

Prodej st. p. č. 2881 s budovou bez čísla popisného nebo evidenčního na tomto pozemku,
p. p. č. 1025/77, 3591, 1025/6, 1025/89 a 1025/90 vše v k. ú. 757837 Stříbro městem
Stříbrem, za dohodnutou kupní cenu 2.032 760 Kč bez DPH dle podmínek smlouvy o smlouvě
budoucí o koupi nemovité věci.

IV. UKLÁDÁ:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

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
Zapracovat schválená rozpočtová opatření do schváleného rozpočtu města Stříbra na rok
2015 s podrobným rozpisem uvedeným v příloze č. 02 tohoto usnesení. V pracovním pořádku
zajistí vedoucí FO MěÚ Stříbro.
Z: starosta města
T: 28.02.2016
Provést veškeré administrativní a jiné úkony se vznikem mandátu zastupitele p. Pavla Tótha
ode dne 24.12.2015.
Z: starosta města
T: 31.01.2016
Zabezpečit administrativní náležitosti spojené s uzavřením veřejnoprávní smlouvy
č. 01/FPP/2016 o poskytnutí dotace na rok 2016 pro Farní charitu Stříbro. V pracovním
pořádku zajistí vedoucí FO MěÚ Stříbro.
Z: starosta města
T: 31.01.2016
a) Jmenovat nové členy Pracovní skupiny prevence kriminality.
b) Zabezpečit administrativní přípravu a podání žádosti o dotaci na projekt „Bezpečnostní
dobrovolník“ pro rok 2016.
Z: starosta města
T: 31.01.2016
Jednat se společností Naxos, a. s., ohledně prodeje předmětných pozemků a kupní ceny
(starosta). Prověřit veškeré náležitosti týkající se těchto pozemků, stav infrastruktury, nechat
vypracovat studii proveditelnosti (místostarosta, předseda VV).
Z: starosta města,
místostarosta města,
předseda výboru výstavby
T: 24.02.2016

Starosta města Stříbra :

QQQQQQQQQQQQQQQQ
Bc. Karel Lukeš

Správnost zápisu a usnesení ověřili:

QQQQQQQQQQQ. ..
Karel Ticháček

QQQQQQQQQQQQQQQ..
Mgr. Jaroslava Laššáková
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Příloha č. 01
usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20. ledna 2016

Zastupitelstvo města schvaluje:
I.

NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMĚNNÉ SMLOUVY :

1.
Uzavření směnné smlouvy na směnu pozemků poz.p.č. 1845/6 o výměře 26m2 zahrada kat.území
Stříbro ve vlastnictví manželů MVDr. Xxxx a MVDr. Xxxx bytem Stříbro, Xxxx stávající využití chodník
za poz.p.č. 1849/13 o výměře 26m2 zahrada kat.území Stříbro ve vlastnictví města Stříbra.
a)

b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)

II.

přesné určení nemovitosti:
poz. p. č. 1845/6 o výměře 26 m2 zahrada kat. území Stříbro dle geom. plánu č. 3400-8/2015 ve
vlastnictví manželů Steinerových za
poz. p. č. 1849/13 o výměře 26 m2 zahrada kat.území Stříbro dle geom.plánu č. 3451-318/2015
ve vlastnictví města Stříbra
zápis v ústředním seznamu památkově chráněných objektů:
není
návrh dohodnuté kupní ceny
bez finančního vyrovnání;
geom.plány na rozdělení pozemků byly uhrazeny smluvními stranami,
správní poplatek za provedení vkladu do katastru nemovitostí a daň nabytých nemovitostí
budou uhrazeny oběma smluvními stranami společně a nerozdílně.
účelovost prodeje:
vyrovnání majetkoprávních vztahů, rekonstrukce Palackého ul.
finanční záruka a její výše:
bez uplatnění
zřízení služebnosti:
bez uplatnění
přednostní právo odkoupení zpět na město, doba trvání:
bez uplatnění
směnitelé:
Manželé MVDr. Xxxx a MVDr. Xxxx bytem Stříbro, Xxxx.
Město Stříbro se sídlem Stříbro, Masarykovo nám. 1.

NÁVRH NA UZAVŘENÍ
SLUŽEBNOSTI:

SMLOUVY

O

ZŘÍZENÍ

VĚCNÉHO

BŘEMENE

1.
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na části poz. p. č. 2334/2 a část
poz. p. č. 3075/3 kat. území Stříbro se společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín - IVPodmokly, Teplická 874/8, IČ:24729035 v zastoupení na základě plné moci firmou Elektro Wellmont,
s. r. o., se sídlem 301 00 Plzeň, Zborovská 146/35, IČ 25221281, kterou zastupuje paní Marie
Divíšková.
Věcné břemeno se zřizuje za účelem umístění a následný provoz zařízení distribuční soustavy podzemní kabelové vedení NN pro stavbu s názvem „Stříbro, Partyzánská č.k.2332/9,10, kNN“.
Finanční náhrada dle znaleckého posudku činí 1000,00 Kč s navýšením o DPH. Úhrada této
jednorázové náhrady, bude provedena Oprávněnou stranou ve prospěch strany Povinné na základě
faktury vystavené se splatností do 30 dnů ode dne jejího vystavení. Za datum zdanitelného plnění je
považováno datum vkladu práva do katastru nemovitostí.

III.

ÚČELOVÝ ZÁMĚR PRODEJE OBJEKTU BÝVALÉHO ŠTÁBU SE SOUBOREM
POZEMKŮ V AREÁLU BÝVALÝCH KASÁREN:

Vyhlášení účelového záměru prodeje pozemku st. p. č. 2866, jehož součástí je budova bez č.p./č.e.,
pozemku p. p. č. 1025/91 o výměře 2020 m2, který vznikne oddělením z pozemku p. p. č. 1025/15
a pozemku p. p. č. 1025/92 o výměře 470 m2, který vznikne oddělením z p. p. č. 1025/7, vše
v k. ú. 757837 Stříbro.

Zastupitelstvo ukládá:
1. Zajistit sepsání směnné smlouvy na směnu pozemků poz. p. č. 1845/6 o výměře 26 m2 zahrada
kat. území Stříbro ve vlastnictví manželů MVDr. Xxxx a MVDr. Xxxx bytem Stříbro, Xxxx za poz. p.
č. 1849/13 o výměře 26 m2 zahrada kat.území Stříbro ve vlastnictví města Stříbra.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně
2. Zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na části poz. p. č. 2334/2
a část poz. p. č. 3075/3 kat. území Stříbro se společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín
- IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ:24729035, v zastoupení na základě plné moci firmou Elektro
Wellmont, s.r.o., se sídlem 301 00 Plzeň, Zborovská 146/35, IČ 25221281, kterou zastupuje paní
Marie Divíšková.
Věcné břemeno se zřizuje za účelem umístění a následný provoz zařízení distribuční soustavy podzemní kabelové vedení NN pro stavbu s názvem „Stříbro, Partyzánská č.k.2332/9,10, kNN“.
Finanční náhrada dle znaleckého posudku činí 1000,00 Kč s navýšením o DPH. Úhrada této
jednorázové náhrady, bude provedena Oprávněnou stranou ve prospěch strany Povinné na
základě faktury vystavené se splatností do 30 dnů ode dne jejího vystavení. Za datum zdanitelného
plnění je považováno datum vkladu práva do katastru nemovitostí.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně
3. Zajistit na úřední desce MěÚ Stříbro zveřejnění účelového záměru prodeje pozemku st. p. č. 2866,
jehož součástí je budova bez č.p./č.e., pozemku p. p. č. 1025/91 o výměře 2020 m2, který vznikne
oddělením z pozemku p. p. č. 1025/15 a pozemku p.p.č. 1025/92 o výměře 470 m2, který vznikne
oddělením z p. p. č. 1025/7, vše v k.ú. 757837 Stříbro.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně
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Příloha č. 02
usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20. ledna 2016

Zastupitelstvo města Stříbra

schvaluje:

Rozpočtová opatření v rozpočtu města na rok 2016

1)
Vratka poplatku za autovraky
Volné prostředky

44 000,00 Kč
-44 000,00 Kč

2)
Kostel sv. Máří Magdaleny
Volné prostředky

2 660 855,16 Kč
-2 660 855,16 Kč

3)
DDM - příjem z krátkodobých pronájmů PO
Věcný dar - p. Zabloudilová

4 560,00 Kč
-4 560,00 Kč

4)
Výstavba MŠ
Rezerva města

250 000,00 Kč
-250 000,00 Kč

Rozpočtová opatření v rozpočtu města na rok 2015
1)
Příjem z prodeje podílových listů ve výši poř. ceny
Příjem z prodeje podílových listů nad rámec poř. ceny
Příjem z výnosů finančního majetku
Výdej - nákup podílových listů
Volné prostředky z podílových listů

Příloha č. 02 13 Změ dne 20.01.16 - Rozpočtová opatření

5 531 698,39 Kč
641 313,63 Kč
72 097,88 Kč
8 247 362,70 Kč
-2 002 252,80 Kč

Stránka 1

Příloha č. 03
usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20. ledna 2016

SMLOUVA č. 01/FPP/2016
O FINANČNÍM PŘÍSPĚVKU
I.
Smluvní strany
1. Poskytovatel příspěvku:
Město Stříbro, Masarykovo nám.1, 349 01
112595803/0300
zastoupené starostou města Bc.Karlem Lukešem

Stříbro,

IČO

00260177,

č.ú.

a
2. Příjemce příspěvku:
Farní charita Stříbro, Jiřího z Poděbrad 78, Stříbro 349 01, IČO 70846596, č.ú.
167510248/0300
zastoupená ředitelkou FCH Stříbro p. Ing. Teresou Kupcovou

II.
Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelového finančního příspěvku.
2. Účel poskytnutí příspěvku:
provoz Domova pro seniory blahosloveného Jana Pavla II.
3. Výše příspěvku:

300 000,- Kč, slovy třistatisíckorunčeských.

III.
Podmínky využití dotace
1. Finanční prostředky jsou použitelné jen v daném rozpočtovém roce tj. v období od
01.01.2016 do 31.12.2016 a pouze pro účel uvedený v čl. II
2. Nevyčerpaný zůstatek dotace se vrací do rozpočtu města na č. ú 112595803/0300 VS
3152100116. Vyúčtování dotace bude provedeno do 31.03.2017.
Pokud příjemce dotace nedodá v daném termínu vyúčtování, bude MěÚ Stříbro vyzván
na dodání vyúčtování v náhradním termínu
Při nedodání vyúčtování dotace poskytovateli dotace ani v dodatečné lhůtě stanovené
MěÚ Stříbro se uloží odvod ve výši 2.000 Kč.
3. Způsob vyúčtování:
a. U dotace do 30.000 Kč bude dotace vyúčtována formou seznamu účetních
dokladů s uvedením čísla dokladu, částky a popisu (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
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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 – bez těchto náležitostí bude
bráno vyúčtování jako nedostačující.
4. Finanční prostředky lze použít pouze v období stanoveném ve smlouvě.
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 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.
7. 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.
8. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo k nahlédnutí do účetních dokladů příjemce
dotace, které se týkají účtování účelové dotace dle čl. II..
9. 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
10. Příjemci dotace je dovoleno užití loga města Stříbra v souvislosti s účelem poskytnuté
dotace.
11. 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.
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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. Účelová dotace byla schválena zastupitelstvem dne 17.12.2015.
7. Smlouva byla schválena zastupitelstvem dne MMMMM..

VMMMMMMM. dne

MMMMMMMMMMMM
příjemce dotace

Ve Stříbře dne MMMMMM.

MMMMM.MMMMMMM..
Město Stříbro
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Příloha č. 04
usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20. ledna 2016

1
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Příloha č. 05
usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20. ledna 2016

1

Příloha č. 06
usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20. ledna 2016

1

