USNESENÍ
ze 3. jednání Zastupitelstva města Kaznějov dne 20.2.2019
Zastupitelstvo projednalo a schvaluje:
43 – program jednání a ověřovatele zápisu
44 – zprávu o činnosti rady v období od 17.12.2018 – 23.1.2019
45 – přehled o příjemech a výdajích rozpočtu k 31.12.2018
46 – uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí finančního příspěvku SDH Kaznějov na činnost
v roce 2019 ve výši 20 000,- Kč
47 – uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí finančního příspěvku FK Bohemia Kaznějov,
IČ 67106234, na činnost v roce 2019 ve výši 345 000,- Kč
48 – návrh rozpočtu města Kaznějov na rok 2019 s projednanými změnami (v tis. Kč)
31.11 finanční příspěvek pro MŠ sídl.
55.12 provoz JSDHO

1 900,0
-15,0

34.19 příspěvky pro sportovní spolky

45,0

34.29 příspěvky pro zájmové spolky

20,0

61.17 výdaje na volby do EP

80,0

4122 dotace na Pečovatelskou službu

180,0

Celkové příjmy rozpočtu po úpravách návrhu

63 802,0

Celkové výdaje rozpočtu po úpravách návrhu

101 299,27

Splátky úvěru
Schodek rozpočtu

625,0
38 122,27

Financování schodku rozpočtu
20 000,0 úvěr, 18 122,27 zůstatek r. 2018
a jako závazné schvaluje členění příjmů a výdajů rozpočtu podle paragrafů nebo případně podle
paragrafů a položek tak, jak je uvedeno v předloženém návrhu rozpočtu
49 – návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Kaznějov
50 – návrh rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Kaznějov sídl. S navýšením výdajů
na rekonstrukci střechy budovy MŠ na sídl.
51 – přijetí úvěru určeného na financování přestavby bývalého kulturního domu na dům
s nájemními byty ve výši 20 000 000,- Kč od České spořitelny,a.s., IČ 452447812 na dobu
splatnosti 5 let se splácením formou pravidelných měsíčních splátek, se lhůtou k čerpání
do 31.12.2019 a s nulovými poplatky za poskytnutí a správu úvěru
52 – rozpočet sociálního fondu na rok 2019 a úpravu statutu sociálního fondu
53 – podání žádosti o dotaci na „Rekonstrukci ulice Mrtnická v Kaznějově“ z dotačního titulu
MMR ČR č. 117D8220A Podpora obnovy místních komunikací
54 – předložený návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020-2022
55 – Závěrečnou zprávu o provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků města
Kaznějov za rok 2018
56 – prodej pozemku p.č. 1407/2 o výměře 289 m2 v k.ú. Kaznějov manželům
---------------------------------------- za cenu 300,- Kč/m2 a úhradu nákladů s prodejem spojených
57 – Strategický plán rozvoje města Kaznějov
58 – uzavření veřejnoprávní smlouvy se spolkem Pohyb Kaznějov, IČ 49748734, na poskytnutí
příspěvku 22 000,- Kč na úhradu nájemného za tělocvičnu v ZŠ

59 – uzavření veřejnoprávní smlouvy se spolkem Tenisový klub Kaznějov, IČ 68833156,
na poskytnutí příspěvku ve výši 20 000,- Kč na financování tenisové školy mládeže
60 – uzavření veřejnoprávní smlouvy s TJ Sokol Kaznějov, IČ 687784937, na poskytnutí příspěvku
ve výši 20 000,- Kč na činnost v roce 2019
61 – uzavření veřejnoprávní smlouvy se ZO ČZS Kaznějov, IČ 49744640, na poskytnutí příspěvku
ve výši 30 000,- Kč na výměnu vstupních dveří do budovy moštárny
62 – rozdělení výsledku hospodaření Základní školy Kaznějov přídělem částky 261 287,41 Kč
do rezervního fondu a částky 29 032,- Kč do fondu odměn
63 – uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní
obslužnosti

Zastupitelstvo projednalo a souhlasí:
64 – se záměrem Plzeňského organizátora veřejné dopravy – společnosti POVED připravit
dokumentaci pro územní rozhodnutí pro vybudování autobusové zastávky v ulici Nádražní
v Kaznějově u železniční stanice

Zastupitelstvo projednalo a vzalo na vědomí:
65 – důvodovou zprávu ve věci záměru Plzeňského organizátora veřejné dopravy – společnosti
POVED připravit dokumentaci pro územní rozhodnutí pro vybudování autobusové zastávky
v ulici Nádražní u železniční stanice Kaznějov

Zastupitelstvo projednalo a ukládá:
66 – informovat společnost POVED o vyjádření zastupitelstva k záměru společnosti POVED
připravit dokumentaci pro územní rozhodnutí pro vybudování autobusové zastávky v Nádražní
ulici u železniční stanice Kaznějov
termín: ihned
zodp. starostka
67 – poskytnout součinnost společnosti POVED (projektantovi) při přípravě dokumentace pro ÚR
termín: průběžně
zodp. TO

Zastupitelstvo projednalo a deleguje:
68 – Ing. Petra Nového jako zástupce města na jednání valné hromady VAK, a.s. konané dne
13.6.2019 a Elišku Bartáskovou jako náhradníka pro zastupování na této valné hromadě

Ing. Petr Nový
místostarosta

Mgr. Eva Šimlová
starostka

