Město Kdyně
l W. l' zastupitelstvo
města
$J Náměstí 1
W

345 06 Kdyně

USNESENÍ
7. zasedání zastupitelstva města,
které se konalo dne 20. 12. 2019

Zastupitelstvo města Kdyně:
Z7-58 - určuje ná základě ustanoverií § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 sb., o obcích (obecrií
zřízení), ve zněrií pozdějšfch předpisů ověřovateli zápisu zjednání zastupitelstva města
Jaroslavu Mlezivovou a Antonína Váchala.

Z7-59 - volí návrhovou komisi ve složení Jan Janda a Radek Čejka.
Z7-60 - schvaluje program zasedání zastupitelstva dle předloženého návrhu.

Z7-61 - volí pana Pavla Dominika, trvale byteml

?, členem

Kontrolního výbom Zastupitelstva města Kdyně.

Z7-62 - a) schvaluje rozpočet Města Kdyně na rok 2020 dle předloženého návrhu jako
schodkový, s příjmy ve výši 136100 000 Kč a výdaji ve výši 145 455 415 Kč. Schodek ve výši
9 355 415 Kč bude financován z přebytku hospodaření z minulých let. Závazné ukazatele
rozpočtu jsou stanoveny v paragrafovém třídění rozpočtové skladby.
b) schva}uje závazné ukazatele rozpočtu pro zřízené příspěvkové organizace dle předloženého
návrhu

c) schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Kdyně na období 2021 - 2022 dle
předloženého návrhu

d) pověřuje Radu města Kdyně prováděním změn rozpočtu forrnou rozpočtových opatření
dle ?' 16 zákona č. 250/2000 sb., o rozpoč:tových pravidlech úžemních rozpočtů, 've znění
pozdějších předpisů.
e) schvaluje na základě schváleného rozpočtu uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí

účelové dotace z rozpočtu Města Kdyně ve výši 100 000 Kč s Římskokatolickou faffiostí
l

Kdyně, se sídlem Farní 90, 345 06 Kdyně, IČO: 48343722. Dotace bude použita na úhradu
části nákladů spojených s restaurováním varhan v kostele sv. Mikuláše ve Kdyni.
f) schvaluje na základě schváleného rozpočtu uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí

účelové dotace z rozpočtu Města Kdyně ve výši 300 000 Kč s Českým rybářským svazem, MO

Kdyně, se sídlem Dělnická 5 79, 345 Ó6 Kdyně, IČO: 18230997. Dotace bude použita na úhradu
části nákladů spojených s výstavbou rybochovného zařízení v blízkosti areálu Centra vodní
zábavy Kdyně.
Z7-63 - stanovuje neuvolněným členům zastupitelstva měsíční odměny za výkon funkce
podle přílohy nařízení vlády č. 318/2017 sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků v následujících částkách s účinností od 1. 1. 2020:
člen zastupitelstva:
člen výboru/komise:
předseda výboru/komise:
člen rady:

2171Kč
3619Kč
4 343 Kč
8 687 Kč

V případě souběhu více funkcí bude neuvolněnému členu zastupitelstva poskytnuta odměna
jen za tu funkci, u níž je stanovená odměna nejvyšší. V případě budoucích změn v obsazení
jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce či vzniku
mandátu.

Oskar Hamrus v.r.
starosta města

Ing. Věra Říhová v.r.
místostarostka města
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';-JRady-'(EU) 20;6/6J79--(GDPR) oa ochran;-fjyzicŠch-osobo v sou:p;srlW;ti-se zprrac:a:i?iáníím
osobních'i'tdajů a o volném pohybu těchto'ůdajů (obecné íÍařízení o ochraně osobních Majů)
jsou usnesení Zastupitelstva / Rady města Kdyně uveřejněna v upravené verzi z důvodů
dodržení přiměřeno,sti rozsahu zveřejnovaných osobních údajů.
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