Usnesení č. 23/2022
z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města ve Stochově,
které se sešlo dne 13. června 2022 v 17,00 hodin
Zastupitelstvo města po projednání:
I. Konstatuje:
1) splnění, popřípadě naplňování usnesení z předešlého zasedání Zastupitelstva města
Stochov.
II. Bere na vědomí:
1) předložené informace o stavu jednání mezi městem Stochov a společností Vodárny
Kladno-Mělník k uvažovanému projektu s názvem „Rekonstrukce a intenzifikace
čistírny odpadních vod Stochov“.
2) zprávu o činnosti Městské policie Stochov za období 04/2022 – 05/2022.
III.Schvaluje:
1) program 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Stochov.
2) vyřazení dlouhodobého hmotného majetku (DHM).
3) návrh kupní smlouvy na převod nově vzniklého pozemku parc. č. 681/131, k.ú.
Čelechovice, viz příloha.
4) zadání územní studie pro zastavitelné plochy VS4 vymezené v Územním plánu Města
Stochov, viz příloha.
5) termín pro podání Návrhů na změny Územního plánu města Stochov č. 3 do 5.9.2022
6) v souladu s § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn, počet
členů zastupitelstva města pro volební období 2022 – 2026 na 21.
7) bez výhrad Závěrečný účet města za rok 2021 s příjmy 209 910 tis. Kč a výdaji
192 395 tis. Kč. Po konsolidaci s příjmy 209 910 tis. Kč a výdaji 185 698 tis. Kč
s financováním ve výši – 24 211,9 tis. Kč, včetně zprávy nezávislého auditora
o přezkoumání hospodaření města za rok 2021.
8) výsledek hospodaření za rok 2021 ve výši 24 211,9 tis. Kč a zároveň převod výsledku
do Fondu rezerv a rozvoje nejpozději do 30.6.2022.
9) účetní závěrku města Stochov, dle vyhlášky č.220/2013 Sb. sestavenou k 31.12.2021.
10) rozpočtové opatření č.2/2022. V rozpočtu dochází ke zvýšení příjmů a výdajů o
11.454 tis. Kč. Rozpočet po úpravách činí 256.547,0 tis. Kč.
11) ukončení veřejnoprávní smlouvy o vzájemné spolupráci při plnění úkolů jednotky
požární ochrany ze dne 10.04.2018 s Českou republikou – Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno (IČO 70885371) jejímž
předmětem je zajištění plnění úkolů jednotky požární ochrany sboru dobrovolných
hasičů města Stochov dohodou smluvních stran z důvodu uzavření nové veřejnoprávní
smlouvy.
12) uzavření veřejnoprávní smlouvy o vzájemné spolupráci při plnění úkolů jednotky
požární ochrany s Českou republikou – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje,
Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno (IČO 70885371) jejímž předmětem je zajištění plnění
úkolů jednotky požární ochrany sboru dobrovolných hasičů města Stochov, a to na dobu
určitou do 31.12.2028 s jednorázovým finančním příspěvkem na provoz, činnost
a zabezpečení činnosti jednotek požární ochrany ve výši 3.035.700 Kč.

IV. Neschvaluje:
1) v souladu se zák. č. 183/2006 Sb. zrušení předkupního práva na pozemek parc. č. 189/4,
k.ú. Honice, které bylo zapsáno dle § 101 zák. č. 183/2006 Sb., viz příloha.

Ing. Roman Foršt
starosta města

