USNESENÍ
z 5. jednání Zastupitelstva města Kaznějov dne 26.6.2019
Zastupitelstvo projednalo a schvaluje:
82 – program jednání a ověřovatele zápisu
83 – činnost rady v období od 4. jednání ZM
84 – čerpání příjmů a výdajů k 31.5.2019
85 – v plném rozsahu účetní závěrku města za rok 2018
86 – v plném rozsahu účetní závěrku firmy Prodej tepla s.r.o. za rok 2018
87 – bez výhrad celoroční hospodaření města a jeho Závěrečný účet za rok 2018 včetně Zprávy
o přezkoumání hospodaření města Kaznějov vypracované pracovníky ekonomického odboru,
oddělení přezkoumání hospodaření obcí a kontroly KÚ Plzeňského kraje, Závěrečné zprávy
o inventarizaci majetku, pohledávek a závazků, Výkazu zisku a ztráty města Kaznějov za rok
2018, Rozvahy města Kaznějov za rok 2018 a Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu
sestaveného k 31.12.2018
88 – uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 9900097105_1_VB
89 – uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0012030-VB-1
90 – uzavření směnné smlouvy mezi městem Kaznějov a FK Bohemia Kaznějov dle předloženého
návrhu, tj. město Kaznějov se stává vlastníkem pozemků p.č. 1162/8 o výměře 1783 m2 a p.č.
1162/7 o výměře2204 m2, vše v k. ú. Kaznějov, a pozemky p.č. 327/39 o výměře 57 m2 ,
327/40 o výměře 75 m2 , 327/43 o výměře 1 136 m2 , 327/42 o výměře 1 884 m2 a p.č.st.
992/3
o výměře 215 m2 , vše v k.ú. Kaznějov, převádí na FK Bohemia Kaznějov, IČ 67106234,
beze všech finančních doplatků
91 – koupi pozemku p.č. 426/294 o výměře 1 591 m2 v k.ú. Kaznějov za cenu 100,- Kč/m2
od H. Š., bytem ----------92 – koupi pozemku p.č. 426/147 o výměře 569 m2 v k.ú. Kaznějov za cenu 450,- Kč/m2
od P. V., bytem --------------------------93 – předložený návrh rozpočtového opatření č. 2 navýšený v odd. par. 36.39 o 420,0 tis. Kč
na výkup pozemků
94 – prodej pozemku p.č. 1368 v k.ú. Kaznějov za cenu 200,- Kč/m2 a úhradu nákladů s prodejem
spojených V. P., bytem -------------------------------95 – prodej pozemků p.č. 1600/3, 574/6, 1408, 576/17, vše v k.ú. Kaznějov J. Š. bytem--------------za cenu 300,- Kč/m2 , DPH a úhradu nákladů s prodejem souvisejících
96 – záměr využití pozemků p.č. 426/174 a 426/13 při výstavbě 2 bytových domů včetně
infrastruktury firmou Bydlení u Plzně s.r.o. s tím, že majetkově bude záměr řešen až
po dokončení výstavby
97 – záměr uzavřít novou smlouvu o provozování vodohospodářského majetku města na období
2 let, tj. od 1.1.2020 do 31.12.2021
98 – odpis pohledávek vzniklých neplacením nájemného H. S., posledně bytem ------------99 – vstup města do Sdružení místních samospráv ČR
100 – darovací smlouvy se společností LB Minerals, s.r.o. na dodávku vody do retenční nádrže
Kaznějov a na dodávky písku a kameniva pro údržbu sportovních, dětských i školních hřišť a
zimní údržbu komunikací
101 – uzavření veřejnoprávní smlouvy s divadelním souborem Štace Kaznějov na poskytnutí
finančního příspěvku 20 000,- Kč na činnost v roce 2019, zejména na nákup materiálu,
zhotovení kostýmů, hudební nástroje a opravy a údržbu zařízení
102 – přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje z dotačního titulu „2019 Příspěvek
na vybavení a opravy neinvestiční povahy“do rozpočtu města Kaznějov ve výši 29900,- Kč

Zastupitelstvo projednalo a vzalo na vědomí:

103 – závěrečný účet DSO Silnice I/27 za rok 2018
104 – rozpočet zájmového sdružení Severní Plzeňsko na rok 2019
105 – informace o změnách ve vedení příspěvkových organizací MŠ a ZŠ
106 – neschválení žádosti o dotaci na rekonstrukci MK Mrtnická z dotačního programu MMR
Podpora rozvoje regionů 2019
107 – podání žádosti o finanční příspěvek z dotačního programu „Podpora péče o pomníky, válečné
hroby a pietní místa na území PK“
108 – podání žádosti o účelovou dotaci na rekonstrukci požární zbrojnice z dotačního programu
vyhlášeného MV ČR „Účelové investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů
obcí“

Ing. Petr Nový
místostarosta

Mgr. Eva Šimlová
starostka

