USNESENÍ
z 30. zasedání Zastupitelstva města Stříbra konaného dne
13.12.2017
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: 28/VI/2, 10, 29/V/3, 4, 5, 8, 9
Nesplněno:
Vyřazeno:
Trvá: 23/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,
21/V/9, 10, 23/VI/3, 24/VI/2, 25/VII/4, 26/VII/2, 3, 28/VI/1, 29/V/1, 2, 6, 7, 10
Dlouhodobě sledované úkoly: 23/V/12, 39/IV/18, 2/VII/4
Vyhodnocení výsledků projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu Stříbro ve smyslu § 51
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.
Zápis z 28. jednání Finančního výboru ze dne 05.12.2017.
Zápis z 26. jednání Výboru výstavby, územního plánování a Fondu rozvoje bydlení ze dne
27.11.2017.
Zápis z 25. jednání Kontrolního výboru ze dne 04.12.2017.
Zápis ze 7. jednání Výboru pro části obce ze dne 20.11.2017.

II. SCHVALUJE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Program jednání 30. zasedání Zastupitelstva města Stříbra s doplněním a pozměňovacími
návrhy.
Zpracovatele zápisu Marcelu Novákovou a ověřovatele zápisu ve složení: Mgr. Pavel Herbst,
MVDr. Josef Steiner.
Návrhovou komisi ve složení: Mgr. Jaroslava Laššáková, PhDr. Jitka Soukupová, Karel
Ticháček.
Prodloužení termínu u úkolu: 23/V/12 do 31.12.2018, 39/IV/18 do 31.10.2018, 23/VI/3 do
31.01.2018 a 29/V/10 do 31.01.2018.
Majetkoprávní úkony s konkrétními podmínkami uvedenými v příloze č. 01 tohoto usnesení.
Přesun služebny Městské policie ze stávajících prostor do objektu bývalé budovy České
spořitelny, Husova 666, Stříbro.
Záměr převodu nemovitého majetku Tělovýchovné jednoty Baník Stříbro na město Stříbro.
Vyzvat zástupce Tělovýchovné jednoty Baník Stříbro, aby stanovili podmínky, za kterých dojde
k převodu nemovitého a movitého majetku Tělovýchovné jednoty Baník Stříbro na město
Stříbro – s termínem do 30.04.2018.
Rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu města Stříbra na rok 2017 uvedená v příloze
č. 02 tohoto usnesení.
Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 09/FPP/2014 o finančním příspěvku z rozpočtu města Stříbro
pro Hornicko-historický spolek Stříbro, o.s., uvedený v příloze č. 07 tohoto usnesení.
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 01/FPP/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Stříbro
pro Farní charitu, uvedený v příloze č.08 tohoto usnesení.
Rozpočet města Stříbra na rok 2018, vycházející z rozpočtového výhledu města Stříbra,
uvedený v příloze č. 03 tohoto usnesení. Všechny příjmy a výdaje uvedené v rozpočtu města
Stříbra na rok 2018 jsou hlavní činností města Stříbra a jsou v souladu s posláním organizace.
Pravidla pro rozpočtová opatření platná od 01.01.2018 uvedená v příloze č. 04 tohoto
usnesení.
Závazné ukazatele pro rok 2018 ve schváleném rozpočtu města Stříbra na rok 2018 platná od
01.01.2018 uvedená v příloze č. 05 tohoto usnesení.
Závazné ukazatele příspěvkových organizací ve schváleném rozpočtu města Stříbra na rok
2018 platná od 01.01.2018, uvedené v příloze č. 06 tohoto usnesení.
Znění a uzavření „Dodatku č. 2 ke koordinační dohodě o vzájemné spolupráci za účelem
stanovení společného postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku“,
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17.
18.
19.
20.

původní znění textu ze dne 03.07.2009, mezi městem Stříbro a Policií ČR, Krajské ředitelství
Plzeňského kraje; který je přílohou č. 9 tohoto usnesení.
Pokyny pro vypracování návrhu Změny č. 2 Územního plánu Stříbro ve smyslu § 51 odst. 3
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, v Příloze
č. 10 tohoto usnesení.
Navržený rozpis termínů konání Zastupitelstva města Stříbra v kalendářním roce 2018,
uvedený v příloze č. 11 tohoto usnesení.
Úpravu přílohy č. 1 zřizovací listiny Mateřské školy Stříbro, příspěvkové organizace,
IČ 70937621, se sídlem Soběslavova 1003, Stříbro, uvedenu v textu přílohy tohoto usnesení
č. 12.
Úpravu výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva od 01.01.2018 dle předloženého
návrhu uvedeného v příloze č 13 tohoto usnesení.

III. NESCHVALUJE:
1.

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

IV. REVOKUJE:
1.

Usnesení č. 42/II/16 ze dne 11.10.2010 o schválení textu a uzavření darovací smlouvy mezi
Tělovýchovnou jednotou Baník Stříbro a městem Stříbrem.

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.

Zabezpečit nezbytné administrativní a stavební kroky související s úpravou vnitřních prostor
a napojení na sítě IT pro potřeby Městské policie.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: 28.02.2018

3.

Provést veškeré administrativní a jiné úkony spojené s vyhlášením záměru převodu
nemovitého majetku Tělovýchovné jednoty Baník Stříbro na město Stříbro.
Z: místostarosta Souček
T: 15.01.2018

4.

Provést veškeré administrativní a jiné úkony spojené s výzvou pro zástupce TJ Baník Stříbro,
aby stanovili podmínky, za kterých dojde k převodu nemovitého a movitého majetku
Tělovýchovné jednoty Baník Stříbro na město Stříbro – s termínem do 30.04.2018.
Z: místostarosta Souček
T: 15.01.2018

5.

Zapracovat schválená rozpočtová opatření do schváleného rozpočtu města Stříbra na rok
2017. V pracovním pořádku zajistí vedoucí FO MěÚ Stříbro.
Z: starosta města
T: 31.12.2017

6.

Zabezpečit administrativní náležitosti spojené s dodatkem č. 2 ke smlouvě č. 09/FPP/2014
o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města pro Hornicko-historický spolek Stříbro, o.s.
uvedené v příloze č. 07 tohoto usnesení. V pracovním pořádku zajistí vedoucí FO MěÚ
Stříbro.
Z: starosta města
T: 31.12.2017

7.

Zabezpečit administrativní náležitosti spojené s dodatkem č. 1 ke smlouvě č. 01/FPP/2017
o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro Farní charitu Stříbro uvedené v příloze č. 08 tohoto
usnesení. V pracovním pořádku zajistí vedoucí FO MěÚ Stříbro.
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Z: starosta města
T: 31.12.2017
8.

Provést rozpis schváleného rozpočtu města Stříbra na rok 2018 dle zákona a s tím spojené
administrativní náležitosti. V pracovním pořádku zajistí vedoucí FO MěÚ Stříbro.
Z: starosta města
T: únor 2018

9.

Zajistit administrativní náležitosti spojené se schválením Pravidel pro rozpočtová opatření
platná od 01.01.2018. V pracovním pořádku zajistí vedoucí FO MěÚ Stříbro.
Z: starosta města
T: leden 2018

10. Všem pracovníkům MěÚ Stříbro a organizačních složek Města Stříbra dodržovat schválené
závazné ukazatele ve schváleném rozpočtu města Stříbra na rok 2018.
Z: starosta města
T: 31.12.2018
11. Ředitelům PO dodržovat schválené závazné ukazatele pro příspěvkové organizace ve
schváleném rozpočtu města Stříbra na rok 2018, uvedené v příloze č. 06 tohoto usnesení.
Z: ředitelé PO
T: 31.12.2018
12. Zajistit administrativní náležitosti spojené s uzavřením „Dodatku č.2 ke koordinační dohodě
o vzájemné spolupráci za účelem stanovení společného postupu při zabezpečování místních
záležitostí veřejného pořádku“, původní znění textu ze dne 3.7.2009, mezi městem Stříbro
a Policií ČR, Krajské ředitelství Plzeňského kraje; který je přílohou č. 9 tohoto usnesení.
Z: starosta města
T: 31.12.2017
13. Zpracovat a projednat pořizovatelem návrh Změny č. 2 Územního plánu Stříbro pro veřejné
projednání v souladu s ustanovením § 47 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění
a na základě výsledků projednání jej předložit k vydání Zastupitelstvu města Stříbra.
Z: vedoucí OVÚP
T: 31.05.2017
14. Provést veškeré administrativní a jiné úkony spojené se schválením úpravy přílohy č. 1
zřizovací listiny Mateřské školy Stříbro, příspěvkové organizace, IČ 70937621, se sídlem
Soběslavova 1003, Stříbro, uvedenu v textu přílohy č. 12 tohoto usnesení.
Z: starosta města
T: 31.12.2017
15. Zajistit úpravu výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva od 01.01.2018 dle
předloženého návrhu uvedeného v příloze č. 13 tohoto usnesení.
Z: starosta města
T: 31.12.2018
16. Projednat připomínky k nedokončené stavbě Masarykovo náměstí.
Z: starosta města +
místostarosta Záhoř

T: 31.01.2018
Starosta města Stříbra :

…………………………………………
Bc. Karel Lukeš

Správnost zápisu a usnesení ověřili:
……………………………. ..
Mgr. Pavel Herbst

………………………………………..
MVDr. Josef Steiner
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Příloha č. 01
usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 13. prosince 2017

Zastupitelstvo města schvaluje:
II. NÁVRH NA PRODEJ POZEMKŮ:
1.
Prodej pozemku st. č. 3455 zastavěná plocha o výměře 15 m2, v k. ú. Stříbro oddělený od
pozemku p. č. 2914 o původní výměře 526 m2 zahrada v k. ú. Stříbro za cenu 6.000 Kč vč.
DPH paní Xxxx a panu Xxxx, bytem Stříbro, Xxxx za účelem úpravy vlastnických vztahů dle
skutečného stavu. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem a vkladem do
katastru nemovitostí.
Způsob úhrady kupní ceny:
 platba bude uhrazena jednorázově nejpozději do 15-ti pracovních dnů po
obdržení kupní smlouvy a to před podpisem prodávající stranou
2.
Prodej pozemků p. č. 583/62 o výměře 79 m2 ostatní plocha v k. ú. Stříbro a p. č. 583/63 o
výměře 53 m2 ostatní plocha, oba v k. ú. Stříbro, oddělených z pozemku p. č. 583/1 o celkové
výměře 49 786 m2 ostatní plocha v k.ú. Stříbro – Máchovo údolí za účelem majetkového
narovnání panu Xxxx, bytem Bor, Xxxx za celkovou cenu 52. 800 Kč vč. DPH. Kupující
uhradí veškeré náklady spojené s prodejem a vkladem do katastru nemovitostí.
Způsob úhrady kupní ceny:
 platba bude uhrazena jednorázově nejpozději do 30-ti pracovních dnů po
obdržení kupní smlouvy a to před podpisem prodávající stranou

III. NÁVRH NA ODKOUPENÍ POZEMKŮ:
1.
Odkoupení pozemků p. č. 30/1 o výměře 185 m2 ostatní plocha v k. ú. Lhota u Stříbra a p. č.
30/2 o výměře 158 m2 ostatní plocha obě v k. ú. Lhota u Stříbra do majetku města od
Státního statku Jeneč za odhadní cenu 109. 090 Kč.
2.
Odkoupení pozemků p. č. 2681/20 o výměře 127 m2 orná půda a 2681/21 o výměře 14 m2
oba v k. ú. Stříbro na základě vyhlášeného záměru prodeje ÚZSVM za maximální cenu
56. 400 Kč vč. DPH.

Zastupitelstvo města neschvaluje:
I. VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRU NA ODPRODEJ POZEMKŮ:
1.
Záměr prodeje části pozemku p. č. 2997/173 o výměře cca 66 m2 z celkových 647 m2 orná
půda v k. ú Stříbro za účelem rozšíření vlastního pozemku.

Zastupitelstvo města ukládá:
1

II. NÁVRH NA PRODEJ POZEMKŮ:
1.
Sepsat kupní smlouvu na prodej pozemku st. č. 3455 zastavěná plocha o výměře 15 m2,
v k. ú. Stříbro oddělený od pozemku p. č. 2914 o původní výměře 526 m2 zahrada v k. ú.
Stříbro za cenu 6.000 Kč vč. DPH paní Xxxx a panu Xxxx, bytem Stříbro, Xxxx za účelem
úpravy vlastnických vztahů dle skutečného stavu. Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s prodejem a vkladem do katastru nemovitostí.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO MěÚ
Z: starosta města
T: průběžně
2.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s prodejem pozemků p. č. 583/62 o výměře
79 m2 ostatní plocha v k. ú. Stříbro a p. č. 583/63 o výměře 53 m2 ostatní plocha, oba v k. ú.
Stříbro, oddělených z pozemku p. č. 583/1 o celkové výměře 49 786 m2 ostatní plocha v k.ú.
Stříbro – Máchovo údolí za účelem majetkového narovnání panu Xxxx, bytem Bor, Xxxx za
celkovou cenu 52. 800 Kč vč. DPH. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem a
vkladem do katastru nemovitostí.
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. 30/1 o výměře
185 m2 ostatní plocha v k. ú. Lhota u Stříbra a p. č. 30/2 o výměře 158 m2 ostatní plocha obě
v k. ú. Lhota u Stříbra do majetku města od Státního statku Jeneč za odhadní cenu 109. 090
Kč.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO MěÚ.
Z: starosta města
T: průběžně
2.
Zajistit veškeré administrativní úkony související s odkoupením pozemků p. č. 2681/20 o
výměře 127 m2 orná půda a 2681/21 o výměře 14 m2 oba v k. ú. Stříbro na základě
vyhlášeného záměru prodeje ÚZSVM za maximální cenu 56. 400 Kč vč. DPH.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO MěÚ.
Z: starosta města
T: průběžně
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Příloha č. 02
usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 13. prosince 2017

Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e :
Rozpočtová opatření v rozpočtu města na rok 2017

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

0,00 Kč
32 700,00 Kč
6 688,00 Kč
39 388,00 Kč

2) Výdaje města a úřadu v právních záležitostech
Rezerva města

400 000,00 Kč
-400 000,00 Kč

3) org. 223x Provoz stadionu a posouzení majetku TJ Baník
org. 223 Provoz stadionu

600 000,00 Kč
-600 000,00 Kč

4) Příjem - dotace - výstavba plyn. kotelny čp.17, čp.20 a 437 Stříbro
Příjem - dotace - Výstavba plyn. kotelny čp.485 ZŠ Mánesova
Příjem - dotace - Právní ochrana dětí
Volné prostředky

5) Snížení příjmů 2. třída - nedaňové
Navýšení příjmů 4. třída - dotace

Příloha č. 02 30. ZM 13.12.17 - Rozpočtová opatření.xls

1 162 989,94 Kč
840 721,73 Kč
288 438,67 Kč
2 003 711,67 Kč

-799 448,00 Kč
799 448,00 Kč

Stránka 1

Příloha č. 03
usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 13. prosince 2017

Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e :

ROZPOČET 2018
VČETNĚ FONDŮ
NR
167 823,28

v tis. Kč

I.PŘÍJMY CELKEM
daňové
nedaňové
kapitálové
dotace neinvestiční
dotace investiční

129 285,00
20 660,43
50,00
17 827,85
0,00

II. VÝDAJE CELKEM

158 777,76

z toho

z toho

CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

153 353,76
5 424,00

III. SALDO: příjmů a výdajů

9 045,52

IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM

-9 045,52

a) splátky půjček (další výdaje)

položka

- splátka půjčky náměstí

8124

b) půjčky, úvěry

-889,66

0,00

c) použití ost.fondů

300,00

- použití FRBMS
- použití SF

d) použití volných prostředků

-889,66

23615
23610

(krytí výdajů,jež nejsou kryty z příjmů a ost.fondů)

300,00
0,00

-8 455,86

položka 8901, 8117, 8118
Celkem výdaje na krytí rozdílu příjmů a výdajů a na krytí financování (bez fondů a půjček)
Celkem na krytí rozdílu příjmů a výdajů bez půjček (z volných prostředků i fondů i půjček včetně pol. 8901)

Příloha č. 03 30. ZM 13.12.17 - Schválený rozpočet 2018.xls

0,00
-8 455,86
-8 155,86

Stránka 1

ROZPOČET

2 0 1 8 bez fondů

v tis. Kč

I.PŘÍJMY CELKEM
z toho

NR
165 414,63

bez fondů

daňové
nedaňové
kapitálové
dotace neinvestiční
dotace investiční

129 285,00
19 905,43
50,00
16 174,20
0,00

II. VÝDAJE CELKEM

156 069,11

bez fondů

151 380,11

CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY
z toho

běžné

144 882,82

REZERVA MĚSTA
REZERVA RADY
ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘ.A MIMOŘ.UDÁLOSTI
ÚČELOVÁ REZ. - D A FD PRO CIZÍ SUBJEKTY
ÚČELOVÁ REZ. - OCHRANA ZVÍŘAT
ÚČELOVÁ REZ. - D A FD PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY
ÚČELOVÁ REZ. - SOUČINNOST S OBYVATELI

4 398,00
1 627,29
100,00
2,00
60,00
10,00
300,00

4 689,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

III. SALDO: příjmů a výdajů

bez fondů

9 345,52

IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM

bez fondů

-9 345,52

a) splátky půjček (další výdaje)
- splátka půjčky náměstí

8124

b) půjčky, úvěry a použití ost.fondů
c) použití volných prostředků

položka

(krytí výdajů,jež nejsou kryty z příjmů a ost.fondů)

Celkem výdaje na krytí rozdílu příjmů a výdajů a na krytí financování (krytí i z půjček)

-889,66
-889,66

0,00
-8 455,86
-8 455,86

Následuje podrobnější rozpis příjmů a výdajů:

PŘÍJMY
1. třída - daňové
2. třída - nedaňové
3. třída - kapitálové
4. třída - dotace

příjmy celkem
Příloha č. 03 30. ZM 13.12.17 - Schválený rozpočet 2018.xls

129 285,00
19 905,43
50,00
16 174,20

165 414,63
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VÝDAJE
5. třída - běžné výdaje

144 882,82

Závazné ukazatele č. 1 až 15 (běžné i kapitálové výdaje)

115 143,40

ZU 2

Výdaje krizového řízení

100,00

ZU 3

Výdaje pečovatelské služby

480,00

ZU 4

Mzdové výdaje

50 869,00

ZU 5

Výdaje HIO

41 456,50

ZU 6

Výdaje úřadu a města

8 917,00

ZU 7

Výdaje OŽP

7 965,00

ZU 8

Výdaje OVÚP

150,00

ZU 9

Výdaje starosty

654,00

ZU 10a

OS Zdravotní zařízení

ZU 10b

OS JSDH

930,90

ZU 10c

Městská policie

921,00

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE - VZTAHY K PO
305
306
310
311
312
314
316
317
334
336
553
554

ZUŠ Stříbro - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity
ZUŠ Stříbro - příspěvek od města
MŠ - příspěvek od města
ZŠ Mánesova - příspěvek od města
ZŠ Gagarinova - příspěvek od města
ZŠ Gagarinova - účelový příspěvek na opravu WC pavilon B
ZŠ Gagarinova - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity školy
ZŠ Mánesova - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity školy
DDMS - účelový příspěvek na opravu rozdělovače tepla
DDMS - příspěvek od města
Městské muzeum - příspěvek od města
MKS - příspěvek od města

VZTAHY K CIZÍM SUBJEKTŮM - DARY, DOTACE A PŘÍSPĚVKY
102
104
108
110
111
112
113
114
115
116
117
119
120
121
123

D - LSPP = zdravotní sestra při ZZS
D - Farní charita
FD - Nadace Jakoubka ze Stříbra
FD - Rodiče GOA
D - Zlatíčka ze Stříbra
D - TJ Baník
FD - Divoch
D - Český svaz chovatelů
D - Hornicko-historický spolek Stříbro
D - HC Buldoci
D - Stříbrští občané městu
FD - Stříbrský veterán club
D - Zápas Stříbro
FD - Český svaz včelařů
D - Dolníci města Stříbra
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2 700,00

21 718,50
45,00
460,00
2 313,00
3 497,00
3 350,00
1 000,00
30,00
30,00
550,00
1 674,50
3 805,00
4 964,00

2 452,27
610,00
400,00
0,00
10,00
25,00
800,00
10,00
20,00
20,00
40,00
20,00
5,00
20,00
10,00
10,00
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124
126
127
133
134
135
137
138
140
141
142
143
144
145
147
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
176
178
181
279

D - Automotoklub Stříbro
D - Klub mladých debrujárů
FD - Spor. střel. Policejní klub
D - Obec Slovákov
FD - Sdružení rodičů ZŠ Mánesova
D - HK Skoba
FD - Pitoňák
D - Český kynologický svaz ZKO Stříbro 057
D - Majálples - Helena Hofbauerová
FD - Sportovní sdružení Tachovska - Vyhlášení sportovce roku
FD - Hrábek
FD - Hospic sv. Jiří
FD - Svaz tělesně postižených Stříbro
FD - Spolek zdravotně handicapovaných PK
FD - Hospis sv.Lazara
D - Privileg. stř.sbor
FD - Majáles - Marcela Šroubová
D - Občané Lhoty
D - Miroslav Löbl Suchel, Martin Svoboda - bunkry
FD - Jiránek - Fotoklub MKS
FD - Klauber
FD - Novák
FD - L. Žižková
FD - Weschta
FD - Jakub Kos
D - Kučeřík
FD - Davidík
D - Centrum služeb pro sil. dopravu - BESIP
FD - Kladruby, Kostelec, Hněvnice á 3 tis. Kč - na vejšlap
FD - Západočeská univerzita
D - PK na dopr.obslužnost

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE
52
202
204
207
207
208
276
282
900
2970
618x

Příspěvek do SF
Klub důchodců
SPOZ včetně mzdových nákladů
Výdaje města a MÚ v právních záležitostech a pohřby - kapitola 31
Neinvestiční účelová dotace - právní ochrana dětí 13011
Soc.hospitalizace, pomoc, ost.péče + záloha na drob.vydání (záchyt)
MHD
REPREFOND MÍSTOSTAROSTY
REPREFOND STAROSTY
NF - 0,5% z nákladů na opravy MK, věže
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - podíl města
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15,00
15,00
5,00
0,00
5,00
20,00
0,00
10,00
5,00
10,00
1,00
5,00
5,00
5,00
10,00
15,00
8,00
8,00
0,00
10,00
3,00
4,00
4,00
0,00
0,00
15,00
5,00
12,00
3,00
0,00
254,27

6 335,65
1 653,65
117,00
120,00
500,00
1 350,00
10,00
1 900,00
35,00
50,00
100,00
500,00
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6. třída - kapitálové výdaje
kapitálové výdaje

4 689,00
4 689,00

INVESTIČNÍ VÝDAJE - VZTAHY K PO
310 MŠ - přís.na investice- herní prvek + tabule
311 ZŠ Mánesova - příspěvek na investice - myčka
312 ZŠ Gagarinova - příspěvek na investice - traktor

399,00
99,00
150,00
150,00

VZTAHY K CIZÍM SUBJEKTŮM - DARY, DOTACE A PŘÍSPĚVKY

INVESTIČNÍ VÝDAJE
1
612
402x
403x
637x

Podíly k dotacím
PD
TZ DDM - přístupový systém
TZ DDM - výměna oken
MŠ - multifunkční hřiště MŠ Soběslavova

REZERVA MĚSTA
REZERVA RADY
ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘ.A MIMOŘ.UDÁLOSTI
ÚČELOVÁ REZ. - D A FD PRO CIZÍ SUBJEKTY
ÚČELOVÁ REZ. - OCHRANA ZVÍŘAT
ÚČELOVÁ REZ. - D A FD PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY
ÚČELOVÁ REZ. - SOUČINNOST S OBYVATELI

CELKEM
výdaje

REZERVY
c e l k e m (bez rezerv - tj.běžné+kapitálové)

0,00

3 523,00
1 000,00
1 000,00
423,00
600,00
500,00

4 398,00
1 627,29
100,00
2,00
60,00
10,00
300,00

6 497,29
149 571,82

SOCIÁLNÍ FOND - 236 10
CELKEM PŘÍJMY - SF
CELKEM VÝDAJE - SF

SALDO: příjmů a výdajů SF

1 653,65
1 653,65

0,00

FRBMS - 236 15
CELKEM PŘÍJMY FRBMS
CELKEM VÝDAJE - FRBMS

SALDO: příjmů a výdajů FRBMS
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755,00
1 055,00

-300,00
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Příloha č. 04
usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 13. prosince 2017

PRAVIDLA PRO ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ platná od 01.01.2018

I.
Kompetence k jednotlivým druhům rozpočtových opatření
ve schváleném rozpočtu města Stříbra
1. Rozpočtová opatření související:






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 I,
odst. 4, odrážky čtyři a pět
s uvolňováním prostředků z rezervy města na novou akci v rozpočtu
s přesunem rozpočtových prostředků v rámci třídy kapitálové výdaje, při němž se
jednotlivé výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem a schválený
rozdíl celkových příjmů a výdajů v souvislosti se zařazením nové investiční akce

schvaluje vždy zastupitelstvo města.
2. Rozpočtová opatření související:












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 poskytováním dotace a darů cizím organizacím, které město nezřídilo nebo nezaložilo
či občanům do výše 50 tis. Kč z rezervy rady, z účelové rezervy na dotace a dary cizím
subjektům, z účelové rezervy na dotace a dary sociálním organizacím nebo z již
zařazené akce, aniž by se změnil schválený rozdíl celkových výdajů a schválený rozdíl
celkových příjmů a výdajů
s poskytováním darů organizacím, které město zřídilo nebo založilo do výše 20 tis. Kč
z rezervy rady, 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

schvaluje vždy rada města.
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3. Rozpočtová opatření související:


s účelovou rezervou pro součinnost s obyvateli

schvaluje vždy rada města včetně zařazování nových akcí z této rezervy související
s participativním rozpočtem vyjma rozpočtových opatření vyhrazených
128/2000 Sb. ke schválení zastupitelstvu (např. dotace a dary nad 50 tis. Kč)

zákonem

4. Rozpočtová opatření související:



s účelovou rezervou pro krizová opatření a mimořádné události
s účelovou rezervou pro ochranu zvířat

schvaluje vždy starosta města a předkládá 1x ročně za uplynulý kalendářní rok
zastupitelstvu jejich přehled na vědomí
5. Rozpočtová opatření související:







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, při němž se jednotlivé příjmy
navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem
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

a) 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
b) u účelových dotací a účelových darů finanční odbor Městského úřadu ve

Stříbře předkládá 1x ročně za uplynulý kalendářní rok zastupitelstvu jejich
přehled na vědomí

II.
Odpovědnost za čerpání rozpočtu


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

Příloha č. 04 30. ZM 13.12.17 - Pravidla pro rozpočtová opatření na 2018.doc

2



u příspěvkových organizací

- ředitelé příspěvkových organizací města Stříbra

 u ostatních akcí a organizací
- odpovědní
zaměstnanci
města
Stříbra
dle
organizačního řádu a (závazných ukazatelů)
podpisového vzoru pro příslušný kalendářní rok

III.
Pravidelnou, systematickou a úplnou kontrolu čerpání rozpočtu provádí




u organizačních složek
obcích
u příspěvkových organizací
u ostatních akcí a organizací
(závazných ukazatelů)

podle zřizovacích listin a dle zák. č. 128/2000 Sb., o
pověřený zaměstnanec města Stříbra
kontrolní výbor zastupitelstva města Stříbra

IV.
Způsob zpracování rozpisu schváleného rozpočtu města Stříbra



Závazné ukazatelé se stanovují a jsou schvalovány vždy při schválení rozpočtu na
příslušný kalendářní rok.
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. 05
usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 13. prosince 2017

Stanovení závazných ukazatelů na rok 2018
Závazné ukazatele pro běžné a kapitálové výdaje :
1) Závaznými ukazateli jsou celkové částky schválené v rozpočtu na rok za jednotlivá
trojmístná čísla organizací, dohromady běžné i kapitálové výdaje, vyjma závazných
ukazatelů stanovených v odstavci 2) až 10), pokud není u čísla organizace ÚZ (tzn.
účelový znak pro sledování poskytnutých transferů a půjček veřejným rozpočtům územní
úrovně), které je samostatným závazným ukazatelem, jež nelze překročit. Určující pro
závazný ukazatel je první trojčíslí ve čtyřmístném označení (závazný ukazatel je
stanoven prvními třemi čísly v čtyřmístném označení investiční nebo neinvestiční akce.
První tři čísla označují akci, poslední číslo v čtyřmístném označení značí rozlišení
dle jednotlivých částí akce (např. dotace, daru, smlouvy či druhu TI podle potřeby);
př. číslo organizace 291x - tzn. závazný ukazatel jsou všechny části 2911 – 2919.
2) Výdaje krizového řízení
a) kapitola č. 15 za organizace číslo 200, 321x, 445 (krizové řízení a požární ochrana;
bezpečnostní dobrovolník; nezbytně nutné výdaje města spojené s ohrožením života
či majetku obyvatel).
Závazným ukazatelem celková částka schválená v rozpočtu na rok za kapitolu 15,
všechny tyto organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji.
3) Výdaje pečovatelské služby
a) kapitola č. 18 za organizaci č. 207 (výdaje pečovatelské služby vyjma mzdových
výdajů odst. 4 kap. 19) je závazným ukazatelem celková částka schválená v rozpočtu
na rok za kap. 18 dohromady s kapitálovými výdaji.
4) Mzdové výdaje
a) kapitola č. 19 (tajemník MěÚ) za organizaci č. 207 (mzdové výdaje městského
úřadu, města, PS a ost. výdaje související s pracovníky), organizaci č. 206 (mzdové
výdaje zastupitelstva a ost. výdaje související se zastupiteli), organizaci č. 203
(mzdové výdaje OS ZZ a s tím související výdaje) a organizaci č. 222 (mzdové výdaje
Městské policie včetně kamerového systému a s tím související výdaje) je závazným
ukazatelem celková částka schválená v rozpočtu na rok za kapitolu 19, všechny tyto
organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji.
5) Výdaje HIO:
a) kapitola č. 08 za organizaci č. 207 (majetek úřadu; likvidace majetku vyjma PS;
pojištění; spoluúčasti při újmách na zdraví občanů hrazené pojišťovnou; poplatky
rádio a televize), organizaci č. 205 (výdaje na likvidaci majetku OS JSDH a pojištění),
organizaci č. 202 (výdaje na likvidaci majetku Klubu důchodců), organizaci č. 222
(majetek MP, výdaje na likvidaci majetku Městské policie) a org. 90 (komunikace –
dopravní značení),
b) kapitola č. 04 za organizace číslo 73, 75, 95, 210, 395 (správa hřbitova; správa
bytových a nebytových jednotek; zálohy do fondu oprav; výdaje města spojené
s prodejem či pronájmem bytů, pozemků nebo domů; vynětí ze ZPF),
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c) kapitola č. 09 za organizace číslo 65, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 76, 79, 80, 83, 85, 86,
87, 88, 211, 215, 220, 230, 232, 519, 583x (mobiliář města; oprava a údržba
semaforů; provoz a údržba kašen a jižní zahrady; provoz a drobná údržba WC;
správa za zabezpečení VPS ostatní služby; veřejné osvětlení; instalace a sejmutí
vánoční výzdoby; čistění odpadkových košů; údržba veřejné zeleně; údržba bytových
domů ve správě SMMS s.r.o; sportovní a dětská hřiště; oprava a údržba majetku
města vyjma bytových domů; správa a údržba Minoritských zahrad; náklady spojené
s provozováním výtahů v DPS; údržba veřejné zeleně v místních částech; výdaje
města – právní služby HIO; cyklocentrum Lhota – provoz; hřiště s ledovou plochou –
provoz + údržba; výdaje města – elektrická energie; údržba parku; zprostředkování
výběrových řízení; výdaje místních částí),
d) kapitola č. 32 za organizace číslo 62, 63, 64, 66, 69, 492, 533x (komunikace – úklid
vozovek, chodníků, pěších zón, schodů; provoz náměstí; zimní údržba a pohotovost;
opravy komunikací a chodníků; údržba, čištění a oprava vpustí; oprava budov úřadu;
provoz bývalých kasáren).
Závazným ukazatelem celková částka schválená v rozpočtu na rok za kapitolu 04, 08, 09,
a 32, všechny výše uvedené organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji.
6) Výdaje úřadu a města:
a) kapitola č. 16 (informatik MěÚ) za organizaci č. 207 (výpočetní technika, telefony a
s tím související výdaje vyjma PS); organizaci č. 205 (výdaje za telefony OS JSDH a
s tím související výdaje); organizaci č. 222 (výdaje za telefony Městské policie);
organizaci 529x Kamerový systém a organizaci 418x Metropolitní síť,
b) kapitola č. 14 za organizaci číslo 207 a zůstatky pokladen pol. 5182,
c) kapitola č. 20 za organizaci číslo 207,
d) kapitola č. 33 za organizaci číslo 207,
e) kapitola č. 99 za organizaci číslo 207
Závazným ukazatelem celková částka schválená v rozpočtu na rok za kapitolu 14, 16, 20,
33 a 99, všechny výše uvedené organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji.
7) Výdaje OŽP:
a) kapitola č. 07 za organizaci 231,
b) kapitola č. 17 za organizace číslo 50, 77, 84, 227, 228, 235, 463 (likvidace černých
skládek; svoz odpadu velkoobjemových kontejnerů; provoz skládky Šibeník; sběr a
svoz odpadů; OŽP - výdaje spojené s činností odboru v rámci státní správy týkající se
životního prostředí; plán odpad. hosp. města; oprava a čištění studní v majetku
města),
c) kapitola č. 30 za organizace číslo 225, 226, 229 (lesní osnovy; OŽP - státní správa
lesů, myslivost, rybářství; provoz karanténního zařízení a výdaje spojené s umístěním
zvířete do útulku).
Závazným ukazatelem celková částka schválená v rozpočtu na rok za kapitolu 07, 17 a
30, všechny výše uvedené organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji.
8) Výdaje OVÚP:
a) kapitola č. 05 (grafický informační systém; doprava, poradenská a technická činnost;
revize ÚPN SÚ Stříbro; územně analytické podklady; dělení pozemků; územní studie
ORP).
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Závazným ukazatelem je celková částka schválená v rozpočtu na rok za kapitolu 05,
všechny tyto organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji.
9) Výdaje starosty
a) kapitola 02 za organizace číslo 280, 912, 913, 914, 930, 931, 932, 933, 935, 975
(organizační zajištění akcí pořádaných Výborem pro kulturu a sport; VD – Vánoční
míle – ceny pro mládež; ocenění trenérů mládeže a dobrovolných pracovníků
s mládeží; VD pro reprezentace úřadu a města v oblasti sportu; věcné ocenění v
soutěžích pro děti; propagace města; běh historickým Stříbrem včetně memoriálu
Petra Bursíka – VD a FD; FD – vyhlášení sportovce roku).
Závazným ukazatelem celková částka schválená v rozpočtu na rok za kapitolu 02,
všechny tyto organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji.
10) Závazné ukazatele pro organizační složky Města Stříbra:

a) OS Zdravotnické zařízení
– org. 203 kap. 27; závazným ukazatelem je celková suma schválená v rozpočtu na
rok za jednotlivá čísla kapitol, vyjma kap. 19, kde je závazný ukazatel stanovený dle
odst. 4, dohromady s kapitálovými výdaji.

b) OS JSDH
– org. 205 a org. 256 kap. 25; závazným ukazatelem je celková suma schválená
v rozpočtu na rok za jednotlivá čísla kapitol, vyjma kap. 08, kde je závazný ukazatel
stanovený dle odst. 5, vyjma kap. 16, kde je závazný ukazatel stanovený dle odst. 6,
dohromady s kapitálovými výdaji.

c) Městská policie
– org. 221 a org. 222 kap. 34; závazným ukazatelem je celková suma schválená v
rozpočtu na rok za jednotlivá čísla kapitol, vyjma kap. 08, kde je závazný ukazatel
stanovený dle odst. 5, vyjma kap. 19, kde je závazný ukazatel stanovený dle odst. 4,
vyjma kap. 16, kde je závazný ukazatel stanovený dle odst. 6, dohromady
s kapitálovými výdaji.
11) Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace Města Stříbra:
a) stanoveným závazným ukazatelem pro příspěvkové organizace je neinvestiční
příspěvek, příspěvek na odpisy, investiční příspěvek, účelové příspěvky a objem
mzdových prostředků v hlavní činnosti. Podle specifik jednotlivých příspěvkových
organizací lze stanovit ukazatele technického směru, pokud možno v návaznosti na
ekonomické ukazatele.
b) závazné ukazatele pro PO jsou stanoveny samostatně.
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Příloha č. 6
usnesení 30. zasedání Zastupitelstva města Stříbra 13.12.2017

ZÁVAZNÉ UKAZATELE PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÝCH
MĚSTEM STŘÍBRO
na rok 2018
Dům dětí a mládeže města Stříbra
Závazný ukazatel: a) Provozní příspěvek celkem
1 674,50 tis. Kč
z toho: příspěvek na odpisy
110,44 tis. Kč
b) Účelový příspěvek - oprava rozdělovače tepla
550
tis. Kč
c) Odvody do rozpočtu zřizovatele
0
tis. Kč
Ostatní ukazatele: a) Hospodářský výsledek
0
tis. Kč
b) Limit mzdových prostředků
500
tis. Kč
Nevyčerpanou část účelového příspěvku na opravy budou vráceny do rozpočtu zřizovatele.

Městské muzeum Stříbro
Závazný ukazatel: a) Provozní příspěvek celkem
z toho: příspěvek na odpisy
b) Odvody do rozpočtu zřizovatele
z toho: odvody odpisů

3 805
tis. Kč
203,38 tis. Kč
0
tis. Kč
0
tis. Kč

Ostatní ukazatele: a) Hospodářský výsledek
b) Limit mzdových prostředků

0
1 898

tis. Kč
tis. Kč

Městské kulturní středisko ve Stříbře
Závazný ukazatel: a) Provozní příspěvek celkem
z toho příspěvek na odpisy
b) Odvody do rozpočtu zřizovatele
z toho: odvod odpisů

4 964
tis. Kč
272,58 tis. Kč
0
tis. Kč
0
tis. Kč

Ostatní ukazatele: a) Hospodářský výsledek
b) Limit mzdových prostředků

0
2 140

tis. Kč
tis. Kč

Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039
Závazný ukazatel: a)Provozní příspěvek celkem
z toho odpisy
b) Odvody do rozpočtu zřizovatele
z toho: odvod odpisů
c) Účelový příspěvek - oprava WC pav. B
- mimoškolní aktivity

d) Investiční příspěvek - traktůrek na sekání tr.

3 350
tis. Kč
549,66 tis. Kč
0
tis. Kč
0
tis. Kč
1 000
tis. Kč
30
tis. Kč
150
tis. Kč

Ostatní ukazatele: a) Hospodářský výsledek
0
tis. Kč
b) Limit mzdových prostředků
100
tis. Kč
Účelový příspěvek na opravu WC pavilon B bude použit až po vyčerpání 1,2 mil. z rezervního
fondu organizace.
Nevyčerpaná část účelového příspěvku na opravu bude vrácena do rozpočtu zřizovatele.

Základní škola Stříbro, Mánesova 485
Závazný ukazatel: a) Provozní příspěvek celkem
3 497
tis. Kč
z toho příspěvek na odpisy
173,40 tis. Kč
b) Odvody do rozpočtu zřizovatele
0
tis. Kč
z toho odvod odpisů
0
tis. Kč
c) Účelový příspěvek - na mimoškolní aktivity
30
tis. Kč
d) Investiční příspěvek - myčka černého nádobí
150
tis. Kč
Ostatní ukazatele: a) Hospodářský výsledek
b) Limit mzdových prostředků

0
40

tis. Kč
tis. Kč

Mateřská škola Stříbro
Závazný ukazatel: a) Provozní příspěvek celkem
2 313
tis. Kč
z toho: příspěvek na odpisy
198,36 tis. Kč;
b) Odvody do rozpočtu zřizovatele
0
tis. Kč
z toho: odvod odpisů
0
tis. Kč
c) Investiční příspěvek - herní prvek + Int. tabule
99
tis. Kč
Ostatní ukazatele: a) Hospodářský výsledek
b) Limit mzdových prostředků

0
65

tis. Kč
tis. Kč

Základní umělecká škola, Stříbro
Závazný ukazatel: a) Provozní příspěvek celkem
z toho: příspěvek na odpisy
b) Odvody do rozpočtu zřizovatele
c) Účelový příspěvek - na mimoškolní činnost
Ostatní ukazatele: a) Hospodářský výsledek
b) Limit mzdových prostředků

460
tis. Kč
1,80 tis. Kč
0
tis. Kč
45
tis. Kč
0
60

tis. Kč
tis. Kč

Průběh čerpání provozních příspěvků, účelových příspěvků a investičních dotací z rozpočtu města
bude stanoven individuálně pro jednotlivé organizace.
Schválené rozpočtové změny ve schváleném rozpočtu města Stříbra na rok 2018 a schválené
změny v odpisových plánech, které budou u těchto organizací do konce roku 2018 provedeny,
budou i změnou závazných a ostatních ukazatelů organizací.
Zpracoval: Macák

Příloha č. 07
usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 13. prosince 2017

Dodatek č. 2
SMLOUVY č. 09/FPP/2014 O FINANČNÍM PŘÍSPĚVKU
I.
Smluvní strany
1. Poskytovatel příspěvku:
Město Stříbro, Masarykovo nám.1, 349 01 Stříbro, IČO 00260177,
č.ú. 112595803/0300
zastoupené starostou města Bc. Karlem Lukešem
a
2. Příjemce příspěvku:
Hornicko-historický spolek Stříbro, o.s., Západní předměstí 861, 349 01 Stříbro, IČO
26596041, č.ú. 1981593329/0800
zastoupené Mgr. Radkem Strankmüllerem, předsedou sdružení
II.
Dohodnutá ustanovení dodatku
1. Čl II. smlouvy č. 09/FPP/2014 o finančním příspěvku se v odstavci č. 2, písmene b) mění
na text:
„b) výstavba vodotěžního kola ve štole Prokop ve zmenšeném rozměru“
2. Čl. II. dodatku č. 1 smlouvy č. 09/FPP/2014 o finančním příspěvku se v odstavci č. 1,
písmene b) mění na text:
„b) Finanční prostředky uvedené v čl. II, odst. 2, písm. b) smlouvy jsou použitelné jen
v daném období od 01.01.2014 do 31.12.2022 a pouze pro účel uvedený v čl. II, odst. 3b
smlouvy. „
3. Čl. II. dodatku č. 1 smlouvy č. 09/FPP/2014 o finančním příspěvku v odstavci č. 2,
písmene c) mění na text:
„c) Vyúčtování finančního příspěvku uvedeného v čl. II, odst. 2b a 3b smlouvy bude
provedeno do 31.03.2023.“
4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
III.
Závěrečné ustanovení
1. Na poskytnutý příspěvek se vztahují ustanovení 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. 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.
6. Při splnění podmínek pro zveřejnění smlouvy v registru smluv provede tuto povinnost
poskytovatel.
7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
8. Účelový finanční příspěvek byl schválen zastupitelstvem dne 16.12.2013.
9. Smlouva byla schválena zastupitelstvem dne 03.03.2014.
10. Dodatek smlouvy č.1 byl schválen ZMě dne 15.09.2014.
11. Dodatek smlouvy č. 2 byl schválen ZMě dne 13.12.2017.
Ve Stříbře dne

…………………………………
příjemce příspěvku

Ve Stříbře dne

…………….…………………..
Město Stříbro

Příloha č. 08
usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 13. prosince 2017

Dodatek č. 1
SMLOUVY č. 01/FPP/2017 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:
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.
Dohodnutá ustanovení dodatku
1. Čl. II. smlouvy se v odstavci č. 2 mění na text:
„Účel poskytnutí dotace: Výdaje na provoz Domova pro seniory svatého Jana Pavla“
2. Čl. II. smlouvy se v odstavci č. 3 mění na text:
„Výše dotace:

Celkem 400 000,00 Kč, slovy čtyřistakorun českých
a) 200 000,00 Kč – na provoz
b) 200 000,00 Kč – na mzdy zdravotních sester“

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
III.
Závěrečné ustanovení
1. Na poskytnutý příspěvek se vztahují ustanovení 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. 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.
6. Při splnění podmínek pro zveřejnění smlouvy v registru smluv provede tuto povinnost
poskytovatel.
7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
8. Účelová dotace byla schválena zastupitelstvem dne 14.12.2016.
9. Smlouva byla schválena zastupitelstvem dne 25.01.2017.
10. Dodatek smlouvy č. 1 byl schválen ZMě dne 13.12.2017.

Ve Stříbře dne

Ve Stříbře dne

…………………………………
příjemce dotace

…………….…………………..
Město Stříbro
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MĚSTSKÝ ÚŘAD STŘÍBRO
Masarykovo náměstí 1, 349 01 STŘÍBRO
Tel. +420 374 801 111 , Fax +420 374 801 331 , E-mail : podatelna@mustribro.cz

Příloha č. 10
usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 13. prosince 2017
Pokyny pro zpracování návrhu změny č. 2 Územního plánu Stříbro ve smyslu § 51 odst. 3
zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon)
– společné jednání dne 24.8.2017
Do návrhu změny č.2 Územního plánu Stříbro budou na základě vyhodnocení výsledků projednání
návrhu územního plánu s dotčenými orgány a na základě uplatněných připomínek zapracovány
následující skutečnosti:
- Zapracovat do části I. výrokové části kapitoly 1f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným
způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití) – Plochy bydlení – individuální
v rodinných domech – městské BI.
Podmínka pro plochu STR-BI-6:
Plocha bydlení STR-BI-6 je podmíněně využitelná za předpokladu splnění povinností stanovených
ust. § 77 odst. 4 zák. č. 258/2000 Sb., kdy bude řešena ochrana před hlukem tak, aby v chráněných
venkovních prostorech staveb byly dodrženy hygienické limity hluku.
- Zapracovat podnět firmy Mlekárna Stříbro s.r.o., Revoluční 845, 349 01 Stříbro, IČ 26472066 ze dne
09.08.2017 na změnu p.p.č. 3292, st.p.č. 1381, st.p.č. 2399, st.p.č. 2398 v k.ú. Stříbro z plochy smíšené
městské na plochu VL – výroba a skladování – lehký průmysl.
Podnět byl projednán Zastupitelstvem města Stříbra dne 20.9.2017 a schválen k doplnění.

- Regulovat záboru ZPF v k.ú. Těchlovice u Stříbra dle dohody s orgánem ochrany zemědělského
půdního fondu – Krajským úřadem – odborem životního prostředí.

Městský úřad Stříbro
Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro

Kontakt:
podatelna@mustribro.cz
http://www.mustribro.cz

 374 801 111

 374 801 331
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MĚSTSKÝ ÚŘAD STŘÍBRO
Masarykovo náměstí 1, 349 01 STŘÍBRO
Tel. +420 374 801 111 , Fax +420 374 801 331 , E-mail : podatelna@mustribro.cz

- Redukovat zastavitelnou plochu STR-VL-7 (rozšíření ploch výroby v severovýchodní části města
Stříbra u bývalého zemědělského areálu) tak, aby nezasahovala do koridoru veřejně prospěšné stavby
ZVN přenosové soustavy - přestavba stávajícího dvojitého vedení 220 kV na dvojité vedení 400 kV,
označené VST E01 a VST E02.

Městský úřad Stříbro
Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro

Kontakt:
podatelna@mustribro.cz
http://www.mustribro.cz

 374 801 111

 374 801 331
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MĚSTSKÝ ÚŘAD STŘÍBRO
Masarykovo náměstí 1, 349 01 STŘÍBRO
Tel. +420 374 801 111 , Fax +420 374 801 331 , E-mail : podatelna@mustribro.cz

- Zapracovat do části I. výrokové části kapitoly 1f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným
způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití) – Plochy smíšené obytné –
městské (SM).
Podmínka pro plochu STR-SM-3:
V ploše STR-SM-3 smí být umístěno maximálně jedno obchodní zařízení překračující platný limit 800 m2
pro odbytové plochy, ale nepřekračující odbytovou plochu 3700 m2.

ODŮVODNĚNÍ:
Navržené pokyny byly vypracovány na základě stanovisek dotčených orgánů, které byly uplatněny
na základě návrhu územního plánu předloženého k projednání dne 24.8.2017 připomínek, které mohl
každý uplatnit v zákonem stanoveném termínu. Návrh k vypořádání stanovisek a připomínek byl
předložen nadřízenému orgánu, kterým je Krajský úřad Plzeňského kraje k vydání stanoviska. Kladné
stanovisko bylo vydáno pod č.j. PK-RR/4596/17.
Po zapracování pokynů architektem územního plánu do návrhu ÚP a jeho předání pořizovateli, bude
přikročeno k provedení řízení o územním plánu ve smyslu § 52 stavebního zákona.

Zapsala: Bc. Jana Kopetová

Městský úřad Stříbro
Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro

Kontakt:
podatelna@mustribro.cz
http://www.mustribro.cz

 374 801 111

 374 801 331

Příloha č. 11
usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 13. prosince 2017

ZASTUPITELSTVO MĚSTA SCHVALUJE:
Termíny jednání Zastupitelstva města Stříbra pro rok 2018:
31. leden; 7. březen; 11. duben; 23. květen; 20. červen; 19. září; 7. listopad; 12. prosinec 2018

Příloha č. 12
usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 13. prosince 2017

PŘÍLOHA Č. 1
Zřizovací listiny Mateřské školy Stříbro,
příspěvkové organizace.
Majetek města, předávaný Mateřské škole Stříbro, příspěvkové organizaci, do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:

1. Budovy a stavby

účet 021

budova mateřské školy Stříbro, Soběslavova 1003, Stříbro hodnota
budova mateřské školy Stříbro, Pastýřská 522, Stříbro
hodnota
budova mateřské školy Stříbro, Palackého 548, Stříbro
hodnota

Celkem hodnota budov předaných do správy PO
2.

Pozemky

10 278 542,00 Kč
1 480 939,10 Kč
2 011 010,00 Kč

13 770 491,10 Kč

účet 031

stavební parcela č. 2479, k. ú. Stříbro
522 m2
stavební parcela č. 2480, k. ú. Stříbro
419 m2
stavební parcela č. 2481, k. ú. Stříbro
503 m2
pozemková parcela č. 1310/13, k. ú. Stříbro 791 m2
pozemková parcela č. 1310/14, k. ú. Stříbro 253 m2
pozemková parcela č. 1310/15, k. ú. Stříbro 375 m2
pozemková parcela č. 1310/16, k. ú. Stříbro 3 361 m2
pozemková parcela č. 1310/17, k. ú. Stříbro 678 m2
Pozemky k budově Soběslavova celkem

hodnota
hodnota
hodnota
hodnota
hodnota
hodnota
hodnota
hodnota

43 296,00 Kč
34 440,00 Kč
41 246,00 Kč
4 517,00 Kč
257,00 Kč
371,30 Kč
3 486,40 Kč
712,00 Kč
128 325,70 Kč

222 m2
7 675 m2

hodnota
hodnota

17 548,00 Kč
44 480,60 Kč
62 028,60 Kč

602 m2
777 m2

hodnota
hodnota

45 346,00 Kč
2 631,60 Kč
47 977,60 Kč

stavební parcela č. 719, k. ú. Stříbro
pozemková parcela č. 208/2, k. ú. Stříbro
Pozemky k budově Pastýřská celkem
stavební parcela č. 748/1, k. ú. Stříbro
pozemková parcela č. 1843/1, k. ú. Stříbro
Pozemky k budově Palacká celkem

Celkem hodnota pozemků předaných do správy PO

Předávaný majetek do správy PO celkem

238 331,90 Kč

14 008 823,00 Kč

Nemovitosti budou předány na základě protokolu včetně oprávek, dotací a technického
zhodnocení.
Hodnota svěřených nemovitostí se navyšuje o hodnoty později provedených technických
zhodnocení zřizovatelem a předaných organizaci dodatečně protokolem, který se stává vždy
součástí této přílohy.
Tato příloha nahrazuje přílohu č. 1 ZL MŠ Stříbro z 01.01.2018.
Ve Stříbře 01. ledna 2018
……………………………………………..
Bc. Karel Lukeš, starosta

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

