
Usnesení ze zasedání zastupitelstva Města Rejštejn ze dne 13.6.2016

Usnesení č. 26/2016: ZM schvaluje účetní uzávěrku Města Rejštejn za r. 2015.

                                                                                                                   Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0

Usnesení č. 27/2016: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2015. Přezkoumání 
provedly pracovnice Krajského úřadu Plzeňského kraje, odd. Přezkoumání hospodaření obcí a 
kontroly. Závěr zprávy: Byly odstraněny nedostatky z roku 2014. Nově byly zjištěny nedostatky: Plné 
znění zprávy je přílohou k závěrečnému účtu. Město Rejštejn schvaluje celoroční hospodaření města 
a a závěrečný účet města za rok 2015 včetně zprávy krajských auditorek o výsledku přezkoumání 
hospodaření ÚSC Rejštejn s výhradou ve zprávě a přijímá tato opatření: 

- Starosta města bude důsledně dbát na dodržování rozsahu pravomocí při schvalování 
rozpočtových opatření daných mu zastupitelstvem – neprodleně, průběžně.

Při zvěřejňování a schvalování závěrečného účtu bude postupováno dle platných právních předpisů 
– neprodleně.

- Při schvalování a zadávání rozpočtu do softwaru na příslušný rok bude postupováno dle 
platných právních předpisů – neprodleně.

- Účetní postupy budou prováděny dle platných právních předpisů – neprodleně, průběžně.

- Inventarizační práce budou prováděny dle platných právních předpisů – neprodleně.

- O splnění nápravných opatření bude město krajský úřad informovat nejpozději do 30. 1. 2017    

                                                                                                                    Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení č. 28/2016: ZM bere na vědomí rozpočtová opatření č. 3. a 4./2016.

                                                                                                                 Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0                     

Usnesení č. 29/2016: ZM rozhodlo o prodeji pozemku č. 963/1 (418 m2) manželům Vayssierovým za
cenu 100,-Kč/m2

                                                                                                        Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0.

Usnesení č. 30/2016: ZM rozhodlo o prodeji pozemků č. 963/2 (643 m2), 963/5 (183 m2), č. 170 (11 
m2) manželům Piklovým za cenu 100,-Kč/m2.

                                                                                                         Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0

Usnesení č. 31/2016: ZM rozhodlo o prodeji pozemku č. 963/4 (370 m2) manželům Kubovým za 
cenu 100,-Kč/m2. 
 ZM pověřuje SM přípravou a podpisem příslušných smluv.                                                                           

                                                                                                   Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0   



Usnesení č. 32/2016: ZM schválilo příspěvek obce na linku „zelených autobusů“ pro r. 2016 ve výši 
15 000,-

                
                                                                                                         Pro: 5 Proti: 0  Zdržel se: 0

Usnesení č. 33/2016: ZM schválilo stanovy „Svazu šumavským obcí“ .

                                                                                                       
                                                                                                           Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0  

Usnesení č. 34/2016: ZM schválilo příspěvek města na rejštejnskou pouť ve výši 10 000,- Kč.

                                                                                                       Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0
  

Usnesení č. 35/2016: ZM schvaluje firmu Typaz pro přípravu výběrové řízení na pořízení    
dopravního automobilu pro SDH Rejštejn. ZM pověřuje SM přípravou a podpisem příslušných 
smluv.

                                                                                                      Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0

Usnesení č. 36/2016: ZM schvaluje podmínky zadávací dokumentace pro pořízení dopravního 
automobilu pro SDH Rejštejn.

                                                                                                      Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0

Usnesení č. 37/2016: ZM schvaluje následující členy ZM: p. Heberleina, p. Zahrádku ml., p. Bradáče,
p. Koňase - do komise pro výběrové řízení na nákup dopravního automobilu pro SDH Rejštejn.

                                                                                                      Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0

Usnesení č. 38/2016: ZM bere na vědomí, že přípravu projektu dopravního napojení cest 
k parcelám určeným k výstavbě RD v Rejštejně provede firma pana Touše. ZM pověřuje SM 
přípravou a podpisem příslušných smluv.

                                                                                                      Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0

Usnesení č. 39/2016: ZM rozhodlo o prodloužení lhůty pro započetí výstavby RD, vyplývající z kupní 
smlouvy z 30. 5. 2011 a to, do konce volebního období tohoto zastupitelstva, tj. do října 2018. ZM 
pověřuje starostu přípravou a podpisem příslušného dodatku smlouvy.

                                                                                                                    Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0

Usnesení č. 40/2016: ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s městy Kašperské Hory a Sušice
a pověřuje SM přípravou a podpisem příslušných smluv.                                                                                

                                                                                                        Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0



                                                    

    


