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1.1.

Usnesení
26. zasedání Rady města Kdyně
konaného dne 16. února 2016

RM rozhodla:

Uzavřít nájemní smlouvu na byt č. 007 o velikosti garsoniéra, Sokolská 634, 345 06 Kdyn«:
s paní Helenou Jurkovou, Na Tržišti 546, 345 06 Kdyně. Nájemní smlouva se uzavírá na
dobu určitou.

1.2.

Uzavřít nájemní smlouvu na byt č. 010 o velikosti garsoniéra, Sokolská 635, 345 06 Kdyně
s panem Josefem Levičkou, Nová Ves, 345 06 Kdyně. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu
urČitou.

1.3.

Uzavřít Smlouvu o dflo na zhotovení ,,Redukčního řezu lip na Náměstí ve Kdyni?
s Janem Babušíkem, Plzeňská 128, 346 0l Horšovský Týn. Cena za provedení díla činí
130 400,- Kč bez DPH.

1.4.

Uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí na realizaci prací na zakázce ,, Stavební úpravy
objektu ěp. 89, Kdyně - obnova krovu a střešní krytiny? s PEGISAN sta, s.r.o., se

sídlem K Merfánům 47, 318 00 Plzeň, IČ 291 62 483.
Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí je jednou zpodmínek žádosti o získání dotace
z programu ,,Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje? pro rok 2016.
Cena díla bude vycházet z předložené nabídky ve výši2 740 557,00 Kč bez DPH.
1.5.

Ke dni 16. 2. 2016 ukončit dohodou nájemní vztah s paní Zdeňkou Kafkovou na nájem části

pozemku o výměře 10 m2 p.p.č. 11 56/ l v k.ú.Kdyně, na kterém se nachází novinový stánek.
1.6.

Poskytnout finanční dar ve výši 2 000,- Kč členům Komise pro přilehlé části obce, kteří
nejsou zastupiteli města Kdyně.

RM schválila :
2.1.

Vsouladu sustanovením § lOa zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů v platném znění uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve

výši 2 000,- Kč z rozpočtu města Kdyně PS Safír Kdyně, Mlýnská 755, 345 06 Kdyně, IČ
655 71 614 na částečné krytí nákladů na Herní výstavu deskových her pro děti, která se
koná 12. března 2016 ve Kdyni.
2.2.

Vsouladu sustanovením § lOa zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů v platném znění uzavření Veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Kdyně na činnost organizacím působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy
a sportu v roce 2016 dle přílohy k tomuto usnesení.
l

2.3. V souladu s ustanovením § 4 vyhlášky č. 220/2013 sb., o požadavcích na schvalování
účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, účetní výkazy (Rozvahu a Výkaz
zisků a ztrát včetně přílohy) za rok 2015 příspěvkové organizace Mateřská škola Kdyně,
Markova 523.

2.4. Výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Kdyně, Markova 523 za rok
2015 a souhlasí s rozdělením vykázaného zisku dle návrhu vedení organizace.
2.5. V souladu s ustanovením § 4 vyhlášky č. 220/2013 sb., o požadavcích na schvalování
účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, účetní výkazy (Rozvahu a Výkaz
zisků a ztrát včetně přílohy) za rok 2015 příspěvkové organizace MKS ,,Modrá hvězda"
Kdyně, Náměstí 136, Kdyně.
2.6. Výsledek hospodaření příspěvkové organizace MKS ,,Modrá hvězda? Kdyně, Náměstí 136,
Kdyně za rok 2015 a souhlasí s rozdělenfm vykázaného zisku dle návrhu vedení organizace.
2.7. V souladu s § 18 zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím Výroční
zprávu o poskytování informací za rok 2015.
2.8. ZápisdoKronikyměstaKdynězarok2015.
2.9. ZápisdokronikyobceSmržovicezarok2015.

3. RM souhla*.

3.1. S návrhem vedení příspěvkové organizace Mateřská škola Kdyně, Markova 523 na vyřazení
nepotřebného a neupotřebitelného majetku vcelkové hodnotě 21 152,- Kč zevidence
majetku školy.

4. RM proiednala:
4.1.

Žádost Plzeňského kraje o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti
území Plzeňského kraje vroce 2016, konkrétně na úhradu prokazatelné ztráty vzniklé
dopravcům plněním závazků veřejné služby v přepravě cestujících vzniklých na základě
smluv dopravců s žadatelem.
Rada města s poskytnutím dotace souhlasí a Zastupitelstvu města Kdyně dopomčí Smlouvu
o poskytnutí této účelové dotace ke schválení.
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příloha

Dotace na Činnost v roce 2Ó16 Kč

,schváleno Kč
IČ 228 41 644

Oddíl

TJ SOKOL Kdyně

celkem

FlOrbal mládež

12.000,-

Karate mlMež

s.ooo,-

Kuželký mlMež

12.000,-

SfOlní feníS mlMež

s.ooo,-

TeníS mládež

s.ooo.-

VOjelbal mlčídež

s.ooo,-

í

Hokejový Club Kdyně

IČ 687 83 736

Sportovní klub Kdyně 1920

IČ 182 30 741

50.000,-

20.000,-

io.ooo,40.000,-

ZaCl

dospělí

PS Safír Kdyně

IC 655 71 614

šachový oddíl miúaeí

s,ooo,-

TJ Sokol Prapoříště miúaez

s.ooo,IC 483 42 491

TJ Sokol Hluboká

SťOlní ťeniS - mládež f mládež "

l

s.ooo,-

SDH Kdyně

, 7.000,-

mládež

SDH Hluboká

l'

íČ 655 70 073

- mlčideÍ-' -

l

l
7.000,-

l
ČRS MO Kdyně '

l

IČ 182 30 997
s.ooo,-

rybářský kroužek

Český svaÍ včelařů o.s. Kdyně
,včelařský kroužek

IČ 483 43 455
s.ooo,-

