USNESENÍ
z 19. jednání Zastupitelstva města Kaznějov dne 19.2.2018
Zastupitelstvo projednalo a schvaluje:
343 – program jednání, návrhovou komisi a ověřovatele zápisu
344 – zprávu o činnosti rady za uplynulé období
345 – přehled příjmů a výdajů rozpočtu sestavený k 31.12.2017
346 – návrh rozpočtu města Kaznějov na rok 2018 po projednaných úpravách ( v tis. Kč):
Celkové příjmy rozpočtu
55 650,22
Celkové výdaje rozpočtu

89 609,08

Splátky úvěru

618,7

Financování schodku ze zůstatku na účtech
34 577,56
k 31.12.2017
a jako závazné schvaluje členění příjmů a výdajů podle paragrafů nebo případně podle paragrafů a
položek tak, jak je uvedeno v předloženém návrhu rozpočtu
347 - předložený návrh rozpočtu sociálního fondu
348 – uzavření smlouvy s Plzeňským krajem o poskytnutí účelové dotace na poskytování
základních činností Pečovatelské služby
349 – uzavření smlouvy s Plzeňským krajem o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní
obslužnosti
350 – rozpočet příspěvkových organizací Základní škola Kaznějov a Mateřská škola Kaznějov
sídliště po úpravě rozpočtovým opatřením č. 1
351 – návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Kaznějov na období 2019 – 2021
352 – Vyhodnocení připomínek k návrhu územního plánu Kaznějov po veřejném projednání
353 – prodej pozemku p.č. 575/10 v k.ú. Kaznějov o výměře 540 m2 za cenu 300,- Kč/m2 bez DPH
manželům Aleně a Ing. Karlu Vondráčkovým, oba bytem K Doubravě 151, Kaznějov
354 – uzavření nájemní smlouvy mezi městem a Státním pozemkovým fondem na pozemek p.č.
1290/1 v k.ú. Kaznějov dotčený stavbou „Prostranství u kapličky v k.ú. Kaznějov“
355 – uzavření darovací smlouvy s LB MINERALS, s.r.o. na poskytnutí věcného daru na školské a
sportovní účely
356 – uzavření veřejnoprávních smluv na poskytnutí finančních příspěvků na uvedený účel ve výši:
spolek
účel
částka v Kč
TK Kaznějov

Provoz tenisové školy mládeže

20 000,-Kč

Pohyb Kaznějov

Nájemné za tělocvičnu pro dětské složky

20 000,- Kč

TJ Sokol Kaznějov

Činnost oddílu volejbalu v roce 2018

20 000,- Kč

Divadelní soubor Štace Projektor, režie, scénografie, návrhy, údržba a
pořízení kostýmů a rekvizit, výroba kulis

20 000,- Kč

FK Bohemia Kaznějov

310 000,- Kč

Činnost v roce 2018 – energie, údržba hřiště,
materiální vybavení

357 – rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací (v Kč):
Hospodářský
Příděl rezervnímu
Příděl fondu odměn
výsledek
fondu (80 %)
(20 %)
Základní škola Kaznějov

17 272,16

13 818,16

3 454,-

Mateřská škola sídliště

125 673,60

100 538,88

25 134,72

Zastupitelstvo projednalo a vzalo na vědomí:
358 – Rozhodnutí o námitkách k návrhu územního plánu Kaznějov po veřejném projednání

Zastupitelstvo projednalo a vydává:
359 – Územní plán Kaznějov

Zastupitelstvo projednalo a deleguje:
360 – jako zástupce města na jednání valné hromady VAK a.s. v červnu t.r. Zděnka Pokorného nebo
Renatu Dobrou nebo Ing. Helenu Fryčovou

Zastupitelstvo projednalo a jmenuje:
361 – jako zástupce zřizovatele ve školské radě Základní školy Kaznějov Ing. Petra Buchtelíka a
Mgr. Hantovou Helusovou

Mgr. Eva Šimlová
místostarostka

Ing. Petr Sýkora
starosta

