Město Kdyně
zastupitelstvo města
Náměstí l

345 06 Kdyně

USNESENI
9. zasedání zastupitelstva města,
které se konalo dne 22. 6.2020

Zastupitelstvo města Kdyně:
Z9-74 - určuje na základě ustanovení § 95 odst. l, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva města
Jaroslavu Mlezivovou a Ladislava Mráze.

Z9-75 - volí návrhovou komisi ve složení Jan Janda a Ing. Miroslav Výškrabka.
Z9-76 - schvaluje program zasedání zastupitelstva dle předloženého návrhu.
Z9-77 - a) bere na vědomí zápis ze 4. schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kdyně
ze dne 15. 6. 2020.
b) bere na vědomí zápis ze 4. schůze Finančního výboru Zastupitelstva města Kdyně
ze dne 18. 6. 2020.

Z9-78 - schvaluje prodej pozemku pare. č. 415/30, trvalý travní porost, o výměře 958 m2 v k.ú.
Dobříkov na Šumavě panu I^^^^^^^B, trvale bytem ^^^^^^^^^^^^^^B, který
předložil nejvyšší nabídnutou cenu ve výši 255 000 Kč vč. DPH. Náklady spojené se sepsáním
kupní smlouvy a vkladem do katastm nemovitostí uhradí kupující.
Z9-79 - schvaluje na základě žádosti paní ^^^^^^^^^B, trvale bytem
prodloužení lhůty pro dokončení stavby RD v lokalitě Na Skalce, na p.p.č.
1070/41 v k.ú. Kdyně formou dodatku kupní smlouvy. Lhůta pro ohlášení dokončení stavby se
dle požadavku žadatelky z důvodu pandemie viru SARS-CoV-2 a nedostupnosti materiálu
potřebného pro dokončení RD stanovuje na 11/2020.
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Z9-80 - schvaluje v předloženém znění uzavření darovací smlouvy se zřízením věcných
břemen mezi Římskokatolickou farností Kdyně, se sídlem: Farní 90, 345 06 Kdyně, IČO:
48343722, jako „dárce" a „oprávněný č. l" a Městem Kdyně, jako „obdarovaný" a „povinný"
a Biskupstvím plzeňským, se sídlem: nám. Republiky 234/35, 301 00 Plzeň, IČO: 45334439
jako „oprávněný č. 2". Dárce je výlučným vlastníkem p.p.č. 352 - ostatní plocha, (pohřebiště),
st.p.č. 148 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 160 (márnice), p.p.č.
350/53 - ostatní plocha, ost. komunikace a p.p.č. 1104/3 -ostatní plocha, ost. komunikace, vše
zapsané v KLN na LV č. 734 vše v k.ú. Kdyně. Věcné břemeno - služebnost se zřizuje k p.p.č.
352 a p.p.č. 1104/3 vk.ú. Kdyně. Poplatek z návrhu na vklad do katastru nemovitostí se
zavazuje uhradit obdarovaný, tj. Město Kdyně.

Z9-81 - schvaluje v souladu s ustanovením § lOa zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů v platném znění uzavření smlouvy s Plzeňským krajem, se

sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČO: 70890366 o poskytnutí účelové dotace ve výši
180 915 Kč na zajištění dopravní obslužnosti v Plzeňském kraji v roce 2020.
Z9-82 - a) schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města
Kdyně ve výši 60 000 Kč s organizací Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Safír Kdyně, se sídlem

Mlýnská 755, 345 06 Kdyně, IČO: 65571614. Dotace se poskytuje na podporu spolkové a
zájmové činnosti dětí a mládeže pod názvem „Safír dětem 2020".

b) schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Kdyně ve
výši 110 000 Kč s organizací Tělovýchovná jednota Sokol Kdyně, z.s., se sídlem Masarykova
243, 345 06 Kdyně, IČO: 22841644. Dotace se poskytuje na podporu sportovních organizací a
klubů s názvem akce „Celoroční podpora sportovní činnosti dětí, mládeže a dospělých ve městě
Kdyně a spádových obcích v roce 2020".
c) schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Kdyně ve
výši 100 000 Kč s organizací SK Kdyně 1920, z. s, se sídlem Na Kobyle 754, 345 06 Kdyně,

IČO: 18230741. Dotace se poskytuje na podporu sportovních organizací a klubů s názvem akce
„Údržba sportovního areálu a chod klubu".

Z9-83 - a) bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření USC Kdyně za rok

2019, zpracovanou Krajským úřadem Plzeňského kraje, se sídlem Škroupova 18,306 13 Plzeň.
Při přezkoumání hospodaření USC Kdyně za rok 2019 nebyly zjištěny chyby ani nedostatky,
chyby a nedostatky zjištěné při přezkoumání hospodaření za rok 2018 byly napraveny.
b) schvaluje v souladu s § 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s § 17 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Závěrečný účet Města Kdyně
za rok 2019, dle kterého saldo rozpočtového hospodaření za rok 2019 činí přebytek ve výši
11 780 469,51 Kč a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením Města Kdyně bez výhrad.

Z9-84 - a) schvaluje v souladu s vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 220/2013 Sb., o
požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek řádnou
účetní závěrku Města Kdyně za rok 2019.

b) schvaluje převod hospodářského výsledku Města Kdyně za rok 2019 - zisk ve výši
19 049 346,17 Kč na účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období.
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Z9-85 - bere na vědomí infonnaci o plnění rozpočtu Města Kdyně s ohledem na finanční
dopady pandemie viru SARS-CoV-2.
Z9-86 - bere na vědomí připomínku zastupitele Jana Lóffelmanna, ze dne 22. 5. 2020 týkající
se příspěvkové organizace Základní a mateřská škola Prapořiště, se sídlem Prapořiště 100, 345
06 Kdyně, IČO: 70996717.

Oskar Hamrus v.r.
starosta města

Ing. Věra Říhová v.r.
místostarostka města
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Upozornění:
Informujeme veřejnost, že v souladu s nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
jsou usnesení Zastupitelstva / Rady města Kdyně uveřejněna v upravené verzi z důvodů
dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů.
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