USNESENÍ
z 31. zasedání Zastupitelstva města Stříbra konaného dne
31.01.2018
Zastupitelstvo města Stříbra:
I. BERE NA VĚDOMÍ:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zprávu o kontrole plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva města Stříbra v předloženém
rozsahu bez připomínek s konstatováním:
Splněno: 21/V/9, 10, 24/VI/2, 25/VII/4, 29/V/2, 6, 7, 30/V/4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16
Nesplněno:
Vyřazeno:
Trvá: 2323/V/12, 39/IV/18, 2/VII/4, 6/V/9, 9/VII/9, 11/IV/18, 19, 20, 15/VI/13, 16/V/10, 19/V/8,
23/VI/3, 26/VII/2, 3, 28/VI/1, 29/V/1, 10, 30/V/1, 2, 3, 10, 11, 13,
Dlouhodobě sledované úkoly: 23/V/12, 39/IV/18, 2/VII/4.
Informaci starosty o působení města Stříbra v orgánech a sdruženích dle usnesení Rady
města ze dne 19.11.2014 a zastupitelstva ze dne 27.11.2014.
Územní studii obytné zóny STR-BI-2, Pod Vinicí, Stříbro a souhlasí s vložením jejích dat
do evidence územně plánovací činnosti jako podklad pro další rozhodování a zároveň jako
podklad pro změnu Územního plánu Stříbro.
Zprávu pana místostarosty Martina Záhoře ke kontrole plnění úkolů.
Zápis z 29. jednání Finančního výboru ze dne 23.01.2018.
Zápis z 27. jednání Výboru výstavby, územního plánování a Fondu rozvoje bydlení ze dne
17.01.2018.
Zápis z 26. jednání Kontrolního výboru ze dne 15.01.2018 a 22.01.2018.
Zápis z 18. jednání Výboru pro zdravotnictví, sociální otázky a pečovatelskou službu ze dne
15.01.2018.
Zápis ze 14. jednání Výboru pro veřejný pořádek a bezpečnost občanů ze dne 29.11.2017.

II. SCHVALUJE:
1.

Program jednání 31. zasedání Zastupitelstva města Stříbra s doplněním a pozměňovacími
návrhy.
2. Zpracovatele zápisu Marcelu Novákovou a ověřovatele zápisu ve složení: Ing. Miroslav Šimek,
Mgr. Květoslava Špilerová.
3. Návrhovou komisi ve složení: Mgr. Pavel Herbst, Ing. Vladislav Moravec, Josef Balvín.
4. Prodloužení termínu u úkolů: 23/VI/3 do 07.03.2018, 29/V/10 do 29.03.2018, 30/V/3,4 do
30.04.2018.
5. Majetkoprávní úkony s konkrétními podmínkami uvedenými v příloze č. 01 tohoto usnesení.
6. Rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu města Stříbra na rok 2017 a 2018 uvedená v
příloze č. 02 tohoto usnesení.
7. Uzavření veřejnoprávních smluv č. 01/FPP/2018, 02/FPP/2018, 03/FPP/2018 o poskytnutí
dotace na rok 2018, uvedené v příloze č. 03 tohoto usnesení.
8. Uzavření Dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy č. 06/PŮJČKA/2017 o poskytnutí návratné
finanční výpomoci z rozpočtu města se společností Lesy města Stříbra, s.r.o., uvedenou
v příloze č. 04 tohoto usnesení.
9. Udělení mimořádné finanční odměny ve výši 50. 000 Kč uvolněnému místostarostovi Záhořovi
za 1,5 roku dlouhé vedení Hospodářsko investičního odboru Městského úřadu ve Stříbře,
kterou se dosud nepodařilo obsadit i přesto, že se jedná o nejdůležitější odbor pro chod města
a jedná se o činnosti, které nespadají do činností místostarosty, za něž je honorován.
10. V souladu s ustanovením § 55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu v platném znění, pořízení Změny č. 3 Územního plánu Stříbro zkráceným způsobem.
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III. NESCHVALUJE:
1.

Rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu města Stříbra na rok 2018 uvedená v příloze
č. 02 tohoto usnesení.

IV. VOLÍ:
1. Přísedícím u Okresního soudu v Tachově pana Miroslava Plaňanského, nar. Xxxx, bytem Na
Xxxx, 349 01 Stříbro.
V. REVOKUJE:
1.

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

VI. 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
2017 a 2018. V pracovním pořádku zajistí vedoucí FO MěÚ Stříbro.
Z: starosta města
T: 28.02.2018

3.

Zabezpečit administrativní náležitosti spojené s uzavřením veřejnoprávních smluv
č. 01/FPP/2018, 02/FPP/2018, 03/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: 30.04.2018

4.

Zabezpečit administrativní náležitosti spojené se uzavřením Dodatku č. 1 veřejnoprávní
smlouvy č. 6/PŮJČKA/2017 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města se
společností Lesy města Stříbra, s.r.o., uvedenou v příloze č. 04 tohoto usnesení.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí FO MěÚ Stříbro.
Z: starosta města
T: 28.02.2018

5.

Provést veškeré administrativní a jiné úkony spojené s udělením mimořádné finanční odměny
ve výši 50. 000 Kč uvolněnému místostarostovi Záhořovi za 1,5 roku dlouhé vedení
Hospodářsko investičního odboru Městského úřadu ve Stříbře, kterou se dosud nepodařilo
obsadit i přesto, že se jedná o nejdůležitější odbor pro chod města a jedná se o činnosti, které
nespadají do činností místostarosty, za něž je honorován.

Z: starosta města
T: 15.02.2018
6.

Zajistit vklad Územní studie obytné zóny STR-BI-2, Pod Vinicí, Stříbro do centrální evidence
iLAS (lokální aktualizační systém), vedené Ústavem územního rozvoje ČR.
Z: vedoucí OVÚP
T: 07.03.2018

7.

V souladu s ustanovením § 55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu v platném znění, zpracování návrhu Změny č. 3 Územního plánu Stříbro.
Z: vedoucí OVÚP
T: 20.06.2018
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8.

Provést všechny administrativní a jiné úkony nezbytné po provedené volbě přísedícího soudce
Okresního soudu v Tachově pana Miroslava Plaňanského, nar. Xxxx, bytem Xxxx, 349 01
Stříbro.
Z: starosta města
T: 15.02.2018

Starosta města Stříbra :

…………………………………………
Bc. Karel Lukeš

Správnost zápisu a usnesení ověřili:

……………………………. ..
Ing. Miroslav Šimek

………………………………………..
Mgr. Květoslava Špilerová
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Příloha č. 01
usnesení z 31. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 31. ledna 2018

Zastupitelstvo města schvaluje:
I. VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ
2.
Záměr prodeje pozemku p. č. 1402/578 o výměře 122 m2 orná půda v k. ú. Stříbro vzniklého
oddělením z pozemku p. č. 1402/130 na základě GP 3334 – 42/2014 za účelem rozšíření
pozemku žadatele.
3.
Záměr prodeje pozemku p. č. 1402/578 o výměře 49 m2 orná půda v k. ú. Stříbro vzniklého
oddělením z pozemku p. č. 1402/130 na základě GP 3334 – 42/2014.
4.
Záměr prodeje pozemků p. č. st. 1430/2 o výměře 16 m2, 1431/2 o výměře 8 m2 a 378/2 o
výměře 19 m2 v k. ú. Stříbro.

II. NÁVRH NA PRODEJ POZEMKŮ:
1.
Prodej pozemků p. č. 794/1 o výměře 4.995 m2, 335/7 o výměře 4.698 m2 a 335/8 o výměře
2.128 m2 vše vodní plocha v k. ú. Stříbro místní organizaci Českého rybářského svazu,
zastoupené předsedou spolku Ing. Františkem Hodonickým za cenu 485.500,00 Kč, dle
platných předpisů osvobozené od DPH. V kupní smlouvě bude uvedeno předkupní právo
zpět na město Stříbro za stejnou cenu.
2.
Prodej pozemku p. č. 1402/594 o výměře 10m2 orná půda, odděleného GP č. 354147/2017 z pozemku p. č. 1402/62 orná půda v k. ú. Stříbro manželům Xxxx bytem Stříbro,
Xxxx za účelem zarovnání hranic pozemku a za cenu 6.118,00 Kč vč. DPH.

III. NÁVRH NA ODKOUPENÍ POZEMKŮ:
1.
Odkoupení pozemku p. č. 3614 o výměře 7 m2 ostatní plocha vzniklého oddělením od
pozemku p. č. st. 984 oba v k. ú. Stříbro GP č. 3578-53/2017 do majetku města od paní
Xxxx, bytem Stříbro, Xxxx, za cenu obvyklou 400,00 Kč/m2.
2.
Záměr města odkoupit pozemky p. č. 3612 o výměře 4 m2, p. č. 3609 o výměře 5 m2, p. č.
1845/7 o výměře 40 m2, p. č. 3613 o výměře 13 m2, p. č. 3611 o výměře 6 m2, p. č. 3610 o
výměře 5 m2 všechny ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Stříbro.

IV. NÁVRH NA VYPOŘÁDÁNÍ POZEMKŮ SE SÚSPK:
1.
v k. ú. Stříbro – Palackého ul.
1. Návrh na bezúplatný převod pozemků z vlastnictví města Stříbra do vlastnictví
Plzeňského kraje a to:
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- p. č. 1836/7 o výměře 36 m2, na kterém se nachází silnice II/193.
2. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků z vlastnictví Plzeňského kraje do vlastnictví města
Stříbra a to:
- p. č. 3083/14 o výměře 3.033 m2,
- p. č. 3083/15 o výměře 39 m2,
- p. č. 3083/16 o výměře 1.131 m2,
- p. č. 3083/17 o výměře 291 m2,
- p. č. 3083/18 o výměře 351 m2,
- p. č. 3083/19 o výměře 9 m2,
- p. č. 3083/20 o výměře 34 m2.
Na výše uvedených pozemcích se nachází chodník a parkovací stání ve vlastnictví města
Stříbra.
v k. ú. Těchlovice u Stříbra
1. Návrh na bezúplatný převodu pozemků z vlastnictví města Stříbra do vlastnictví
Plzeňského kraje a to :
- p. č. 1456/9 o výměře 10 m2,
- p. č. 1457/9 o výměře 33 m2,
- p. č. 1459/12 o výměře 7 m2.
Na výše uvedených pozemcích se nachází silnice II/230.
2. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků z vlastnictví Plzeňského do vlastnictví města
Stříbra kraje a to :
- p. č. 1459/9 o výměře 41 m2,
- p. č. 1459/10 o výměře 16 m2,
- p. č. 1459/11 o výměře 17 m2.
Na pozemcích p. č. 1459/9 a p. č. 1459/10 se nachází chodník a na pozemku p. č. 1459/11
ostrůvek ve vlastnictví města Stříbra.

V. NÁVRH NA VYDÁNÍ SOUHLASNÉHO STANOVISKA:
1.
Vydání souhlasného stanoviska firmě Kermi, s. r. o., s koupí pozemku p. č. 1779/8 o výměře
18 m2 a ostatní plocha v k. ú. Stříbro od Státního statku Jeneč.

Zastupitelstvo města revokuje:
1.
Usnesení č. 28/II/7 – bod I/2, uvedený v příloze č. 1 z 28. zasedání Zastupitelstva města
Stříbra ze dne 20.09.2017 ve věci záměru prodeje části pozemku p. č. 3200/1 o výměře cca
30 m2 z celkových 5017 m2 ostatní plocha (ostatní komunikace) v k. ú. Stříbro.
2.
Usnesení č. 28/II/7 – bod II/1, uvedený v příloze č. 1 z 28. zasedání Zastupitelstva města
Stříbra ze dne 20.09.2017 ve věci prodeje pozemku p. č. 1402/594 o výměře 10m2 orná
půda, odděleného GP č. 3541-47/2017 z pozemku p. č. 1402/62 orná půda v k. ú. Stříbro
manželům Xxxx bytem Stříbro, Xxxx za účelem zarovnání hranic pozemku a za cenu
8.235,00 Kč vč. DPH.
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Zastupitelstvo města ukládá:
I. VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ
2.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené se zveřejněním záměrů prodeje pozemku
p. č. 1402/578 o výměře 122 m2 orná půda v k. ú. Stříbro vzniklého oddělením z pozemku
p. č. 1402/130 na základě GP 3334 – 2/2014 za účelem rozšíření pozemku žadatele.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: starosta města
T: průběžně
3.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené se zveřejněním záměrů prodeje pozemku
p. č. 1402/578 o výměře 49 m2 orná půda v k. ú. Stříbro vzniklého oddělením z pozemku
p. č. 1402/130 na základě GP 3334 – 42/2014.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: starosta města
T: průběžně
4.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené se zveřejněním záměrů prodeje p. č. st.
1430/2 o výměře 16 m2, 1431/2 o výměře 8 m2 a 378/2 o výměře 19 m2 v k. ú. Stříbro.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí H IO.
Z: starosta města
T: průběžně

II. NÁVRH NA PRODEJ POZEMKŮ:
1.
Sepsat kupní smlouvu na prodej pozemků p. č. 794/1 o výměře 4.995 m2, 335/7 o výměře
4.698 m2 a 335/8 o výměře 2.128 m2 vše vodní plocha v k. ú. Stříbro místní organizaci
Českého rybářského svazu, zastoupené předsedou spolku Ing. Františkem Hodonickým za
cenu 485.500,00 Kč, dle platných předpisů osvobozené od DPH. V kupní smlouvě bude
uvedeno předkupní právo zpět na město Stříbro za stejnou cenu.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO MěÚ.
Z: starosta města
T: průběžně
2.
Sepsat kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 1402/594 o výměře 10m2 orná půda a
odděleného GP č. 3541-47/2017 od pozemku p. č. 1402/62 orná půda v k. ú. Stříbro
manželům Xxxx bytem Stříbro, Xxxx za účelem zarovnání hranic pozemku za cenu 6.118,00
Kč vč. DPH.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO MěÚ.
Z: starosta města
T: průběžně

III. NÁVRH NA ODKOUPENÍ POZEMKŮ:
1.
Zajistit veškeré administrativní úkony související s odkoupením pozemků p. č. 3614
o výměře 7 m2 ostatní plocha vzniklého oddělením od pozemku p. č. st. 984 oba
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v k. ú. Stříbro GP č. 3578-53/2017 do majetku města od paní Xxxx, bytem Stříbro, Xxxx, za
cenu obvyklou 400,00 Kč/m2.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO MěÚ.
Z: starosta města
T: průběžně
2.
Jednat s dotčenými občany o vykoupení pozemků p. č. 3612 o výměře 4 m2, p. č. 3609 o
výměře 5 m2, p. č. 1845/7 o výměře 40 m2, p. č. 3613 o výměře 13 m2, p. č. 3611 o výměře 6
m2, p. č. 3610 o výměře 5 m2 všechny ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Stříbro za
cenu obvyklou.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO MěÚ.
Z: starosta města
T: průběžně

IV. NÁVRH NA VYPOŘÁDÁNÍ POZEMKŮ SE SÚSPK:
1.
Zajistit veškeré administrativní úkony související s vypořádáním pozemků
v k. ú. Stříbro – Palackého ul.
1.
Návrh na bezúplatný převod pozemků z vlastnictví města Stříbra do vlastnictví
Plzeňského kraje a to:
- p. č. 1836/7 o výměře 36 m2, na kterém se nachází silnice II/193.
2.
Návrh na bezúplatné nabytí pozemků z vlastnictví Plzeňského kraje do vlastnictví
města Stříbra a to:
- p. č. 3083/14 o výměře 3.033 m2,
- p. č. 3083/15 o výměře 39 m2,
- p. č. 3083/16 o výměře 1.131 m2,
- p. č. 3083/17 o výměře 291 m2,
- p. č. 3083/18 o výměře 351 m2,
- p. č. 3083/19 o výměře 9 m2,
- p. č. 3083/20 o výměře 34 m2.
Na výše uvedených pozemcích se nachází chodník a parkovací stání ve vlastnictví
města Stříbra.
v k. ú. Těchlovice u Stříbra
1.
Návrh na bezúplatný převodu pozemků z vlastnictví města Stříbra do vlastnictví
Plzeňského kraje a to:
- p. č. 1456/9 o výměře 10 m2,
- p. č. 1457/9 o výměře 33 m2,
- p. č. 1459/12 o výměře 7 m2.
Na výše uvedených pozemcích se nachází silnice II/230.
2.
Návrh na bezúplatné nabytí pozemků z vlastnictví Plzeňského do vlastnictví města
Stříbra kraje a to:
- p. č. 1459/9 o výměře 41 m2,
- p. č. 1459/10 o výměře 16 m2,
- p. č. 1459/11 o výměře 17 m2.
Na pozemcích p. č. 1459/9 a p. č. 1459/10 se nachází chodník a na pozemku p. č.
1459/11 ostrůvek ve vlastnictví města Stříbra.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO MěÚ.
Z: starosta města
T: průběžně
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V. NÁVRH NA VYDÁNÍ SOUHLASNÉHO STANOVISKA:
1.
Zajistit vydání souhlasného stanoviska firmě Kermi, s. r. o., s koupí pozemku p. č. 1779/8
o výměře 18 m2 a ostatní plocha v k. ú. Stříbro od Státního statku Jeneč.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO MěÚ.
Z: starosta města
T: průběžně
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Příloha č. 02
usnesení z 31. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 31. ledna 2018

Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e :
Rozpočtová opatření v rozpočtu města na rok 2017
1) Snížení příjmů 4. třída - dotace - bezpečnostní dobrovolník
Snížení výdajů org. 321x Bezpečnostní dobrovolník
Navýšení příjmů 4. třída - dotace - proplacení výdajů Zefektivnění komunikace UZ
13013
Snížení příjmů 4. třída - dotace - Rybník Lhota UZ 29005 a 29996
Snížení příjmů 4. třída - dotace - Zeď sv. Petra UZ 34002
Snížení příjmů 4. třída - dotace od obcí Územní studie ORP
Volné prostředky

5 040,00 Kč
5 040,00 Kč
299 995,83 Kč
783 420,00 Kč
109 347,00 Kč
721 913,70 Kč
1 314 684,87 Kč

Rozpočtová opatření v rozpočtu města na rok 2018
pozn. číslování RO navazuje na RO Rady a budou číslována vzestupně za celý rok 2018

4) Finanční vypořádání se SR za 2017 - Volba prezidenta 2018
Volné prostředky

25 160,73 Kč
-25 160,73 Kč

5) Navýšení ZU č. 4 Mzdové výdaje
Rezerva města

50 000,00 Kč
-50 000,00 Kč

6) Odvod dotace - TI 36 bj. Prokopa Holého
Snížení org. 1 Podíly k dotacím

79 720,00 Kč
-79 720,00 Kč

7) Vratka za r. 2017 org. 312 ZŠ Gagarinova - příspěvek od města
Navýšení org. 314 ZŠ Gagarinova - účelový příspěvek na opravu WC pavilon B

1 000 000,00 Kč
1 000 000,00 Kč

Zastupitelstvo města Stříbra n e s c h v a l u j e :
Rozpočtová opatření v rozpočtu města na rok 2018
3) Finanční dar - KOTEC o.p.s.
Rezerva města

Příloha č. 02 31. ZM 31.01.18 - Rozpočtová opatření.xls

35 000,00 Kč
-35 000,00 Kč

Stránka 1

Příloha č. 03
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 01/FPP/2018
O POSKYTNUTÍ DOTACE
I.
Smluvní strany
1. Poskytovatel dotace:
Město Stříbro, Masarykovo nám.1, 349 01
112595803/0300
zastoupené starostou města Bc.Karlem Lukešem

Stříbro,

IČO

00260177,

č.ú.

a
2. Příjemce dotace:
Farní charita Stříbro, Jiřího z Poděbrad 78, Stříbro 349 01, IČO 70846596, č.ú. Xxxx
zastoupena ředitelem FCH Stříbro Ing. Jiřím Lodrem

II.
Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové dotace.
2. Účel

poskytnutí dotace:

3. Výše dotace celkem:
a)
b)

Výdaje na provoz Domova pro seniory svatého
Jana Pavla II.
400 000,- Kč, slovy čtyřistatisíckorunčeských.

200 000,- Kč – na provoz
200 000,- Kč – na mzdy zdravotních sester

III.
Podmínky využití dotace
1. Finanční prostředky jsou použitelné jen v daném rozpočtovém roce tj. v období od
01.01.2018 do 31.12.2018 a pouze pro účel uvedený v čl. II
2. Nevyčerpaný zůstatek dotace se vrací do rozpočtu města na č. ú 112595803/0300 VS
3152100118. Vyúčtování dotace bude provedeno do 31.03.2019.
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, popisu a bankovní výpis nebo výdajové
doklady s 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, bankovní výpis nebo výdajové
doklady s pokladny – 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.
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.
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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
provede tuto povinnost poskytovatel dotace.

smlouvy v registru smluv

8. Účelová dotace byla schválena zastupitelstvem dne 13.12.2017.
9. Smlouva byla schválena zastupitelstvem dne 31.01.2018.
V…………………. dne
……………………………
příjemce dotace

Ve Stříbře dne
…………….…………………..
Město Stříbro

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 02/FPP/2018
O POSKYTNUTÍ DOTACE
I.
Smluvní strany
1. Poskytovatel dotace:
Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 349
č.ú. 112595803/0300
zastoupené starostou města Bc. Karlem Lukešem

01

Stříbro,

IČO

00260177,

a
2. Příjemce dotace:
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, Klatovská třída 2960/200 i,
301 00 Plzeň, IČO 45333009, č.ú. Xxxx
zastoupená ředitelem pověřeným řízením MUDr. Pavlem Hrdličkou

II.
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové dotace.
1. Účel poskytnutí dotace: výdaje na zajištění služby zdravotní sestry ve Stříbře
2. Výše dotace:

610 000,00 Kč, slovy šestsetdesetisíckorunčeských

III.
Podmínky využití dotace
1. Finanční prostředky jsou použitelné jen v daném rozpočtovém roce tj. v období
od 01.01.2018 do 31.12.2018 a pouze pro účel uvedený v čl. II
2. Nevyčerpaný zůstatek dotace se vrací do rozpočtu města na č. ú 112595803/0300 VS
3152100218. Vyúčtování dotace bude provedeno do 31.03.2019.
Pokud příjemce dotace nedodá v daném termínu vyúčtování, bude MěÚ Stříbro vyzván
na dodání vyúčtování v náhradním termínu.
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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
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.
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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.
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 13.12.2017.
9. Smlouva byla schválena zastupitelstvem dne 31.01.2018.
V…………………. dne
………………………………
příjemce dotace

.
.

Ve Stříbře dne
…………….…………………..
Město Stříbro

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 03/FPP/2018
O POSKYTNUTÍ DOTACE
I.
Smluvní strany
1. Poskytovatel dotace:
Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 349 01
112595803/0300
zastoupené starostou města Bc. Karlem Lukešem
a

Stříbro, IČO 00260177, č.ú.

2. Příjemce dotace:
Tělovýchovná jednota Baník Stříbro spolek, Palackého 1269, 349 01 Stříbro,
IČO 18251242, č.ú. Xxxx
zastoupena předsedou Ing. Miroslavem Klauberem

II.
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové dotace.
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1. Účel poskytnutí dotace:
výdaje spojené s provozem Tělovýchovné jednoty
Baník Stříbro, s činností mládežnických oddílů a pořádáním sportovních akcí
2. Výše dotace:

800.000,00 Kč, slovy osmsettisíckorunčeských

Z toho:
c) 400.000,00 Kč je určeno výhradně pro mládežnické oddíly
Tyto finanční prostředky nelze použít pro jiný účel než jsou výdaje spojené
s mládežnickými oddíly.
d) 400.000,00 Kč je určeno na výdaje spojené s provozem a činností
Tělovýchovné jednoty Baník ve Stříbře vyjma mzdových výdajů.

III.
Podmínky využití dotace
1. Finanční prostředky jsou použitelné jen v daném rozpočtovém roce tj. v období od
01.01.2018 do 31.12.2018 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
31521000318. Vyúčtování bude provedeno do 31.03.2019. 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.
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 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
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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.
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 13.12.2017.
9. Smlouva byla schválena zastupitelstvem dne 31.01.2018
Ve Stříbře dne

.
Ve Stříbře dne

…………………………………
příjemce příspěvku

…………….…………………..
Město Stříbro
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Příloha č. 04
DODATEK č.1 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
č. 06/PŮJČKA/2017
o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města
I . Smluvní strany
1. Poskytovatel:
Zastoupené:
Sídlo:
Bankovní spojení:
IČO:

Město Stříbro
Bc. Karlem Lukešem, starostou města
349 01 Stříbro, Masarykovo nám. 1
112 59 59 69 / 0300
00260177

2. Příjemce:
Zastoupená:

Lesy města Stříbra, s.r.o.
Bc. Karlem Lukešem, jednatelem společnosti
a
Vladimírem Součkem, prokurou společnosti
Sídlo:
349 01 Stříbro, Palackého 1418
Bankovní spojení: Xxxx
IČO:
26391007

II. Dohodnutá ustanovení dodatku
Článek III. smlouvy se v odstavci č. 2, 3 mění na text:
1. Příjemce se zavazuje poskytnutou návratnou finanční výpomoc uhradit na účet města
vedený u ČSOB č. 112 59 59 69 / 0300 VS 462000617 nejpozději do 30.06.2018.
2. Finanční vypořádání návratné finanční výpomoci bude provedeno do 30.09.2018.
Pokud příjemce výpomoci nedodá v daném termínu vypořádání, bude MěÚ Stříbro
vyzván na dodání vyúčtování v náhradním termínu
Při nedodání vyúčtování výpomoci poskytovateli návratné finanční výpomoci ani
v dodatečné lhůtě stanovené MěÚ Stříbro se jedná o porušení rozpočtové kázně.
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

II . Závěrečná ustanovení
1. Návratná finanční výpomoc je poskytnutá v souladu s ustanovením § 10a až 10d
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.
2. Nedodržení účelu použití finanční výpomoci a porušení povinnosti vrácení
poskytnutých prostředků ve stanoveném termínu se považuje za porušení rozpočtové
kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

3. Jakékoliv změny a úpravy této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou.
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4. Tato smlouva byla vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží
po jednom stejnopise. Stejnopisy mají právní účinky originálu.
5. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se veškeré právní vztahy občanským
zákoníkem.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
7. 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.
8. Při splnění podmínek pro zveřejnění veřejnoprávní
provede tuto povinnost poskytovatel dotace.

smlouvy v registru smluv

9. Finanční výpomoc byla schválena Zastupitelstvem města Stříbra dne 21.06.2017.
10. Smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Stříbra dne 21.06.2017.
11. Dodatek č.1 smlouvy byl schválen Zastupitelstvem města Stříbra dne 31.01.2018.
Ve Stříbře dne …………

Ve Stříbře dne ……………………

…………………………………..
Příjemce

..…………………………………….
Město Stříbro
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