Usnesení zasedání zastupitelstva města Krásná Hora nad Vltavou
ze dne 20.12.2016 č.j. 934/2016
a) Zastupitelstvo města bere na vědomí:
- plnění minulého usnesení
- stavy účtu k 20.12.2016
- příspěvky z diskuse
b) Zastupitelstvo města schvaluje:
-

-

-

-

-

-

-

program jednání zastupitelstva města
ověřovatele zápisu: Mgr. Veronika Krůtová, Pavel Lacina
zapisovatelku: Jitku Balounovou
rozpočtové opatření č. 9 dle přílohy
Celkové daňové, nedaňové a kapitálové příjmy v návrhu rozpočtu činí 18 433 000,- Kč,
celkové výdaje činí 28 445 000,- Kč. Zastupitelstvo města schvaluje schodkový
rozpočet a to na závazné ukazatele = paragrafy rozpočtové skladby a vyrovnaný
rozpočet hospodářské činnost ve výši 700 000,- Kč, vše dle přílohy č. 1
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000
Sb.,obcích, ve znění pozdějších předpisů, kompetenci radě města k provádění
jednotlivých nezbytných rozpočtových opatření pro potřeby správného plnění
měsíčního rozpočtu v rozsahu závazných ukazatelů – paragrafy rozpočtové skladby, u
daňových příjmů – položky rozpočtové skladby, kdy v tom měsíci se zastupitelstvo
města nekoná.
Zastupitelstvo města si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření
provedeném v kompetenci rady města na nejbližším zasedání zastupitelstva města
aktualizaci rozpočtového výhledu Města Krásná Hory nad Vltavou na období
2018-2021 dle přílohy č. 2
schválilo prodej pozemků parc. č. 65/7 o výměře 40m2, parc. č 66/3 o výměře 36 m2 a
parc. č. 1254/44 o výměře 29 m2 (dle GP č. 614-185/2016 ze dne 2.12.2016, potvrzený
KÚ pro Středočeský kraj dne 16.12.2016), oddělený z pozemků parc.č. 65/1, 66 a
1254/1, vše v k.ú. a obci Krásná Hora nad Vltavou za cenu 80,- Kč/m2
směnu pozemků parc. č. 491/1, 491/2 a 491/3 v k.ú. Mokřice o celkové výměře
6 061m2 za pozemky parc. č. 69/7 o výměře 1 021m2, parc. č. 69/14 o výměře 219 m2
a pozemek parc. č. 69/50 o výměře 4 821m2, který vznikl oddělením části pozemku
parc. č 69/9 dle GP č. 181-161/2016 ze dne 7.11.2016, potvrzené KÚ pro Středočeský
kraj dne 21.11.2016 o celkové výměře 6 061 m2 v k.ú. Mokřice ve vlastnictví Města
Krásná Hora nad Vltavou.
podepsat Smlouvu o zřízení věcného břemene, jejíž předmětem je bezúplatný souhlas
se zřízením, užíváním, oprav a nezbytné údržby přípojky vodovodu přes pozemek
města parc. č. 514/3 (v rozsahu GP č. 608-156/2016 ze dne 31.10.2016, potvrzené
Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj dne 11.11.2016) ve prospěch pozemku
parc. č. 514/5 v k.ú. a obci Krásná Hora nad Vltavou
zvýšit odměny neuvolněných členů zastupitelstva dle Nařízení vlády č. 414 ze dne
28.11.2016, kterým se mění Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon
funkce členů zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. Odměny jsou stanoveny dle
přílohy č. 1 podle jednotlivých sloupců v maximální výši
odměny neuvolněným zastupitelům s účinností od 1. 1 .2017 takto:
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Odměna člena zastupitelstva je navržena dle sl. č. 12, odměna člena rady je navržena
dle sl. č. 9. Tato odměna se sčítá s odměnou předsedy výboru zastupitelstva dle sl. č.
10, případně s odměnou člena výboru zastupitelstva dle sl. č. 11.
Odměna člena zastupitelstva dle sl. č. 12 se nesčítá s odměnou člena rady sl. č. 9.
Příplatek podle počtu obyvatel dle sl. č. 13 se nebude vyplácet.
Měsíční odměna místostarosty, neuvolněného zastupitele je navržena dle sl. č. 6
v maximální výši, ke které je navrženo vyplácet příplatek podle počtu obyvatel města
dle sl. č. 8 ve výši 50% maximální částky.
poplatky za odvoz komunálního odpadu na rok 2017 ve výši:
- trvale bydlící osoby (jeden poplatník) 600,-- Kč na rok
- rekreační objekty (jeden poplatník) 800,-- Kč za rok
- podnikající fyzické osoby a organizace 62,-- Kč + DPH v zákonné stanovené výši za
odvoz jedné nádoby ( popelnice 110 l)
schválilo podepsat Smlouvu o dílo na zpracování územního plánu Krásná Hora nad
Vltavou s firmou 4D prostor s.r.o. ve spolupráci s Ing. Arch. Ivanou Slavkovou, se
sídlem Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 – Smíchov
podat žádost o dotaci na zpracování územního plánu Města Krásná Hora nad Vltavou
ponechat žádost o zapůjčení repliky svatováclavské koruny do Krásné Hory na místním
panu faráři a nabídnout spoluúčast při výstavě.
nájem za uložení vodovodu, kanalizace dešťové vody a pomníku ve výši ročního
poplatku za TKO pro nemovitost čp. 1 v k.ú. Mokřice

c) Zastupitelstvo města neschvaluje:
- snížit poplatek za TKO za nemovitost Mokřice čp. 1.
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