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Usnesení

10. zasedáníZastupitelstva města Kdyně
konaného dne 23. června 2016

W

1. ZM schválilo:

1.1. Podle § 43 zákona č. 128/2000 sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle § 17 odst.
7 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.
Závěrečný účet Města Kdyně za rok 2015 bez výhrad.
1.2.

Řádnou účetní závěrku Města Kdyně za rok 2015 na základě vyhlášky Ministerstva financí
č. 220/2013 sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných
účetních jednotek.

1.3. Jako dotčený orgán v řízení o umist'ování staveb uvedených v odst. l písm. c) ů e) § 188a
zákona č. 183/2006 sb., o úzeínním plánování a stavebním řádu v platném znění výstavbu
jednoho rodinného domu na p.p.č. 44/5 v k.ú. Starec na žádost pana Tomáše Dittricha, 17.
listopadu, 344 0l Domažlice.
1.4. Jako dotčený orgán v řízenf o umist'ování staveb uvedených v odst. 1 písm. c) až e) § 188a
zákona č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění výstavbu
jednoho rodinného domu na p.p.č. 1413/l vk.ú. Prapořiště na žádost paní Anny
Krejbichové, Prapořiště 147, 345 06 Kdyně.
1.5.

Prodej p.p.č. 1092/4 v k.ú. Kdyně o výměře 13 m2- ostatní plocha, jiná plocha, zaměřené
geometrickým plánem č. 1421-1105/2016, ve vlastnictví města Kdyně Ing. Zdeňkovi
Hamatovi za cenu 400,- Kc/m . Naklady spo)ene se sepsanim kupm smlouvy, vkladem do
katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

1.6. Změnu účelu dotace poskytnuté v rámci schváleného rozpočtu města Kdyně Sportovnímu
klubu Kdyně 1920, Na Kobyle 341, 345 06 Kdyně ve výši 500 000,- Kč z Vybudování
zavlažování a konstrukce branek na fotbalovém hřišti Na Kobyle na Vybudování
zavlažování na fotbalovém hřišti Na Kobyle.

1.7.

Dodatek č. l ke Kupní smlouvě č. S 428/16 uzavřené se státním podnikem Lesy České
republiky s.p., se sídlem Přemyslova 106/19, 500 08 Hradec Králové dne 28. dubna 2016,
kterýín se mění původní dohodnutá cena ve výši 16.100,- Kč za pozernky koupené od Města
Kdyně, dotčené stavbou ,,Kojetický potok? o DPH ve výši 3.3 81,- Kč na 19.481,- Kč.

2. ZM zrušilo:
2.1. Bodč.1.3.Usnesení9.zasedáníZastupitelstvaměstaKdyněkonanéhodne26.dubna20l6

týkající se prodeje stavební parcely čA€)70/44 o výměře 890 m2 v k.ú. Kdyně v lokalitě Na
Skalce panu Martinu Konicarovi, Šmídova 661, 345 06 Kdyně.
3. ZM bere na vědomía.

3.1. Závěrečný účet za rok 2015 Dobrovolného svazku obcí Kdyňsko, který valná hromada
tohoto svazku schválila na svém zasedání dne 20. června 2016 bez výhrad.
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Ing. Vladislav Vilímec

Jan Lůff«
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