USNESENÍ
z 21. zasedání Zastupitelstva města Stříbra konaného dne
09.12.2020
Zastupitelstvo města Stříbra:
I. BERE NA VĚDOMÍ:
1.

2.
3.

Zprávu o kontrole plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva města Stříbra v předloženém
rozsahu bez připomínek s konstatováním:
Splněno: 20/VII/4, 5, 7, 10, 11, 12
Trvá:
11/IV/18, 19, 20 (2015); 16/V/10 (2016); 19/V/8 (2016); 36/VI/2, 9 (2018); 02/VII/8,
9; 03/VI/12; 05/V/6; 08/V/1; 09/IV/1, 5, 8; 11/V/ 3, 9; 12/V/2, 6, 8, 10; 13/VI/1, 12;
14/IV/1, 2, 3; 15/IV/1, 6; 16/V/1, 15; 18/V/1, 6; 19/V/1, 2, 3, 6; 20/VII/1, 2, 3, 6, 8, 9
Zápis z 18. jednání Finančního výboru ze dne 01.12.2020.
Zápis z 16. jednání Kontrolního výboru ze dne 30.11.2020.

II. SCHVALUJE:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

Program jednání 21. zasedání Zastupitelstva města Stříbra s doplněním a pozměňovacími
návrhy.
Zpracovatele zápisu Marcelu Novákovou a ověřovatele zápisu ve složení: Vladimír Souček,
Blahoslav Kupec.
Návrhovou komisi ve složení: Mgr. Květoslava Špilerová, Mgr. Monika Berkyová, Ing. Miroslav
Šimek.
Majetkoprávní úkony s konkrétními podmínkami uvedenými v příloze č. 01 tohoto usnesení.
Úpravu znění a uzavření zřizovací listiny, včetně přílohy č. 2 a soupisu majetku svěřenému do
správy, příspěvkové organizace Domu dětí a mládeže Stříbro, příspěvkové organizace,
Masarykovo nám. č. 17, Stříbro, IČ: 483 26 640, dle textu uvedeného v příloze č. 07 tohoto
usnesení.
Rozpočet města Stříbra na rok 2021 jako schodkový, vycházející z rozpočtového výhledu
města Stříbra, uvedený v příloze č. 02 tohoto usnesení. Všechny příjmy a výdaje uvedené v
rozpočtu města Stříbra na rok 2021 jsou hlavní činností města Stříbra a jsou v souladu s
posláním organizace Schodek rozpočtu je kryt z volných prostředků města.
Pravidla pro rozpočtová opatření platná od 01.01.2021 uvedená v příloze č. 03 tohoto
usnesení.
Závazné ukazatele pro rok 2021 ve schváleném rozpočtu města Stříbra na rok 2021 platná od
01.01.2021 uvedená v příloze č. 04 tohoto usnesení.
Rozpis ZU č. 12 Dotace a dary ve schváleném rozpočtu města Stříbra na rok 2021 uvedený
v příloze č. 05 tohoto usnesení.
Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace zřízených městem Stříbrem na rok 2021
ve schváleném rozpočtu města Stříbra na rok 2021 platná od 01.01.2021 uvedená v příloze
č. 06 tohoto usnesení.
Text a obsah Memoranda o porozumění mezi městem Stříbrem a firmou Accolade, s.r.o., IČO:
27851371, se sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 146043, uvedený v příloze č. 08
tohoto usnesení.
Termíny jednání Zastupitelstva města Stříbra v kalendářním roce 2021 dle následujícího
rozpisu:
27. ledna; 10. března; 14. dubna; 19. května; 23. června; 08. září; 13. října; 10. listopadu;
15. prosince 2021.
Obecně závaznou vyhlášku č. 09/2020 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
ve městě Stříbře a na jeho veřejných prostranstvích, o ochraně nočního klidu a regulaci
hlučných činností v textu uvedeném v příloze č. 09 tohoto usnesení.
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III. 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: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně

2.

Provést veškeré administrativní a jiné úkony spojené se schválením úpravy znění a uzavření
zřizovací listiny včetně přílohy č. 2 a soupisu majetku svěřenému do správy, příspěvkové
organizace Domu dětí a mládeže Stříbro, příspěvkové organizace, Masarykovo nám. č. 17,
Stříbro, IČ: 483 26 640, dle textu uvedeného v příloze č. 07 tohoto usnesení.
Z: starosta města
T: 30.12.2020

3.

Zpracovat směrnici k doplňkové činnosti, kde budou zapracovány podmínky pro výkon i pro
obory činnosti dospělých osob a tuto zaslat ke schválení zřizovateli do jednání rady.
Z: ředitel DDM
T: 10.12.2020

4.

Provést rozpis schváleného rozpočtu města Stříbra na rok 2021 dle zákona a s tím spojené
administrativní náležitosti. V pracovním pořádku zajistí vedoucí FO MěÚ Stříbro.
Z: starosta města
T: 28.02.2021

5.

Zajistit administrativní náležitosti spojené se schválením Pravidel pro rozpočtová opatření
platná od 01.01.2021. V pracovním pořádku zajistí vedoucí FO MěÚ Stříbro.
Z: starosta města
T: leden 2021

6.

Všem pracovníkům MěÚ Stříbro a organizačním složkám města Stříbra dodržovat schválené
závazné ukazatele ve schváleném rozpočtu města Stříbra na rok 2021.
Z: starosta města
T: 31.12.2021

7.

Zajistit administrativní náležitosti spojené s rozpisem ZU č. 12 Dotace a dary ve schváleném
rozpočtu města Stříbra na rok 2021 a veřejnoprávními smlouvami na dotace. V pracovním
pořádku zajistí vedoucí FO MěÚ Stříbro.
Z: starosta města
T: 30.04.2021

8.

Všem ředitelům PO zřízených městem Stříbrem dodržovat schválené závazné ukazatele
ve schváleném rozpočtu města Stříbra na rok 2021.
Z: ředitelé PO
T: 31.12.2021

9.

Provést veškeré administrativní a jiné úkony spojené se schválením textu a obsahu
Memoranda o porozumění mezi městem Stříbrem a firmou Accolade, s.r.o., IČO: 27851371,
se sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 146043, uvedený v příloze č. X tohoto
usnesení.
Z: starosta města
T: 31.12.2021
10. Provést veškeré administrativní a jiné úkony spojené se svoláním jednání příslušného
zastupitelstva v roce 2021 v termínech: 27. ledna; 10. března; 14. dubna; 19. května; 23.
června; 08. září; 13. října; 10. listopadu; 15. prosince 2021.
T: starosta města
Z: 31.12.2021
11. Zabezpečit administrativní a jiné náležitosti spojené se schválením obecně závazné vyhlášky
č. 09/2020 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Stříbře a na jeho
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veřejných prostranstvích, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností v textu
uvedeném v příloze č. XX tohoto usnesení.
Z: starosta města
T: 15.12.2020

Ve Stříbře dne:

Martin Záhoř
starosta města Stříbra

Správnost usnesení ověřili:
Ve Stříbře dne:

Ve Stříbře dne:

Vladimír Souček

Blahoslav Kupec
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Příloha č. 01
usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 09.12.2020

Zastupitelstvo města schvaluje:
I. ZÁMĚR ÚČELOVÉ SMĚNY POZEMKŮ
1.
Záměr směny pozemku p. p. č. 3225/32 o výměře 21m2 ost. plocha, ost. komunikace
v k. ú. Stříbro ve vlastnictví města Stříbra za p. p. č. 3627 o výměře 10 m2 ost. plocha, jiná
plocha v k. ú. Stříbro ve vlastnictví fyzické osoby, za účelem budoucí úpravy napojení
ul. Pastýřská na ul. Benešova a plánované výstavby fotostudia. Cena pozemků je
1.000 Kč/m2 + platná DPH, dle platných zásad pro prodej pozemků, schválených na
10. zasedání Zastupitelstva města dne 16.10.2019. Rozdíl ve výměře 11 m2 ve prospěch
fyzické osoby bude finančně vyrovnán.

Zastupitelstvo města ukládá:
I. ZÁMĚR ÚČELOVÉ SMĚNY POZEMKŮ
1.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené se směnou pozemku p. p. č. 3225/32 o výměře
21m2 ost. plocha, ost. komunikace v k. ú. Stříbro ve vlastnictví města Stříbra za p. p. č. 3627
o výměře 10 m2 ost. plocha, jiná plocha v k. ú. Stříbro ve vlastnictví fyzické osoby, za účelem
budoucí úpravy napojení ul. Pastýřská na ul. Benešova a plánované výstavby fotostudia.
Cena pozemků je 1.000 Kč/m2 + platná DPH, dle platných zásad pro prodej pozemků,
schválených na 10. zasedání Zastupitelstva města dne 16.10.2019. Rozdíl ve výměře 11 m2
ve prospěch fyzické osoby bude finančně vyrovnán.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně
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Příloha č. 02
usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 09.12.2020

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

ROZPOČET NA 2021
VČETNĚ FONDŮ
SR

v tis. Kč

I.PŘÍJMY CELKEM
z toho

192 490,54

daňové
nedaňové
kapitálové
transfery neinvestiční
transfery investiční

150 198,00
19 766,43
50,00
22 476,11
0,00

II. VÝDAJE CELKEM
z toho

212 465,82

CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

194 200,82
18 265,00

III. SALDO: příjmů a výdajů

-19 975,28

IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM

19 975,28

a) splátky půjček (další výdaje)

8124

-889,66
-889,66

435 8123

0,00
0,00

položka

- splátka půjčky náměstí

b) půjčky, úvěry
- úvěr na přefinancování dotací EU

c) použití ost.fondů
- použití FRBMS
- použití sociálního fondu

d) použití volných prostředků

23615
23610

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

položka 8901, 8117, 8118
v souvislosti s DPH apod.
obch. s fin. prostředky
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)
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ROZPOČET

2 0 2 1 bez fondů

v tis. Kč

I.PŘÍJMY CELKEM
z toho

SR
bez fondů

daňové
nedaňové
kapitálové
transfery neinvestiční
transfery investiční

190 050,53
150 198,00
19 226,43
50,00
20 576,10
0,00

II. VÝDAJE CELKEM

bez fondů

CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY

209 025,81

190 850,81

z toho BĚŽNÉ VÝDAJE

189 750,81

REZERVA MĚSTA
ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘ.A MIMOŘ.UDÁLOSTI

1 000,00
100,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

18 175,00

III. SALDO: příjmů a výdajů

bez fondů

-18 975,28

IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM

bez fondů

18 975,28

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

8124

-889,66
-889,66

435 8123

0,00
0,00

položka

b) půjčky, úvěry a použití ost.fondů
- úvěr na přefinancování dotací EU

c) použití volných prostředků

(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)

19 864,94
19 864,94

Následuje podrobnější rozpis příjmů a výdajů:

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

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

203 306,80

ZU 2

Výdaje krizového řízení

270,00

ZU 3

Výdaje pečovatelské služby a sociálního odboru

390,00

ZU 4

Mzdové výdaje

63 888,00

ZU 5

Výdaje HIO

36 682,50

ZU 6

Výdaje úřadu a města

24 486,90

ZU 7

Výdaje OŽP

ZU 8

Výdaje OVÚP

ZU 9

Výdaje starosty

9 748,00
250,00
2 614,00

ZU 10 Výdaje pro občanské záležitosti
ZU 11 Opravy památek
ZU 12 Dotace a dary
ZU 13 Investiční akce a opravy
ZU 14a OS Zdravotní zařízení Stříbro
ZU 14b OS JSDH
ZU 14c Městská policie

2 100,00
2 292,00
31 500,00
2 574,00
921,20
2 168,00

ZU 15 Příspěvky příspěvkovým organizacím města Stříbra

OSTATNÍ VÝDAJE
1
52
207
282
900

237,00

23 185,20

4 630,01

Podíly k dotacím
Příspěvek do Sociálního fondu
Neinvestiční účelová dotace - právní ochrana dětí 13011
REPREFOND MÍSTOSTAROSTY
REPREFOND STAROSTY

1 000,00
1 900,01
1 600,00
30,00
100,00

REZERVA MĚSTA
ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘ.A MIMOŘ.UDÁLOSTI

1 000,00
100,00

CELKEM
výdaje

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

1 100,00
207 936,81

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

SALDO: příjmů a výdajů SF

1 900,01
1 900,01

0,00

FRBMS - 236 15
CELKEM PŘÍJMY FRBMS
CELKEM VÝDAJE - FRBMS

SALDO: příjmů a výdajů FRBMS
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Příloha č. 03
usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 09.12.2020

PRAVIDLA PRO ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ
A ROZPOČTOVÉ ZMĚNY
platná od 01.01.2021
I.

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

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

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

II.

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





s nebezpečím vzniku rozpočtového schodku
s vázáním rozpočtových výdajů, jestliže je jejich krytí ohroženo neplněním
rozpočtových příjmů a těmito opatřeními se objem rozpočtu snižuje
s použitím nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem
nezajištěných výdajů a těmito opatřeními se zvýší celkový objem rozpočtu vyjma
článku II, odst. 4
s uvolňováním prostředků z rezervy města na novou akci či nový závazný ukazatel
v rozpočtu

schvaluje vždy zastupitelstvo města

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




se změnou transferů v příjmech - příspěvku na státní správu související s rozpisem
státního rozpočtu oproti rezervě města
mimořádnými splátkami úvěrů
s přesunem rozpočtových prostředků mezi jednotlivými závaznými ukazateli
(běžnými i kapitálovými), při němž se jednotlivé výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se
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změnil jejich celkový objem a schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů, pokud
nedojde k doporučení rady schválit zastupitelstvem
s ukončením investiční a neinvestiční akce a přesunem zbývajících prostředků
do rezervy města nebo na akci či ZU v rozpočtu
s navýšením výdajů u schválených akcí a ZU do výše 2.000 tis. Kč celkem
za kalendářní rok z rezervy města, aniž by se změnil schválený rozdíl celkových
výdajů a schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů
přecházející akce z jednoho roku do druhého bez částek

schvaluje vždy rada města

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


s účelovou rezervou pro krizová opatření a mimořádné události

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



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

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


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

schválení

rady

města

schvaluje vždy odpovědný zaměstnanec města Stříbra - vedoucí FO MěÚ
 dnem schválení je vždy 01.01. příslušného kalendářního roku (jedná se o první
rozpočtové opatření kalendářního roku)

III.
Kompetence k jednotlivým rozpočtovým změnám
ve schváleném rozpočtu města Stříbra
1. Rozpočtové změny související (v evidenci RO a RZ se označuje číslem 2):
 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
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schvaluje vždy rada města
2. Rozpočtové změny související (v evidenci RO a RZ se označuje číslem 2):




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

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

• ředitelé organizací zřízených městem Stříbrem

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

ostatní použití jen po schválení rady.

V.

Odpovědnost za čerpání rozpočtu
1. u organizačních složek
 vedoucí organizačních složek města Stříbra, pokud jsou zaměstnanci města Stříbra,
 starosta města Stříbra u OS, kde vedoucí OS není zaměstnanec města Stříbra,
 tajemník MěÚ Stříbro u mzdových prostředků OS, kde jsou zaměstnanci města
Stříbra
Příloha č. 03 21. ZM 09.12.20 - Pravidla pro rozpočtová opatření a změny 2021.doc

3

2. u příspěvkových organizací
 s přesunem rozpočtových prostředků v rámci nákladů a výnosů v hlavní činnosti
u příspěvkových organizací zřízených městem, kde nebyla zastupitelstvem
města stanovena závaznost
 s dodržováním závazných ukazatelů
 ředitelé příspěvkových organizací města Stříbra

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

VI.

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

VII.

Způsob zpracování rozpisu schváleného rozpočtu města Stříbra
1. Závazné ukazatelé se stanovují a jsou schvalovány vždy při schválení rozpočtu
na příslušný kalendářní rok. Schválený rozpočet je vždy schválen v třídění na závazné
ukazatele.
2. Rozpis závazných ukazatelů podle podrobné rozpočtové skladby se provádí neprodleně
po schválení rozpočtu města Stříbra na příslušný kalendářní rok.
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Příloha č. 04
usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 09.12.2020

Stanovení závazných ukazatelů na rok 2021
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 14), 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. TI dle druhu či podle potřeby).
2) Výdaje krizového řízení
Kapitola 15 - rozpis na organizace číslo 200, 207, 321x, 322 (krizové řízení a požární
ochrana; výdaje úřadu – klíče, vlajky; bezpečnostní dobrovolník; nezbytně nutné výdaje
města spojené s ohrožením života či majetku obyvatel).
Závazným ukazatelem je celková částka schválená v rozpočtu na rok za kapitolu 15,
všechny tyto organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji.
Přecházející akce schválené pod jednotlivými čísly organizací se stávají součástí tohoto
závazného ukazatele.
3) Výdaje pečovatelské služby a sociálního odboru
a) kapitola č. 18 - rozpis na organizaci č. 207 (výdaje pečovatelské služby vyjma
mzdových výdajů).
b) kapitola č. 12 - rozpis na organizace č. 208 (soc. hospitalizace, pomoc, ost. péče +
záloha na drob. vydání -záchyt) a 214 (pěstounská péče)
c) kapitola č. 21 – veřejný opatrovník
Závazným ukazatelem je celková částka schválená v rozpočtu na rok za kapitolu 12, 18
a 21, všechny tyto organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji.
Přecházející akce schválené pod jednotlivými čísly organizací se stávají součástí tohoto
závazného ukazatele.
4) Mzdové výdaje
Kapitola 19 - rozpis na 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 a s tím
související výdaje).
.
Závazným ukazatelem je celková částka schválená v rozpočtu na rok za kapitolu 19,
všechny tyto organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji.
Přecházející akce schválené pod jednotlivými čísly organizací se stávají součástí tohoto
závazného ukazatele.
Příloha č. 04 21. ZM 09.12.20 - Závazné ukazatele na 2021.doc

1

5) Výdaje HIO:
a) Kapitola č. 06 - rozpis na organizace číslo 211 (výdaje města – právní služby HIO a
zprostředkování výběrových řízení),
b) kapitola č. 08 - rozpis na organizaci č. 207 (majetek úřadu vyjma vlajek; 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),
c) kapitola č. 04 - rozpis na organizace číslo, 75, 81, 95, 210 (správa bytových a
nebytových jednotek; údržba pozemků, zálohy do fondu oprav; výdaje města spojené
s prodejem, pronájmem či převodem bytů, pozemků nebo domů),
d) kapitola č. 09 - rozpis na organizace číslo 65, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 79, 80,
83, 85, 86, 87, 88, 213; 215, 220, 223, 230, 232, (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; správa hřbitova;
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 a pozemků; správa a údržba
Minoritských zahrad; náklady spojené s provozováním výtahů v DPS; údržba veřejné
zeleně v místních částech; výdaje místních částí; cyklocentrum Lhota – provoz; hřiště
s ledovou plochou – provoz + údržba; provoz stadionu; výdaje města – elektrická
energie; údržba parku),
e) kapitola č. 32 - rozpis na organizace číslo 61, 62, 63, 64, 66, 69, 533x (odstavné
plochy a parkoviště včetně nových; komunikace – úklid vozovek, chodníků, pěších
zón, schodů; provoz náměstí; zimní údržba a pohotovost; opravy komunikací a
chodníků; údržba, čištění a oprava vpustí; provoz bývalých kasáren).
Závazným ukazatelem je celková částka schválená v rozpočtu na rok za kapitolu 04, 06,
08, 09 a 32, všechny výše uvedené organizace dohromady, společně s kapitálovými
výdaji.
Přecházející akce schválené pod jednotlivými čísly organizací se stávají součástí tohoto
závazného ukazatele.
6) Výdaje úřadu a města:
a) kapitola č. 14 - rozpis na organizaci č. 217 (daň z příjmu města), organizaci č. 207 a
zůstatky pokladen pol. 5182,
b) kapitola č. 16 (informatik MěÚ) - rozpis na 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,
c) kapitola č. 20 - rozpis na organizaci číslo 207,
d) kapitola č. 29 - rozpis na organizaci číslo 207,
e) kapitola č. 31 - rozpis na organizaci číslo 207 (právní záležitosti)
f) kapitola č. 33 - rozpis na organizaci číslo 207
Závazným ukazatelem je celková částka schválená v rozpočtu na rok za kapitolu 14, 16,
20, 29, 31, 33, všechny výše uvedené organizace dohromady, společně s kapitálovými
výdaji.
Přecházející akce schválené pod jednotlivými čísly organizací se stávají součástí tohoto
závazného ukazatele.
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7) Výdaje OŽP:
a) kapitola č. 07 - rozpis na organizace 231, 233 (správa a údržba rybníků, digitální
povodňový plán)
b) kapitola č. 17 - rozpis na organizace číslo 50, 77, 84, 227, 228, 235, 236 (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. 23 - rozpis na organizaci číslo 224 (péče o týraná zvířata)
d) kapitola č. 30 - rozpis na 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 je celková částka schválená v rozpočtu na rok za kapitolu 07, 17,
23 a 30, všechny výše uvedené organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji.
Přecházející akce schválené pod jednotlivými čísly organizací se stávají součástí tohoto
závazného ukazatele.
8) Výdaje OVÚP
Kapitola 05 - rozpis na organizace 438, 439, 440, 441, 442, 479, 508, 603 (grafický
informační systém; územní studie ORP; doprava - poradenská a technická činnost;
architektura – poradenská a technická činnost; územní studie; revize ÚPN SÚ Stříbro
včetně změn; územně analytické podklady; dělení pozemků).
Závazným ukazatelem je celková částka schválená v rozpočtu na rok za kapitolu 05,
všechny tyto organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji.
Přecházející akce schválené pod jednotlivými čísly organizací se stávají součástí tohoto
závazného ukazatele.
9) Výdaje starosty
Kapitola 02 - rozpis na organizace číslo 276, 912, 913, 914, 915, 916, 930, 931, 932,
933, 935 (MHD; VD – Vánoční míle – ceny pro mládež; Ocenění trenérů mládeže a
dobrovolných pracovníků s mládeží VD a organizační zajištění; VD a organizační
zajištění Den učitelů; VD a organizační zajištění Den veteránů; Reprezentace úřadu a
města v oblasti kultury; reprezentace úřadu a města v oblasti sportu; věcné ocenění v
soutěžích pro děti; propagace města; běh historickým Stříbrem včetně memoriálu Petra
Bursíka – VD, FD a organizační zajištění).
Závazným ukazatelem je celková částka schválená v rozpočtu na rok za kapitolu 02,
všechny tyto organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji.
10) Výdaje pro občanské záležitosti
Kapitola 26 - rozpis na organizace číslo 202 a 204 (klub důchodců; SPOZ včetně
mzdových nákladů)
Závazným ukazatelem je celková částka schválená v rozpočtu na rok za kapitolu 26,
všechny tyto organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji.
Přecházející akce schválené pod jednotlivými čísly organizací se stávají součástí tohoto
závazného ukazatele.
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11) Opravy památek
Kapitola 10 - rozpis na organizace 290x Zeď kostela sv. Petra; 291x Kamenný most
s věží; 292x Oprava uvolněných hradeb; 293x Portál do parku; 294x Ostatní památky;
295x Morový sloup; 296x Minoritský klášter; 297x Norské fondy a věž do kostela; 298x
Husitská bašta; 299x Koubkova branka; 489x Kostel sv. Máří Magdalény; 618x Kostel
Nanebevzetí Panny Marie.
Závazným ukazatelem je celková částka schválená v rozpočtu na rok za kapitolu 10,
všechny tyto organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji.
Přecházející akce schválené pod jednotlivými čísly organizací se stávají součástí tohoto
závazného ukazatele.
12) Dotace a dary
Kapitola 14 - podrobný rozpis na organizace 100 – 199 dle jednotlivých příjemců
Závazným ukazatelem je celková částka schválená v rozpočtu na rok, všechny tyto
organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji.
Rozpis se provádí na základě schválení poskytnutí dotace či daru v ZMě či RMě.
Přecházející akce schválené pod jednotlivými čísly organizací se stávají součástí tohoto
závazného ukazatele.
13) Investiční akce a opravy
rozpis na organizace 234x; 400x – 549x; 560x – 799x provádí FO na základě požadavků
rady vyjma organizací uvedených v odst. 05d, 06b, 08, 11. Kapitolu (kap. 11, kap. 36,
kap. 44, kap. 55, kap. 66, kap. 77, kap. 88, kap. 99) určuje vedoucí HIO.
Přecházející akce schválené pod jednotlivými čísly organizací se stávají součástí tohoto
závazného ukazatele.
Závazným ukazatelem je celková částka schválená v rozpočtu na rok, všechny
organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji.
14) Závazné ukazatele pro organizační složky Města Stříbra:
a) OS Zdravotnické zařízení
Kapitola 27 - rozpis na organizaci 203
Závazným ukazatelem je celková částka schválená v rozpočtu na rok za kapitolu 27,
všechny tyto organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji.
Přecházející akce schválené pod jednotlivými čísly organizací se stávají součástí
tohoto závazného ukazatele.
b) OS JSDH kap. 25
rozpis na organizace 205 a 256 včetně mzdových výdajů
Závazným ukazatelem je celková částka schválená v rozpočtu na rok za kapitolu 25,
všechny tyto organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji.
Přecházející akce schválené pod jednotlivými čísly organizací se stávají součástí
tohoto závazného ukazatele.
c) Městská policie
Kapitola 34 - rozpis na organizace 221 a 222
Závazným ukazatelem je celková částka schválená v rozpočtu na rok za kapitolu 34,
všechny tyto organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji.
Příloha č. 04 21. ZM 09.12.20 - Závazné ukazatele na 2021.doc

4

Přecházející akce schválené pod jednotlivými čísly organizací se stávají součástí
tohoto závazného ukazatele.

15) Příspěvky příspěvkovým organizacím 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. 05
usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 09.12.2020

ROZPIS ZÁVAZNÉHO UKAZATELE Č. 12
DOTACE A DARY NA ROK 2021
Dotace
p.
č.

Příjemce

1

Farní charita Stříbro

2

TJ Baník Stříbro

3

Český svaz chovatelů

4

Hornicko-historický
spolek Stříbro

5

HC Buldoci Stříbro z.s.

6

Zápas Stříbro

7

Automotoklub Stříbro v
AČR, Stříbro

8

Asociace malých
debrujárů ČR

9

Palestra JK Stříbro

10

Horolezecký klub Skoba
z.s.

IČO

Účel poskytnutí

70846596 mzdy včetně odvodů

17

Služby pro rodinu, z.ú,
Merklín

104

300,0

na činnost mládeže-400 tis., na energie a provozu TJ - 600 tis., nutné opravy
112
stadionu 800 tis., celkem žádost na 1.800.000 Kč
Výstavní činnost, 28.bodovací výstava K, H, D, doplněná expozicí okrasného
68782071 ptactva , 13. propagační výstava ptactva v listopadu, účast na CV, Moravia,
114
chovat. výstava ve Vohenstraussu
propagace města - 25. setkání v Mostě, 14. setkání na Slovensku, setkání
26596041 Německu, v Rumunsku, náklady na provoz, činnost a údržbu na rekonstrukci štoly 115
Prokop

800,0
20,0
30,0

28553713 tělovýchova a sport, (64 dětí)

116

40,0

26678047 pořádání soutěží,účast na soutěžích, pořízení vybavení a činnost klubu

120

25,0

00669521 Na činnost klubu a pořádání akcí

124

30,0

pomůcky, materiál, pravidelné činnosti i akcí pro veřejnost, jízdné a doprava,
ubytování a startovné na regionálních, celostátních i mezinárodních akcích, tisky a
46271066 fotopráce, Pohár vědy, STEM liga, Dny vědy a techniky, Noc vědců, Expo 126
Sciences International, Sience on Stage, Mladý vědec, Týden mozku, Mini maker
Faire, Veletrh vědy a další akce
účast na soutěžích a soustředěních, pořízení materiálního vybavení, pronájem
8905215
129
tělocvičny - zápas. Oddělení od spolku Zápas
22694412

Pořádání sportovních akcí pro děti a mládež-Překližka cup , náklady na činnost
135
spolku, vzdělávací kurzy a školení, nákup vybavení, outdoorové akce pro děti

Rodinné centrum Stříbro,
Přednášky, workshopy a semináře na téma vzdělávání a podpora rodičovství,
7114001
podpora na provoz centra
z.s.
Privilegovaný měšťanský
Pokrytí nákladů na chod a činnost+pořízení nové uniformy vč.klobouku s
12 střelecký sbor Stříbro,
5225639 chocholem a 3 pušek pro nové členy sboru z řad stříbrské mládeže + pořízení 9
nových klobouků s chocholy pro stávající členy
z.s.
Dominik Kučeřík, Májová
13
xxx
startovné, cestovné, náklady na provoz
1205, Stříbro
Centrum služeb pro
Výuka a výcvik žáků v dopr. výchově pro všechny školy v obvodu ORP MěÚ
14
70898219
Stříbro
silniční dopravu
na provoz asistenčních vozidel pro terenní pracovníky pečující o seniory a imobilní
15.přední hlídka Royal
15
68782004 občany Města Stříbra a na ranní svoz a odpolední rozvoz - středisko Víteček
Rangers Mariánské Lázně
Černošín
Plzeňský kraj

Výše v tis.
Kč

18251242

11

16

o
č r
. g
.

70890366 dopravní obslužnost
3581781

individuální poradenství členům rodiny, osvětová a vzdělavací činnost, odlehčovací
služby(pronájem prostor, materiální náklady, cestovné apod.) - pěstounská péče
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35,0

10,0
23,0

152

30,0

153

30,0

163

20,0

176

12,0

179

10,0

199

270,83
0,0

1 685,83
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Finanční dary
p.
č.

Příjemce

IČO

1

KOTEC o.p.s.

66361508

2
3
4
5
6
7

DIVOCH, Stříbro

Regionálna obec
Slovákov
Sportovní sdružení
Tachovska z.s.

9

Hospic Sv.Jiří, o.p.s.

12
13
14
15

71172203

119

5,0

121

10,0

127

10,0

Sbližování Čechů a Slováků, zchování slovenského jazyka a jeho přenos do
133
povědomí veřejnosti

10,0

Cyklovyjížďka "FAN TOURS Štybar" dne 28.8.2021

22729909 na činnost mobilního Hospice Sv.Jiří na Tachovsku v 2021

Svaz tělesně postižených
22761161 na činnost (besedy, školení, rehabilitace, výlety, ozdravné pobyty, přednášky)
v ČR z.s., MO Stříbro
Spolek zdravotně
handicapovaných PK
Hospic svatého Lazara,
z.s., Plzeň
Občané Lhoty u Stříbra
z.s.
Miroslav Löbl Suchel,
Martin Svoboda
Ing. Miroslav Klauber,
Soběslavova 1293

507992

příspěvek členům na pobyty pro seniory, výlety apod.

66361508 na zdravotnický materiál a léky
4819730
xxx

141

10,0

142

1,0

143

10,0

144

10,0

145

5,0

147

0,0

pořádání sportovních akcí pro děti i dospělé (dětský den, turnaj v nohejbale,
155
pouťové oslavy..)
Vzpomínkové akce, náklady na činnost, nákup vybavení, propagační materiál +
156
kompletace uniforem pro využití v muzejní činnosti
158

3,0

xxx

Vánoční volejbalový turnaj 2021-18.ročník (navazuje na p. Žižkovou)

159

5,0
10,0
5,0
20,0

17

Rudolf Weschta

xxx

zimní příprava na sezonu 2021

161

18

Jakub Kos

xxx

oprava vybavení a techniky, zimní příprava

162

19

Jakub Davidík, Stříbro

xxx

podpora sportovní přípravy na sezónu 2021

164

21

Borský spolek z.s.

22

Karel Neuberger, MBA

10,0

nohejbalový turnaj o pohár města Stříbra

L. Novák Stříbro

Jiří Pitoňák

25,0

xxx

16

20

25,0
10,0

48329746 Akce nejúspěšnější sportovec, trenér a kolektiv za r.2020
xxx

Výše v tis.
Kč

113

26525500 náklady spojené s provozem organizace (materiálové vybavení, cestovné)

Sportovní střelecký
22829695 na činnost žákovského střeleckého oddílu při SSPK - Stříbro
Policejní klub Stříbro z.s.

Ing. Hrábek, Stříbro

11

dofinancování základních činností soc.služby dle par. 69 (terénní programy)
103
zákona č. 108/2006 Sb o soc.službách, v platném znění

Stříbrský veterán club v
1320637 pořádání Májové jízdy a Jízdy pionýrů - poháry, ceny
AČR
Český svaz včelařů, z.s.48329282 akce pro veřejnost města a školní mládež 2021
ZO Stříbro

8

10

Účel poskytnutí

o
č r
. g
.

doplnění informačních tabulí k lehkému opevnění, údržba objektů, pořízení věcí
xxxx
165
pro rekonstrukci objektů
úhrada právních a odborných služeb při podávání námitek proti výstavbě hal
22748202
Mlýnec - Vysočany
xxx

vydání publikace o městu Stříbru a stříbrském rudním revíru

148

CELKEM FINANČNÍ DARY

5,0
0,0
10,0

199,0

Věcné dary
p.
č.

Příjemce

IČO

1
2

Účel poskytnutí

věcná ocenění k plaketám
Hasičský záchranný sbor
70883378 věcné ceny, občerstvení - soutěž Malý záchranář
PK

CELKEM VĚCNÉ DARY

CELKEM DOTACE A DARY ZE ZU Č. 12
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o
č r
. g
.

Výše v tis.
Kč

101

20,0

172

5,0

25,0
1 909,83

Stránka 2

Příloha č. 6

usnesení 21. zasedání Zastupitelstva města Stříbra 09.12.2020

ZÁVAZNÉ UKAZATELE PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÝCH
MĚSTEM STŘÍBRO
na rok 2021
Dům dětí a mládeže města Stříbra
Závazný ukazatel: a) Provozní příspěvek celkem
z toho: příspěvek na odpisy
b) Účelový příspěvek
c) Odvody do rozpočtu zřizovatele
Ostatní ukazatele: a) Hospodářský výsledek
b) Limit mzdových prostředků

1 186,20 tis. Kč
102,12 tis. Kč
0
tis. Kč
0
tis. Kč
0
500

tis. Kč
tis. Kč

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

4 458
tis. Kč
142,99 tis. Kč
0
tis. Kč
0
tis. Kč

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

0
2 400

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

5 783
tis. Kč
306,88 tis. Kč
0
tis. Kč
0
tis. Kč

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

0
2 700

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

Základní škola Stříbro, Mánesova 485

Závazný ukazatel: a) Provozní příspěvek celkem
z toho příspěvek na odpisy
b) Odvody do rozpočtu zřizovatele
z toho odvod odpisů
c) Účelový příspěvek

tis. Kč
tis. Kč

4 705
tis. Kč
398,78 tis. Kč
0
tis. Kč
0
tis. Kč
0
tis. Kč
0
tis. Kč
0
100

tis. Kč
tis. Kč

3 306
tis. Kč
174,20 tis. Kč
0
tis. Kč
0
tis. Kč
0
tis. Kč

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

Mateřská škola Stříbro

Závazný ukazatel: a) Provozní příspěvek celkem
z toho: příspěvek na odpisy
b) Odvody do rozpočtu zřizovatele
z toho: odvod odpisů
c) Investiční příspěvek
Ostatní ukazatele: a) Hospodářský výsledek
b) Limit mzdových prostředků

0
40

tis. Kč
tis. Kč

2 968,00 tis. Kč
724,19 tis. Kč;
0
tis. Kč
0
tis. Kč
0
tis. Kč
0
85

tis. Kč
tis. Kč

Základní umělecká škola, Stříbro

Závazný ukazatel: a) Provozní příspěvek celkem
574
tis. Kč
z toho: příspěvek na odpisy
1,80 tis. Kč
b) Odvody do rozpočtu zřizovatele
0
tis. Kč
c) Ostatní účelový příspěvek - na prom. koncerty 55 tis. Kč
Ostatní ukazatele: a) Hospodářský výsledek
b) Limit mzdových prostředků

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 2021 a schválené
změny v odpisových plánech, které budou u těchto organizací do konce roku 2021 provedeny,
budou i změnou závazných a ostatních ukazatelů organizací.
Zpracoval: Macák

Příloha č. 07
usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 09.12.2020

MĚSTO STŘÍBRO
Č.j.: 419/SEK/20
Podle ustanovení § 35, § 35a a § 84 odst. 2. písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění (dále jen zákon o obcích) podle ustanovení § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů v platném znění (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů), § 179 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání v platném znění (dále jen školský zákon), schválilo město Stříbro na základě
usnesení Zastupitelstva města Stříbra č. 21/II/05 ze dne 09.12.2020 vydání zřizovací listiny pro
Dům dětí a mládeže Stříbro, příspěvkovou organizaci, s účinností od 01.01.2021 takto:

ZŘIZOVACÍ LISTINA
Domu dětí a mládeže Stříbro, příspěvkové organizace,
Článek 1
Zřizovatel
1.0. Zřizovatelem příspěvkové organizace je město Stříbro, se sídlem Stříbro, Masarykovo
náměstí 1, okres Tachov, PSČ 349 01, IČ: 00260177.
Článek 2
Příspěvková organizace
2.0. Název organizace: Dům dětí a mládeže Stříbro, příspěvková organizace,
2.1. Sídlo organizace:

Masarykovo náměstí 17, PSČ 349 01, Stříbro, okres Tachov,

2.2. Identifikační číslo:

483 26 640,

2.3. Právní forma:

příspěvková organizace,

2.4. Organizace:

zřízena ke dni 01.07.1994 na dobu neurčitou.
Článek 3
Vymezení účelu a předmětu činnosti

3.0. Příspěvková organizace jako dům dětí a mládeže je typem střediska volného času a poskytuje
zájmové vzdělávání dětem, žákům a studentům; její činnost se řídí školským zákonem,
zejména pak ustanovením § 111 a § 118 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
Článek 4
Právní postavení organizace
4.0. Dům dětí a mládeže Stříbro, příspěvková organizace, je právnickou osobou, vystupující
v právních vztazích svým jménem a nesoucí odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.
Článek 5
1/6

Statutární orgán organizace
5.0. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel (dále jen ředitel). Do funkce je
jmenován a z funkce odvoláván Radou města Stříbra.
5.1. Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje za organizaci tak, že k jejímu
napsanému nebo vytištěnému názvu, popř. k otisku razítka příspěvkové organizace připojí
svůj vlastnoruční podpis.
5.2. Ředitel příspěvkové organizace plní úkoly vedoucího organizace a úkoly vymezené
ustanoveními § 164 až 166 školského zákona.
Článek 6
Vymezení majetku zřizovatele předaného organizaci k hospodaření (svěřený majetek)
6.0. Nemovitý majetek, který zřizovatel dosud předal protokolárně příspěvkové organizaci
k vlastnímu hospodářskému využití je vymezen v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této
zřizovací listiny.
6.1. Ostatní majetek (tzn. veškerý majetek s výjimkou majetku uvedeného v bodu 6.0.), který
dosud předal zřizovatel soupisem příspěvkové organizaci k hospodaření je uveden v příloze
č. 2 této zřizovací listiny, která bude každoročně aktualizována podle inventarizace ve smyslu
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění.
6.2. Za svěřený movitý i nemovitý majetek a jeho řádné i hospodárné využívání odpovídá ředitel
organizace.
6.3. Organizace nakládá s majetkem v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů v platném znění a v souladu s vnitřními předpisy zřizovatele či usneseními orgánů
města Stříbra.
Článek 7
Vymezení majetkových práv organizace
7.0. Organizace nabývá movitý i nemovitý majetek do vlastnictví zřizovatele, s výjimkou uvedenou
v článcích 7.5. písm. a) až e) a 7.6. této zřizovací listiny. Tento majetek se ode dne nabytí
považuje za svěřený a rozšiřuje majetek předaný zřizovatelem organizaci k hospodaření (dále
jen svěřený majetek).
7.1. Organizace hospodaří s majetkem města Stříbra a efektivně jej využívá zejména k zajištění
hlavní činnosti, pro kterou byla zřízena. Organizace může dál v souladu se zajištěním hlavní
činnosti spravovat i majetek jiných právnických osob nebo státu, a to na základě smlouvy
s nimi uzavřené.
7.2. S majetkem města Stříbra hospodaří organizace jako s vlastním s výjimkou těchto právních
úkonů podléhajících předchozímu souhlasu zřizovatele:
a) nabývání a převod věcí nemovitých,
b) nabývání a převod věcí movitých v souladu s podmínkami stanovenými usnesením Rady
města Stříbra,
c) uzavírání smluv o půjčce nebo úvěru,
d) bezúplatné postoupení, prominutí či vzdání se práva, pokud se týká svěřeného majetku
a pohledávek se svěřeným majetkem spojených,
e) pořizování věcí nákupem na splátky nebo smlouvou o koupi najaté věci (leasing),
f)

nákup cenných papírů a akcií,

g) sdružení, vložení či jiné použití svěřeného majetku k účasti na podnikání jiných osob,
h) změna funkčního charakteru nemovitostí a stavební úpravy přesahující úroveň běžné
údržby,

2/6

i)

nájmy movitých věcí delší 30 dnů.

7.3. Organizace má při hospodaření s majetkem města Stříbra zejména tyto povinnosti:
a) majetek města evidovat, ocenit a vést předepsanou evidenci a účetnictví,
b) pečovat o údržbu majetku a provádět, případně zajišťovat jeho opravy,
c) pečovat o využívání majetku k plnění úkolů vyplývajících z hlavní činnosti, dále doplňkové
činnosti a nakládat s ním v souladu s těmito úkoly,
d) chránit majetek před zcizením, rozkrádáním, poškozením, zničením, ztrátou nebo
zneužíváním, průběžně provádět kontroly stavu a užívání majetku, o zjištěných závadách
informovat zřizovatele,
e) využívat všech právních prostředků k ochraně majetku města Stříbra, včas uplatňovat
právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu zodpovídají a vymáhat veškeré splatné
pohledávky,
f)

dodržovat zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění a další
předpisy související s finančním hospodařením příspěvkových organizací,

g) majetek organizace bude v hlavním účelu využíván pro zájmové vzdělávání, naplnění
volného času a další péči o děti, žáky a studenty.
7.4. Další podmínky hospodaření a nakládání s nemovitým majetkem předaným do správy
k vlastnímu využívání:
a) pronájmy nemovitostí, jejich částí či součástí na dobu delší jednoho roku, provede
zřizovatel se souhlasem příspěvkové organizace ve prospěch svého účtu,
b) nájmy nemovitostí do jednoho roku a jejích částí uzavírají jménem a na účet zřizovatele,
c) u opakovaně uzavíraných nájmů na období jednoho roku se postupuje dle písmene a)
tohoto článku.
7.5. Organizace může nabývat do svého vlastnictví majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou
byla zřízena, a to:
a) bezúplatným převodem od zřizovatele,
b) darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, s výjimkou uvedenou v čl. 7.6. této
zřizovací listiny,
c) děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
d) na základě této zřizovací listiny majetek včetně oběžných aktiv (zásoby, pohledávky,
finanční majetek) s výjimkou majetku uvedeného v čl. 6 této zřizovací listiny,
e) jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele.
7.6. Organizace může nabývat do svého vlastnictví účelově neurčené peněžní dary.
Článek 8
Doplňková činnost
8.0. Příspěvková organizace může vykonávat doplňkovou činnost, pokud není vykonávána na
úkor jejího hlavního účelu a předmětu činnosti.
8.1. Doplňková činnost bude prováděna v rozsahu volné nevyužité kapacity organizace tak, aby
neohrozila plnění úkolů zajišťovaných v rámci hlavní činnosti. Okruhy doplňkové činnosti
organizace jsou vymezeny na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
8.2. Zřizovatel povoluje níže uvedené okruhy doplňkové činnosti, které navazují na hlavní účel
příspěvkové organizace:
a)

pronájem a půjčování věcí movitých,

b)

maloobchodní prodej výrobků vytvořených činností organizace,
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c)

kopírovací práce

d)

zájmové vzdělávání dospělých pro obory činnosti:
•

provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní
činnosti,

•

mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,

•

provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavných zařízení, pořádání
kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí.

8.3. Provádění doplňkové činnosti se povoluje jen za těchto podmínek:
a)

doplňková činnost nesmí narušit plnění hlavní činnosti a předmětu činnosti,

b)

budou lépe využity hospodářské možnosti organizace,

c)

bude lépe využito pracovníků organizace,

d)

doplňková činnost nebude celkově vykazovat ztrátu za kalendářní rok,

e)

zisk z doplňkové činnosti bude použit pro hlavní činnost,

f)

účetnictví o doplňkové činnosti bude vedeno odděleně,

g)

ředitel organizace bude doplňkovou činnost řídit podle směrnice, kterou schválí
zřizovatel.

8.4. Výkony, služby a výrobky v doplňkové činnosti se oceňují v souladu s právními předpisy;
kalkulace nákladů, výnosů a cen jsou zpracovány do směrnice o provozování doplňkové
činnosti.
Článek 9
Závěrečná ustanovení
9.0. Dům dětí a mládeže Stříbro, příspěvková organizace, je právnickou osobou zřízenou od
01.07.1994 na dobu neurčitou.
9.1. Zřizovatelskou funkci vykonává Rada města Stříbra.
9.2. Příspěvková organizace je povinna poskytnout součinnost zřizovateli dle platných zákonů
a výborům Zastupitelstva města Stříbra, které Zastupitelstvo města Stříbra pověřilo svým
usnesením kontrolou příspěvkové organizace.
9.3. Tato zřizovací listina nahrazuje všechny předchozí zřizovací listiny a jejich dodatky a nabývá
účinnosti dnem 01.01.2021.
9.4. Zřizovací listina se vydává ve třech vyhotoveních s rozdělením:
1x Dům dětí a mládeže Stříbro, příspěvková organizace,
1x zřizovatel – město Stříbro,
1x Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
9.5. Součástí zřizovací listiny je příloha č. 1 – Seznam nemovitého majetku města svěřeného
příspěvkové organizaci a příloha č. 2 – Seznam movitého majetku města svěřeného
příspěvkové organizaci.
Ve Stříbře 09. prosince 2020
..……………………………………
Martin Záhoř – starosta města

………………………………………..
Bc. Karel Lukeš – místostarosta města
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PŘÍLOHA Č. 2
zřizovací listiny Domu dětí a mládeže Stříbro,
příspěvkové organizace.

Majetek města, předávaný Domu dětí a mládeže Stříbro, příspěvkové organizaci, do správy
k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:

1.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

účet 028

24 910,00 Kč

2.

Drobný hmotný majetek-podrozvaha

účet 902

5 223,82 Kč

Předávaný majetek do správy PO celkem

30 133,82 Kč

Rozpis majetku je uveden v soupisu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Ve Stříbře 09. prosince 2020

……………………………………………..
Martin Záhoř, starosta

………………………………………......
Bc.Karel Lukeš, místostarosta
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Soupis nehmotného a hmotného majetku předaného do správy
k příloze č. 2 zřizovací listiny
Domu dětí a mládeže Stříbro, příspěvkové organizace.

1. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
- účet 028
Datum pořízení

Název

Hodnota

Universální stůl

4 030,00 Kč

Universální stůl

4 030,00 Kč

Universální stůl

4 030,00 Kč

Houpadlo na pružině-auto červené

Celkem hodnota účtu 028

12 820,00 Kč

24 910,00 Kč

3. Drobný hmotný majetek podrozvaha
Datum pořízení

Název

Hodnota

Stůl kancelářský

2 611,91 Kč

Stůl kancelářský

2 611,91 Kč

Celkem hodnota účtu podrozvahy

5 223,82 Kč

Celkem hodnota majetku předaného do správy
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30 133,82 Kč

Příloha č. 08
usnesení z 21. zasedání zastupitelstva města Stříbra dne 09.12.2020
MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ
(„Memorandum“)
ÚČASTNÍCI
(1)

Accolade, s.r.o.
IČO: 27851371, se sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 146043
zastoupená: Milanem Kratinou, jednatelem
(„Accolade“)
a

(2)

Město Stříbro
IČO: 00260177, se sídlem Masarykovo náměstí 1, 34901 Stříbro
zastoupené: Martinem Záhořem, starostou
(„Město“)
(Accolade a Město společně jako „Účastníci“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
A)

Accolade je společností ze skupiny Accolade („Skupina Accolade“), která je investorem
působícím v oblasti výstavby průmyslových parků, zejména průmyslových budov pro lehkou
výrobu, související logistiku a e-commerce, a to v České republice i v zahraničí.

B)

Accolade plánuje vybudování polygonu pro výzkum, vývoj a testování autonomních vozidel
(„Polygon“) mezi městem Stříbro a obcí Těchlovice a pro tyto účely podala dne 16. 1. 2018
návrh na pořízení Změny č. 4 Územního plánu Města.

C)

Accolade a Ministerstvo dopravy České republiky (dále jen „Ministerstvo“) uzavřeli dne
22. 10. 2020 Memorandum o porozumění (dále jen „Memorandum s Ministerstvem“), ve
kterém Ministerstvo mimo jiné deklarovalo svůj zájem podílet se na rozvoji autonomního řízení
v České republice prostřednictvím Polygonu.

D)

Město Stříbro má zájem na rozvoji svém i přilehlého regionu. Budování a provozování
Polygonu v sousedství města a jeho místní části Těchlovic má naprosto unikátní potenciál tento
regionální rozvoj významně pozitivně ovlivnit. Ojedinělost příležitosti spočívá v neobvykle
širokém spektru oblastí života města a regionu, do nichž se projekt Polygonu v dobrém
promítne, aniž by primárně svou existencí narušil hodnotný ráz zdejší kulturní krajiny. Město
obecně očekává významné různorodé ekonomické a společenské benefity v podobě například
zvýšených daňových příjmů či nárůstu poptávky po zboží, službách a kvalifikované pracovní
síle. Mezi stavebně-technické přínosy se kromě místních úprav inženýrských sítí řadí
Polygonem definitivně vyvolaná nutnost zvýšení propustnosti silničního dopravního uzlu na
území města Stříbra. Toto regionálně významné opatření v dopravě má řešení připravené a s
projektem Polygonu plně kompatibilní v podobě vyprojektované a dosud nerealizované
přeložky krajské silnice č. 193, veřejnosti známé jako „severní obchvat města Stříbra“.
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E)

Vláda České republiky deklarovala zájem na podpoře autonomního řízení a dalších
progresivních oblastí v Memorandu o budoucnosti automobilového průmyslu v České republice
uzavřeného dne 11. 10. 2017 se Sdružením automobilového průmyslu a v souvisejícím Akčním
plánu o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR „Český automobilový průmysl 2025“,
který schválila vláda České republiky svým usnesením č. 686 ze dne 25. 9. 2017 („Akční
plán“).

F)

Záměrem Accolade je, aby se Polygon stal technologickým centrem, v němž se bude
soustřeďovat testování autonomních vozidel, ale i výzkum a vývoj s nimi spojený. Jak je
uvedeno v Akčním plánu, tyto činnosti s sebou přinášejí rozvoj špičkových technologií,
zvyšování technologických a znalostních kapacit firem, stimulují vytváření pracovních pozic
v České republice vyžadujících vysokou kvalifikaci, a v souvislosti s poptávkou po
kvalifikovaných pracovních silách a potenciálu realizovat výzkumně-vývojové činnosti je tak
podporováno mj. i odborné střední a vysoké školství.

G)

V rámci Polygonu je plánováno realizovat spolupráci v oblasti vývoje a výzkumu, a to jak se
státem, kraji, městy a obcemi, tak i výzkumnými a vzdělávacími institucemi a soukromým
sektorem.

H)

Skupina Accolade zamýšlí spolupracovat při přípravě i fungování Polygonu a umožnit jeho
využívání zejména Českému vysokému učení technickému v Praze a Západočeské univerzitě
v Plzni, které již deklarovaly svůj zájem na realizaci výstavby Polygonu.

I)

Podporu výstavbě Polygonu a zájem o spolupráci vyjádřili také Český institut informatiky,
robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického v Praze v dopise ze dne
17. 6. 2020, Ústav automobilního a dopravního inženýrství Fakulty strojního inženýrství na
Vysokém učení technickém v Brně ve vyjádření ze dne 11. 6. 2020 a Západočeská univerzita
v Plzni ve vyjádření ze dne 17. 6. 2020.

STRANY DOSÁHLY TOHOTO POROZUMĚNÍ:
1.

SPOLEČNÉ CÍLE

1.1

S ohledem na zájem České republiky podporovat rozvoj autonomní mobility deklarovaný ve
výše uvedených strategických dokumentech a přínosy pro oblast výzkumu a vývoje považuje
Ministerstvo plánovanou výstavbu Polygonu za záměr, jehož realizace je ve veřejném zájmu a
který je prospěšný nejen pro rozvoj daného regionu, ale který se svým významem týká celé
České republiky a je prospěšný pro rozvoj hospodářství České republiky jako celku založeného
na aktivitách s vysokou přidanou hodnotou, což deklarovalo v Memorandu s Ministerstvem.
Ministerstvo dále vyjádřilo svůj zájem podporovat zapojení státních institucí a výzkumných
organizací do výzkumu a vývoje v oblasti autonomní mobility a vítá tedy záměr Accolade
umožnit využívání Polygonu také pro jiné než komerční účely.

1.2

Skupina Accolade má zájem umožnit využívání Polygonu státním institucím a výzkumným
organizacím za předem smluvených zvýhodněných podmínek. Podmínky pro využívání
Polygonu státními institucemi budou specifikovány před zahájením výstavby Polygonu.

1.3

Město má obdobně jako Ministerstvo dopravy zájem na na rozvoji svém i přilehlého regionu.
Budování a provozování Polygonu v sousedství města a jeho místní části Těchlovic má naprosto
unikátní potenciál tento regionální rozvoj významně pozitivně ovlivnit. Ojedinělost příležitosti
spočívá v neobvykle širokém spektru oblastí života města a regionu, do nichž se projekt
Polygonu v dobrém promítne, aniž by primárně svou existencí narušil hodnotný ráz zdejší
kulturní krajiny. Město obecně očekává významné různorodé ekonomické a společenské
benefity v podobě například zvýšených daňových příjmů či nárůstu poptávky po zboží, službách
a kvalifikované pracovní síle. Mezi stavebně-technické přínosy se kromě místních úprav
inženýrských sítí řadí Polygonem definitivně vyvolaná nutnost zvýšení propustnosti silničního
dopravního uzlu na území města Stříbra. Toto regionálně významné opatření v dopravě má
řešení připravené a s projektem Polygonu plně kompatibilní v podobě vyprojektované a dosud
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nerealizované přeložky krajské silnice č. 193, veřejnosti známé jako „severní obchvat města
Stříbra“.
2.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1

Na základě tohoto Memoranda nedochází ke stanovování práv a povinností jednotlivým
Účastníkům.

2.2

Souhlas s uzavřením tohoto Memoranda vyjádřilo zastupitelstvo Města Stříbro usnesením č.
__________ ze dne __________.

2.3

Toto Memorandum je sepsáno ve dvou (2) identických vyhotoveních v českém jazyce, z nichž
po jednom (1) vyhotovení obdrží každý Účastník.

2.4

Toto Memorandum může být pozměněno po vzájemné dohodě Účastníků.

Za Accolade, s.r.o.

Za Město Stříbro

Místo: ______________

Místo: ______________

Datum: ______________

Datum: ______________

________________________________________

________________________________________

Jméno: Milan Kratina
Funkce: jednatel

Jméno: Martin Záhoř
Funkce: starosta
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Příloha č. 09
usnesení z 21. zasedání zastupitelstva města Stříbra dne 09.12.2020

MĚSTO STŘÍBRO

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 09/2020,
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Stříbře
a na jeho veřejných prostranstvích, o ochraně nočního klidu a regulaci
hlučných činností
Zastupitelstvo města Stříbra se usneslo na svém zasedání dne 09.12.2020 vydat v souladu
s ustanovením § 10 písm. a), písm. c) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1
Účel vyhlášky
1. Tato vyhláška stanoví práva a povinnosti fyzických a právnických osob k zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Stříbře a na jeho veřejných prostranstvích, k
zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranstvích1) k ochraně životního
prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně a k užívání zařízení obce sloužících
potřebám veřejnosti.
2. Na území města Stříbra se stanovuje v noční době doba nočního klidu v souladu se
zákonem2).

Čl. 2
Veřejný pořádek
Činnosti, které narušují veřejný pořádek ve městě Stříbře, jsou zejména:
a. rušení nočního klidu,
b. používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu,
c. vylepování a umisťování plakátů, reklam, inzerce, oznámení a jiných zpráv na majetek města
Stříbra nebo veřejnou zeleň v majetku města Stříbra
d. provádění pyrotechnických efektů a ohňostrojů ve vymezených plochách3)
e. konzumování alkoholických nápojů na ulicích a jiných veřejných prostranstvích vymezených
přílohou č. 3 této vyhlášky, vyjma zařízení, jež jsou k tomu účelu zřízena (zahrádky,
předzahrádky restaurací a pod).
1)

§ 34 Zákona č. 128/2000Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
§ 34 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů
v platném znění, který definuje dobu nočního klidu od 22:00 do 06:00 hod.
3)
Vymezené plochy určují prostory kde je zakázáno provádění ohňostrojů a pyrotechnických efektů jsou
uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky.
2)

Čl. 3
Omezení činnosti
a. Každý je povinen dodržovat noční klid; v této době zachovat klid a omezit hlučné projevy.
b. Je zakázáno v pracovních dnech v době od 22:00 do 06:00 hodin, ve dnech pracovního klidu
v době od 00:00 do 08:00hodin a od 20:00 do 24:00 hodin používat hlučné stroje a zařízení4),
jakož i provozovat jiné hlučné činnosti.
c. Ve vymezených plochách5) je zakázáno pořádání ohňostrojů a pyrotechnických efektů.
d. Je zakázáno vylepovat a umisťovat plakáty, reklamy, inzerci, oznámení a jiné zprávy na
majetek města Stříbra s výjimkou ploch k tomu určených6).
e. Je zakázána konzumace alkoholických nápojů na ulicích a jiných veřejných prostranstvích ve
vymezených plochách7), vyjma zařízení, jež jsou k tomu účelu zřízena8).
f. Je zakázán vstup a znečišťování ploch vodních zrcadel a kašny v prostoru Masarykova
náměstí, včetně kašny v prostoru Jižní zahrady u budovy radnice města Stříbra.

Čl. 4
Výjimky a oznamovací povinnosti
1. Činnost uvedenou v čl. 3 písmeno b), c), a e) je možno vykonávat pouze ve výjimečných
případech mimo stanovené omezení a to na základě povolení uděleného příslušným odborem
Městského úřadu Stříbro.
2. Žádost9) musí být podána nejpozději 15 dnů před konáním plánované akce.
3. Žádost pro činnost v čl. 3 písm. c) a písm. e) pokud je organizována pro více než 50 osob
musí obsahovat:
a. jméno, příjmení nebo název, trvalý pobyt nebo sídlo pořadatele akce, identifikační číslo
nebo datum narození
b. označení doby akce, datum konání, počátek, konec a místo konání,
c. předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní,
d. počet členů pořadatelské služby (člen pořadatelské služby musí být přítomen v průběhu
konání celé akce a označen viditelným nápisem „Pořadatel“).
4. Žádost pro činnosti v čl. 3 písm. b) a c) musí obsahovat:
a. jméno, příjmení nebo název, trvalý pobyt nebo sídlo žadatele akce, identifikační číslo nebo
datum narození,
b. dobu, kdy bude provozována činnost.

Čl. 5
Sankce
Porušení povinností uložených touto vyhláškou se postihuje podle zvláštních předpisů (podle
zákona o některých přestupcích10)).

Čl. 6
4)

Např. cirkulárek, motorových pil, travních sekaček, křovinořezů, bouracích kladiv, sbíječek, hlasité
reprodukované hudby z aut a jiných reprodukčních zařízení.
5)
Vymezené plochy určují prostory kde je zakázáno provádění ohňostrojů a pyrotechnických efektů jsou
uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky.
6)
Plochy určené k výlepu a umísťování plakátů, reklam, inzerce, oznámení a jiných zpráv na majetek města
Stříbra jsou určeny v příloze č. 2 této vyhlášky.
7)
Vymezené plochy určují prostory kde je zakázána konzumace alkoholických nápojů, kdy tyto jsou určeny
v příloze č. 3 této vyhlášky.
8)
Např. zahrádky, předzahrádky restaurací apod.
9)
Doporučený vzor žádosti je uveden v příloze č. 4 této vyhlášky.
10)
V době vydání OZV dle ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích ve znění
pozdějších předpisů.

Zrušovací ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška města Stříbra č. 02/2015
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Stříbře a na jeho veřejných
prostranstvích, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností ze dne 17.09.2015.

Čl. 7
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

…………………………………………….
Martin Záhoř
starosta města Stříbra

Vyvěšeno dne: 10.12.2020
Sejmuto dne: _____________________________
Podpis:

_____________________________

………………………………………..
Bc. Karel Lukeš
místostarosta města Stříbra

Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky města Stříbra
č. 09/2020 ze dne 09.12.2020
Vymezené plochy, jichž se týká ustanovení čl. 3 písm. c)
„Zákaz pořádání ohňostrojů a pyrotechnických efektů“
se nachází v těchto prostorech:
Masarykovo náměstí, ul. Soběslavova, ul. Pastýřská, ul. Palackého, ul. Gagarinova, ul. Benešova,
ul. Větrná, ul. Dukelská, ul. Plzeňská, ul. V Lipkách, ul. Tř. 5. Května, ul. Na Vinici, ul. Nádražní,
náměstí Svobody,
a prostorách městského parku,
i v jejich bezprostředním okolí v případě existence úředních budov, historických budov, budov
školských zařízení, budov velkoprodejen spotřebního zboží, domů s pečovatelskou službou, budov
zdravotnických zařízení, budov městského kina a kulturního domu; průmyslových areálů, areálů
fotovoltaických elektráren, areálů čerpacích stanic, areálu tranformátorovny, areálů provozoven
místních pil a truhlářství, areálů veřejně přístupných sportovišť, dětských hřišť a pískovišť.

Martin Záhoř
starosta města Stříbra

Příloha č. 2 obecně závazné vyhlášky města Stříbra
č. 09/2020 ze dne 09.12.2020
Vymezené plochy, jichž se týká ustanovení čl. 3 písm. d)
„Zákaz výlepů a umisťování plakátů, reklam, inzerce a oznámení“
Výlep na plakátovacích plochách je povolen pouze se souhlasem Městského kulturního střediska
Stříbro – příspěvková organizace,
je prováděn přímo pracovníkem této organizace, případně po dohodě s odpovědnou organizací
přímo inzerentem a to na těchto plakátovacích plochách:
-

ul. Vodičkova a ul. Třída 5.května (křižovatka ulic)
ul. Vodičkova (prostor u baru „Absolut“)
ul. Plzeňská ul. (prostor u Hotelu u Branky)
ul. Nádražní (prostor u prodejny paliv)
ul. 28.října (prostor u autobusové zastávky „U Jána“)
ul. Soběslavova a ul. Třešňová (křižovatka ulic)
ul. Palackého (prostor u domu č.p. 665)
ul. Gagarinova (prostor nad Mateřskou školou)
ul. Pastýřská (prostor ČSAD)
ul. Benešova ul. (prostor u prodejny „LIDL“ typ stojanu „A“)
ul. Benešova ul. (prostor u prodejny „PENNY“ typ stojanu „A“)
Masarykovo náměstí (prostor u banky - typ stojanu „A“)
Masarykovo náměstí (prostor u radnice - typ stojanu „A“)
Severní předměstí prostor u prodejny - typ stojanu „A“)

Martin Záhoř
starosta města Stříbra

Příloha č. 3 obecně závazné vyhlášky města Stříbra
č. 09/2020 ze dne 09.12.2020
a) Vymezené plochy ulic a jiných veřejných prostranství, jichž se týká ustanovení
článku 3 písm. e)
„Zákaz konzumace alkoholu“
V Prostorách Městské památkové zóny (dále jen „MPZ“) - historické jádro centra1):
na území MPZ se nacházejí nemovitosti a pozemky umístěné v ploše na těchto ulicích:
ul. Benešova, ul. Na Výsluní, ul. Smuteční vrch, ul. Plzeňská (v úseku od Masarykovo nám. ke
křižovatce s ul. Nádražní), ul. Na Vrchu, ul. Partyzánská, ul. Sokolská (v úseku mezi mosty přes
řeku Mži), ul. Na Příkopech, ul. U Červené lávky, ul. Ruská, ul. V Domkách, ul. Hradební,
ul. Jiřího z Poděbrad, ul. Boženy Němcové, ul. Kostelní, ul. Kostelní nám., ul. Jakoubkova, ulice
Žižkova, ul. Husova, Masarykovo nám., ul. Dostojevského, ul. Bezručova, ul. Tylova, ulice
Mánesova, ul. Pivovarská, ul 28. října, nám. Svobody a plocha areálu Minoritských zahrad
a městského parku v prostorech chodníčků pro pěší (se vstupem za brankou do pěší zóna v parku
u DDM a vyústěním v lokalitách: u sportovního oválu s mantinely, u Červené lávky, u sochy
Svatého Jana Nepomuckého).
V Prostorách Zóny „A“ MPZ - historicky nejhodnotnější území MPZ2):
na území MPZ se nachází plocha historického kamenného mostu přes řeku Mži (včetně věže
a předmostí).
Další prostory jsou vymezeny takto:
- ul. Palackého a ul. Soběslavova (včetně přilehlých ploch)
- plocha Autobusového nádraží (nacházející se na ul. Benešova),
- plocha Jižních zahrad (se vstupem vedle budovy radnice na Masarykovo nám. a přístupná z ulice
Husova),
- v parčíku (travnatá plocha) v okolí kostela Nanebevzetí Panny Marie,
- v parčíku před vstupem do městského hřbitova (nacházející se na ul. Soběslavova),
- veřejně přístupných dětských hřišť, sportovišť a pískovišť (umístěných na Západním předměstí p.p.č. 253/58, 3179/4, 289/1, na ul. Větrná / Soběslavova ul. - p.p.č. 1310/2, 1310/4, na
Masarykovo nám. - st.p.č. 54 v klidové zóně u Domova dětí a mládeže, na ul. Nerudova –
p.p.čísla. 1821/27, 1821/20, 1804/28 na ul. Máchova – p.p. 1849/1, 1784/2),
- plocha sportovního oválu s mantinely (umístněné na části p.p.č. 834/2 a 245/1)

Martin Záhoř
starosta města Stříbra

1)

Obecně závazná vyhláška města Stříbra č. 9/2010 O regulaci některých činností v městské památkové
zóně, čl. III vymezení MPZ Stříbro
2)
Obecně závazná vyhláška města Stříbra č. 9/2010 O regulaci některých činností v městské památkové
zóně, čl. III vymezení zóny „A“ MPZ Stříbro

b). Grafické vyobrazení vymezených ploch, kde narušuje veřejný pořádek konzumace alkoholických nápojů na ulicích
a jiných veřejných prostranstvích.

Martin Záhoř

starosta města Stříbra

Příloha č. 4 obecně závazné vyhlášky města Stříbra
č. 09/2020 ze dne 09.12.2020
Doporučený vzor

Žádost o udělení výjimky pro povolení akce mimo
povolené časy – ohlášení*)
A) ze zákazu konzumace alkoholu na ulicích a jiných veřejných prostranstvích*)
B) změna stanovení doby nočního klidu*)
C) provádění pyrotechnických efektů, ohňostrojů*)
1. Žadatel:
Pořadatel nebo provozovatel akce anebo ohňostrojových prací:
Jméno a příjmení (nebo název u právnických osob současně se jménem a příjmením osoby oprávněné
jednat za takovou osobu pro konkrétní akci):
………………………………………………………………………………………..………………………………
Trvale bytem, sídlo: .…………………………………………………………….………………………………...
Datum narození (popř. IČ): ………………………tel. č.**):…………………..e-mail**):.…………………….
2) Osoba zodpovědná za zajištění pořádku (popř. přípravu a odpalování ohňostroje):
Jméno a příjmení: …………………………………….…………………………………….…………………….
Trvale bytem: ………………………………………….……………………………………….………………….
Datum narození (popř. IČ): ………………………tel. č.**):…………………..e-mail**):.…………………….
3) Akce, popř. ohňostroj:
Začátek akce (včetně přípravy ohňostroje) dne: …………..……………….. v ……………………… hodin
Konec akce dne: …………………….. v …………………… hodin, popř. doba ohňostroje…………………
Místo konání : ……….…………………………………………………………………………………………….
Předpokládaný počet účastníků (návštěvníků): ………………………........................................................
Způsob zajištění pořadatelské služby (počet pořadatelů, název agentury apod.):
……………………………….…………………………………………………………………………………………
...……………………………………………………………………………………………………………………….
..………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………….…………………………………………………………………………………………
*) nehodící se škrkněte
**) nepovinný údaj

Základní postup a podmínky k žádosti dle bodu A), B), C):
a) Postup a podmínky pro vyřízení žádosti:
Sdělení o době a místě konání akce, popř. ohňostroje.
b) Způsob podání žádosti:
V souladu s ustanovením § 37 správního řádu
c) Adresa úřadu pro podání žádosti poštou:
Městský úřad ve Stříbře
Masarykovo náměstí 1,
349 01, Stříbro
d) Úřední hodiny pro osobní podání na podatelně v budově č.p. 63:
PO, ST: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 hod., ÚT, ČT, PÁ: 08:00 – 14:00 hod.
e) Telefonické kontakty pro doplňkové informace, popř. spojení pro podání faxem:
Tel.: 374801111 (374801104), Fax: 374 801 331 (374 801 166)
f) Pro elektronické podání:
elektronická podatelna: podatelna@mustribro.cz,
popř. e-mail: sekr@mustribro.cz
g) Správní a jiné poplatky a způsob jejich uhrazení:
Nejsou.
h) Lhůty pro vyřízení:
Nejpozději do 30 dnů.
i)

Datum, od kterého návod platí:
25.12.2020

j)

Datum provedení poslední aktualizace:
25.12.2020

Martin Záhoř
starosta města Stříbra

