USNESENÍ
z 21. jednání Zastupitelstva města Kaznějov dne 20.6.2018
Zastupitelstvo projednalo a schvaluje:
381.- program jednání, návrhovou komisi a ověřovatele zápisu
382 – činnost rady v době od posledního jednání ZM
383– přehled příjmů a výdajů rozpočtu sestavený k 31.5.2018
384 – v plném rozsahu účetní závěrku města Kaznějov za rok 2017
385 – v plném rozsahu účetní závěrku firmy Prodej tepla s.r.o. za rok 2017
386 – bez výhrad celoroční hospodaření města a jeho Závěrečný účet za rok 2017
včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření města Kaznějov vypracované pracovníky
ekonomického odboru, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly Krajského úřadu
Plzeňského kraje, Závěrečné zprávy o inventarizacei majetku, pohledávek a závazků, Výkazu
zisku a ztráty města Kaznějov za rok 2017, Rozvahy města Kaznějov za rok 2017 a Výkazu
pro hodnocení plnění rozpočtu sestaveného k 31.12.2017
387 – Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvy
o právu provést stavbu č. IV-12-0013382
388 – prodej pozemku p.č. 517/31 v k.ú. Kaznějov za cenu 200,- Kč/m2 a úhradu nákladů
s prodejem spojených manželům A. a Z. K., bytem Kaznějov
389 - koupi pozemků p.č. 232/113, 232/123 a GP oddělené části pozemku p.č. 232/59 za cenu
300,- Kč/m2, pozemků p.č. 232/81 a zbylé části p.č. 232/59 za cenu 50,- Kč/m2 a pozemku
p.č. 280/27 za celkovou cenu 1 000- Kč s tím, že náklady s koupí spojené hradí město
390 – vyřešení duplicitního vlastnictví pozemku p.č. 426/245 v k.ú. Kaznějov formou finanční
kompenzace duplicitnímu vlastníku V. K. ve výši 150,- Kč/m2 s tím, že náklady
s převodem spojené uhradí město
391 – prodej pozemku p.č. 1147/4 v k.ú. Kaznějov za cenu 300,- Kč/m2 + DPH a úhradu všech
nákladů s prodejem spojených včetně plné úhrady za nové vypracování kupní smlouvy
žadateli R. K., bytem Druztová
392 – přijetí účelové finanční dotace z dotačního titulu „2018 Příspěvek na nákup nového
dopravního automobilu“ z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města ve výši 300 000,- Kč
393 – rozpočtové opatření č. 2
394 – OZV č. 2/2018 o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích k zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku
395 – zachování matričního úřadu Kaznějov za podmínek změněného financování jeho provozu,
kdy budou ze státního rozpočtu hrazeny pouze vykázané výkony matriky předem určenou
částkou za jeden výkon
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