USNESENÍ
z 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra konaného dne
26.06.2019
Zastupitelstvo města Stříbra:
I. BERE NA VĚDOMÍ:
1.

Zprávu o kontrole plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva města Stříbra v předloženém
rozsahu bez připomínek s konstatováním:
Splněno: 05/V/5, 10, 07/VI/4, 5, 10
Nesplněno:
Trvá:
11/IV/18, 19, 20, 15/VI/13, 16/V/10, 19/V/8, 30/V/3, 4, 32/V/8, 36/VI/2, 9, 10,
02/VII/1, 7, 8, 9, 10, 03/VI/5, 6, 12, 05/V/5, 6, 06/V/1, 4, 8, 10, 07/VI/1, 2, 3, 6, 7, 8,
9, 10
Dlouhodobě sledované úkoly:
1. Zápis z 6. jednání Finančního výboru ze dne 18.06.2019.
2. Zápis z 5. jednání Kontrolního výboru ze dne 17.06.2019.
3. Zápis z 5. jednání Výboru výstavby, územního plánování a Fondu rozvoje bydlení ze dne
10.06. a 18.06.2019.
4. Zápis z 4. jednání Výboru pro veřejný pořádek a bezpečnost občanů ze dne 27.04.2019.
5. Zápis z 2. jednání Výboru pro části obce ze dne 12.06.2019.
6. Čerpání reprefondů starosty a místostarosty za období 2017 – 2019.
7. Závěrečný účet DSO Mikroregion Hracholusky za rok 2018.
8. Přehled finančních darů města a PO od 01.11.2018 do 10.06.2019.
9. Informaci starosty města o podaných žádostech za město Stříbro o poskytnutí finančních
prostředků, schválených žádostí a výše poskytnutých příspěvků.
10. Odstranění zjištěných nedostatků uvedených v příloze B Zprávy o přezkoumání hospodaření
územního celku za období od 01.01.2018 do 31.12.2018 v průběhu projednávání zprávy
do data jednání Změ 26.06.2019. Těmito nesprávnými úkony nevznikla městu Stříbru žádná
škoda.
II. SCHVALUJE:
1.

Program jednání 8. zasedání Zastupitelstva města Stříbra s doplněním a pozměňovacími
návrhy.
2. Zpracovatele zápisu Marcelu Novákovou a ověřovatele zápisu ve složení: David Holeček,
Blahoslav Kupec.
3. Návrhovou komisi ve složení: Mgr. Monika Berkyová, Mgr. Květoslava Špilerová,
MUDr. Ing. Robin Šín, MBA.
4. Majetkoprávní úkony s konkrétními podmínkami uvedenými v příloze č. 01 tohoto usnesení.
5. Rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu města Stříbra na rok 2019 uvedená v příloze
č. 02 tohoto usnesení.
6. Poskytnutí finanční dotace ve výši 535.425 Kč pro TJ Baník Stříbro, spolek a uzavření
veřejnoprávní smlouvy č. 19/FPP/2019 o poskytnutí dotace na rok 2019 uvedené v příloze
č. 03 tohoto usnesení.
7. Uzavření darovací smlouvy s DSO Mikroregion Hracholusky č. 06/DS/2019 stavba – set
s lavicemi, přístřeškem a infotabulí v hodnotě 29.999 Kč uvedené v příloze č. 04 tohoto
usnesení.
8. Poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení na území města Stříbra v rozsahu uvedeném
v příloze č. 06 tohoto usnesení, v souladu s doporučením Výboru výstavby, územního
plánování a FRB.
9. Účetní závěrku Města Stříbra sestavenou k 31.12.2018 dle protokolu uvedeném v příloze č. 05
tohoto usnesení.
10. Závěrečný účet města Stříbra za rok 2018 s přílohami:
I.
a) Výsledek hospodaření města Stříbra k 31.12.2018
b) Stanovení závazných ukazatelů na rok 2018
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Celkové porovnání let 2013 – 2018
Rekapitulace příjmů
Rekapitulace výdajů
Financování
Zúčtovací vztahy
Přehled účtů a fondů
Přehled přijatých dotací
Podíly k 31.12.2018
Majetek k 31.12.2018
Hospodaření s majetkem 2018

II.
a) Čerpání a stav peněžních prostředků města včetně finančního majetku v roce 2018
b) Stav peněžních fondů u příspěvkových organizací města Stříbra k 31.12.2018 (vyjma
FKSP)
c) Výše vkladů města Stříbra v ostatních založených společnostech k 31.12.2018
d) Zřízené ostatní společnosti města Stříbra k 31.12.2018
e) Finanční vypořádání dotací poskytnutých z rozpočtu Města Stříbra za rok 2018
III.
IV.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Stříbra za rok 2018
Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Stříbra za rok 2018
a společností se 100% vkladem města Stříbra
V. Závěrečná zpráva o inventarizaci majetku k 31.12.2018
VI. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 31.12.2018
VII. Rozvaha sestavená k 31.12.2018
VIII. Výkaz zisku a ztrát sestavený k 31.12.2018
IX. Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2018
X. Přehled o peněžních tocích sestavený k 31.12.2018
XI. Přehled o změnách vlastního kapitálu sestavený k 31.12.2018
XII. Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2018
a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením s výhradou
11. Odstranění a nápravu zjištěných nedostatků dle zprávy o výsledcích přezkoumání
hospodaření města Stříbra za rok 2018.
12. Zrušení členství města Stříbra v DSO Mikroregion Hracholusky, Masarykovo nám. 1, 349 01
Stříbro včetně vystoupení města Stříbra ze svazku k 31.12.2019.
13. Záměr zrušení DSO Mikroregion Hracholusky, Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro.
14. Vystoupení města Stříbra z o.p.s. GEOLOCI se sídlem ve Svojšíně na základě Zakládací
smlouvy.
III. NESCHVALUJE:
1.

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

IV. ODROČUJE:
1.

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

V. UKLÁDÁ:
1.

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

2.

Zapracovat schválená rozpočtová opatření do schváleného rozpočtu města Stříbra na rok
2019. V pracovním pořádku zajistí vedoucí FO MěÚ Stříbro.
Z: starosta města
T: 30.06.2019
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3.
4.

Zabezpečit administrativní náležitosti spojené s poskytnutím finanční dotace ve výši
535.425 Kč pro TJ Baník Stříbro, spolek a uzavřením veřejnoprávní smlouvy č. 19/FPP/2019 o
poskytnutí dotace na rok 2019 uvedené v příloze č. 03 tohoto usnesení.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí FO MěÚ Stříbro.
Z: starosta města
T: 30.07.2019

5.

Zabezpečit administrativní náležitosti spojené s uzavřením darovací smlouvy s DSO
Mikroregion Hracholusky č. 06/DS/2019 stavba – set s lavicemi, přístřeškem a infotabulí
v hodnotě 29.999 Kč uvedené v příloze č. 04 tohoto usnesení.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí FO MěÚ Stříbro.
Z: starosta města
T: 30.07.2019

6.

Zajistit administrativní úkony související s výsledky výběrového řízení žádostí o poskytnutí
zápůjček z prostředků FRBMS v rozsahu schváleném usnesením Zastupitelstva města
Stříbra.
V pracovním pořádku zajistí oddělení regionálního rozvoje.
Z: místostarosta
T: 31.07.2019

7.

Zabezpečit administrativní úkony spojené se schválením účetní závěrky za rok 2018.
Z: starosta města
T: 30.06.2018

8.

Zabezpečit administrativní úkony spojené se Závěrečným účtem města za rok 2018.
Z: starosta města
T: 30.06.2018

9.

Starostovi města zajistit administrativní a jiné náležitosti související se zrušením členství
města Stříbra v DSO Mikroregion Hracholusky, Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro (zaslání
písemné výpovědi do konce září 2019).
Z: starosta města
T: 30.09.2019

10. Místostarostovi p. Karlu Ticháčkovi hlasovat na valné hromadě DSO Mikroregion Hracholusky,
Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro v souladu s usnesením Změ Stříbro.
Z: místostarosta města
T: 30.09.2019
11. Starostovi města zajistit administrativní a jiné náležitosti související se zrušením členství
města Stříbra v o.p.s. GEOLOCI se sídlem ve Svojšíně na základě Zakládací smlouvy.
Z: starosta města
T: 30.07.2019
Ve Stříbře dne:
Ing. Václav Votava
starosta města Stříbra

Správnost usnesení ověřili:
Ve Stříbře dne:

Ve Stříbře dne:

David Holeček

Blahoslav Kupec
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Příloha č. 01
usnesení z 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 22.05.2019

Zastupitelstvo města schvaluje:
I. VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ
2.
Záměr prodeje pozemků p. č. 1899/17 o výměře 317 m2 orná půda a p. č. 1899/19
o výměře 380 m2 orná půda oba v k.ú. Stříbro za cenu 300 Kč/1m2 za účelem rozšíření
pozemku ve vlastnictví žadatele/ů.
III. PRODEJ POZEMKŮ
1.
Prodej pozemku p. č. st. 3476 o výměře 13 m2 odděleného GP č. 3632 - 259/2018
z pozemku p. č. 1025/15 ostatní plocha, oba v k. ú. Stříbro za účelem vypořádání
majetkoprávních vztahů společnosti ČEZ Distribuce, a. s.,za smluvní cenu 4.500 Kč + platná
sazba DPH.
IV. NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ
1.
Záměr prodeje části pozemku města p. č. 1784/2 o výměře cca 30 m2 z celkových 8858
m2 v k. ú. Stříbro s firmou ČEZ Distribuce, a. s., za cenu dle platných Zásad pro prodej
městských pozemků na základě uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na budoucí
prodej.

Zastupitelstvo města neschvaluje:
I. VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ
3.
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1779/64 o výměře 500 – 1000 m2 dle ceny
z celkových 5331 m2 orná půda v k. ú. Stříbro za účelem rozšíření zahrady u domu
žadatelky.
4.
Záměr prodeje pozemků p. č. 30/1 o výměře 185 m2 ostatní plocha a p. č. 30/2 o výměře
158 m2 ostatní plocha, oba v k. ú. Lhota u Stříbra za účelem narovnání majetkových
vztahů.
5.
Záměr prodeje části pozemků p. č. 636/1 o výměře cca 21 m2 ostatní plocha a část p. č.
627/5 o výměře cca 68 m2 ostatní plocha, oba v k. ú. Stříbro za účelem uvedení do
souladu se skutečným stavem a koupí části pozemku p. č. 627/5 zajistit přístup k chatě.
6.
Záměr prodeje části pozemku p. č. st. 618/1 o výměře cca 11 m2 zastavěná plocha a
nádvoří – zbořeniště, v k. ú. Stříbro za účelem uvedení do souladu se skutečným stavem.
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II. ODKUP POZEMKŮ ÚZSVM
1.
Odkup pozemků od ÚZSVM:
______________________________________________________________
K.ú.
Parcela
Popis pozemku
Výměra (m2),
LV
______________________________________________________________
Butov

254/53

ostatní plocha

249

60000

Butov

254/54

ostatní plocha

689

60000

Butov

st. 198

jiná plocha

86

60000

Zastupitelstvo města odročuje:
I. VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ
1.
Záměr prodeje pozemku p. č. 834/9 o výměře 1079 m2 ostatní plocha v k. ú. Stříbro za
účelem rozšíření pozemků firmy.

Zastupitelstvo města ukládá:
I. VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ
2.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené se zveřejněním záměru prodeje pozemku
p. č. 834/9 o výměře 1079 m2 ostatní plocha v k. ú. Stříbro za cenu 300 Kč/1m2 za
účelem rozšíření pozemku ve vlastnictví žadatele/ů.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: starosta města
T: průběžně
III. PRODEJ POZEMKŮ
1.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s prodejem pozemku p. č. st. 3476 o výměře
13 m2 odděleného GP č. 3632 - 259/2018 z pozemku p. č. 1025/15 ostatní plocha, oba
v k. ú. Stříbro za účelem vypořádání majetkoprávních vztahů společnosti ČEZ
Distribuce, a. s., za smluvní cenu 4.500 Kč + platná sazba DPH.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: starosta města
T: průběžně
IV. NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ
1.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené se záměrem prodeje části pozemku města p.
č. 1784/2 o výměře cca 30 m2 z celkových 8858 m2 v k. ú. Stříbro s firmou ČEZ
Distribuce, a. s., za cenu dle platných Zásad pro prodej městských pozemků na základě
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na budoucí prodej.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně
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Příloha č. 02
usnesení z 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26.06.2019

Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e :
Rozpočtová opatření v rozpočtu města na rok 2019

26) Navýšení MKS - příspěvek od města
Navýšení ZU č. 12 Dotace, finanční dary a věcné dary
Rezerva města
org. 320x Zefek. komunikace - podíl k dotaci včetně součinnosti obyvatel

27) Navýšení příspěvku na provoz:
ZŠ Mánesova
ZŠ Gagarinova
DDM
Navýšení příjmů z pronájmu budov PO
28) Odkup vodovodu a kanalizace Ořechová ulice
Rezerva města

29)

Navýšení příjmů 4. třída - dotace - proplacení výdajů Zefektivnění komunikace UZ
13013
Snížení příjmů 4. třída - dotace - proplacení výdajů Územní studie ORP UZ 17015,
17016
Rezerva města

Příloha č. 02 08. ZM 26.06.19 - Rozpočtová opatření.xls

100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
725 508,02 Kč
-925 508,02 Kč

20 981,00 Kč
36 125,00 Kč
25 036,00 Kč
82 142,00 Kč
245 000,00 Kč
-245 000,00 Kč

110 197,62 Kč
-1 439,01 Kč
108 758,61 Kč
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Příloha č. 03
usnesení z 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26.06.2019

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 19/FPP/2019
O POSKYTNUTÍ DOTACE
I.
Smluvní strany
1. Poskytovatel dotace:
Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro, IČO 00260177,
č.ú. 112595803/0300
zastoupeno starostou města Ing. Václavem Votavou
a
2. Příjemce dotace:
Tělovýchovná jednota Baník Stříbro, spolek, Palackého 1269, 349 01 Stříbro,
IČO 18251242, č.ú. Xxxx
Zapsán: V 352 veden u krajského soudu v Plzni
zastoupen předsedou Ing. Miroslavem Klauberem

II.
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové dotace v rámci participativního rozpočtu
města Stříbra 2019.
1.

Účel poskytnutí dotace:

výdaje spojené s vybudováním hloubkového
zásobního vrtu pro závlahovou vodu na sportoviště
v areálu Tělovýchovné jednoty Baník Stříbro.

2.

Výše dotace:

535.425 Kč, slovy
pětsettřicetpěttisícčtyřistadvacetpětkorunčeských

III.
Podmínky využití dotace
1. Finanční prostředky jsou použitelné jen v daném rozpočtovém roce tj. v období
od 01.07.2019 do 31.07.2020 a pouze pro účel uvedený v čl. II.
2. Nevyčerpaný zůstatek dotace se vrací do rozpočtu města na č. ú 112595803/0300
VS 3152101919. Vyúčtování dotace bude provedeno do 31.10.2020.
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 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 to 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 až do
výše poskytnuté dotace.
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. Zadávací podmínky pro výběrové řízení na realizaci výše zmíněné stavební akce budou
odsouhlaseny městem Stříbrem.
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11. Výběrové řízení bude provedeno za účasti výběrové komise města Stříbra a dvou
členů za TJ Baník Stříbro.
12. Příjemci dotace je dovoleno užití loga města Stříbra v souvislosti s účelem poskytnuté
dotace.
13. 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. Projekt byl vybrán radou města v rámci participativního rozpočtu dne 27.05.2019.
9. Účelová dotace byla schválena zastupitelstvem dne 26.06.2019
10. Smlouva byla schválena zastupitelstvem dne 26.06.2019.

V………………….dne

Ve Stříbře dne 27.06.2019

………………………………
příjemce dotace

…………….…………………..
Město Stříbro
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Příloha č. 04
usnesení z 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26.06.2019

DAROVACÍ SMLOUVA č. 06/DS/2019
uzavřená mezi
Mikroregion Hracholusky, DSO, Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro IČO 71176659,
č.ú. Xxxx
zastoupený Karlem Ticháčkem, předsedou DSO
(dále dárce)
a
Město Stříbro, Masarykovo nám.1, 349 01 Stříbro, IČO 00260177,
č.ú. 112595803/0300
zastoupeno starostou města Ing. Václavem Votavou
(dále příjemce)
I.
Předmětem darovací smlouvy je dlouhodobý hmotný majetek - stavba vedený u DSO na
účtu 021 předávaný k 30.06.2019:
1) Set s lavicemi, přístřeškem a infotabulí, pořízen v roce 2015, měsíc 11 v celkové
hodnotě 29.999 Kč
II.
Dárce poskytne tento dar bez nároku na jakékoliv protislužby s podmínkou dodržení
podmínek dotace od Plzeňského kraje, které obdržel příjemce na pořízení darovaného
majetku. Darováním tohoto majetku pořízeného z dotace přechází na příjemce povinnost
dodržet podmínky dotace.
Dar byl spolufinancován Plzeňským krajem v roce 2015.
Příjemce je obeznámen se stavem daru a přijímá jej bez výhrad.
III.
Dar bude předán příjemci dnem podpisu smlouvy příjemcem.
IV.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden exemplář.
Smlouva nabývá účinnosti dnem podepsání poslední ze smluvních stran a je naplněna dnem
předáním daru na základě protokolu o předání.
V.
Změny a dodatky ke smlouvě jsou platné pouze v písemné formě na základě souhlasu obou
partnerů.
Smlouva byla schválena na 48. valné hromadě Mikroregionu Hracholusky dne 6.06.2019.
Smlouva byla schválena na 08. jednání Změ města Stříbra dne 26.06.2019.
Ve Stříbře dne 27.06.2019:

Ve Stříbře dne: ……………..

…………………………………….
příjemce

…………………………………………
dárce

Strany: 1

MĚSTO

STŘÍBRO

Masarykovo náměstí 1, 349 01 STŘÍBRO
Tel. +420 374 801 130 , Fax +420 374 801 166 , Email : bartonkova@mustribro.cz
IČO 00260177, DIČ CZ00260177

Příloha č. 05
usnesení z 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26.06.2019

PROTOKOL O SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Předmětem schvalování je účetní závěrka Města Stříbra, IČ 00260177, za rok 2018 sestavená
k 31.12.2018 (dále jen „účetní závěrka“). Schvalování účetní závěrky bylo uskutečněno na 08. zasedání
Zastupitelstva města konané dne 26.06.2019 na základě podkladů dodaných vedoucí finančního odboru,
a to zejména schvalovaná účetní závěrka, inventarizační zápis, zpráva o přezkoumání hospodaření
za rok 2018.
Osoby, které rozhodovaly o schválení účetní závěrky dne 26.06.2019:
-

starosta Ing. Václav Votava
místostarosta Martin Záhoř
místostarosta Karel Ticháček
radní Vladimír Souček
zastupitelka Mgr. Květoslava Špilerová
zastupitel Roman Hnojský
zastupitel MUD. Ing. Robin Šín
zastupitel Bc. Karel Lukeš
zastupitel David Holeček
zastupitel Blahoslav Kupec
zastupitelka Mgr. Monika Berkyová

Z celkového počtu členů členské schůze 15 bylo přítomno 11 členů.

Při schválení závěrky:
Zastupitelstvo rozhodlo poměrem hlasů 15:11, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu
skutečností posuzovaných podle § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví
a finanční situace Města Stříbra, IČ 00260177 a účetní závěrku schvaluje.
Zastupitelstvo současně rozhodlo o převodu hospodářského výsledku ve výši 22.897.974,26 Kč
za rok 2018 na účet nerozděleného zisku.
Popis dalších skutečností významných pro uživatele účetní závěrky:
- další požadavky na doplnění dokladů pro schválení účetní závěrky nejsou
Vyjádření vedoucí finančního odboru k výroku o schválení účetní závěrky:
Vedoucí finančního odboru akceptovala schválení účetní závěrky bez připomínek.

Ing. Václav Votava
starosta města
Město Stříbro
Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro

IČ:
00260177
DIČ:
CZ00260177

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

 374 801 111

 374 801 331

Příloha č. 6
usnesení z 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26.06.2019

Žadatel
Objekt
Druh
půjčky

Romana Prokopová, r.č. 766113/2171,
Stříbro, U Červené lávky č.p. Xxxx, 349 01 Stříbro
Stříbro, U Červené lávky č.p. Xxxx, 349 01 Stříbro
11 – Celková stavební úprava včetně přístavby obytného domu

Požadovaná výše půjčky celkem

250 000,00 Kč
250 000,00 Kč

Záruka:

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

03.06.2019

Podaná žádost je úplná.

Výbor výstavby, územního plánování a Fondu rozvoje bydlení na 5. jednání dne 10.06.2019 doporučuje schválení zápůjčky v požadované výši 250 000,- Kč.

