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Město Kdyně
rada města
Náměstí 1

?

345 06 Kdyně

USNESENÍ
27. schůze rady města,
která se konala dne 16. 12. 2019

Rada města Kdyně:
R27-403 - schvaluje předložený program schůze
R27-404 - schvaluje kronikářský zápis do Kroniky obce Dobříkov za období 2014 - 2018.

R27-405 - bere na vědomí žádost KPV ČR Domažlice č. 10, Otakar Tulačka, Rýzmberská 553,
345 06 Kdyně IČO: 48346667 o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Kdyně na činnost organizace v
roce 2020.

R27-406 - bere na vědomí žádost Českého rybářského svazu, MO Kdyně, se sídlem Dělnická 579,
345 06 Kdyně, IČO: 18230997 o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Kdyně na pokryíí části
nákladů spojených s budováním rybochovného zařízení v blízkosti Centra vodní zábavy Kdyně.
Tato akce, která je rovněž spolufinancována Plzeňským krajem, byla zařazena do návrhu rozpočtu
Města Kdyně na rok 2020, a to formou uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Města Kdyně ve výši 300 000 Kč.

R27-407 - bere na vědomí žádost Svazu tělesně postižených v ČR z.s. = místní organizace Kdyně,
se sídlem Msgre. B. Staška 265, 344 0l Domažlice, IČO: 75024942 o poskytnutí dotace z rozpočtu
Města Kdyně na pokrytí části nákladů spojených s činností organizace v roce 2020.
R27-408 - bere na vědomí žádost SDH Smržovice o financování přestavby hasičského vleku na

převážení stříkačky PS 12. Cena přestavby na nebržděném podvozku je 25 650 Kč bez DPH. Žádost
je podávána z důvodu zajištění akceschopnosti jednotky.
R27-409 - bere na vědomí žádost Technických služeb Kdyně, se sídlem Mlýnská 36, 345 06

Kdyně, IČO: 00575003 o investiční dotaci ve výši 88 250 Kč ze schváleného investičního příspěvku
na nákup nové techniky, který byl zahrnut do rozpočtu města a který byl schválen na 2. zasedání ZM
Kdyně. Finanční prostředky budou použity na nákup hákových kontejnerů.
R27-410 - bere na vědomí žádost Technických služeb Kdyně, se sídlem Mlýnská 36, 345 06

Kdyně, IČO: 00575003 o investiční dotaci ve výši 137 250 Kč ze schváleného investičního
1

příspěvku na nákup nové techniky, který byl zahrnut do rozpočtu města a který byl schválen na 2.
zasedání ZM Kdyně. Finanční prostředky budou použity na nákup mobilní váhy na skládku Libkov,
která bude sloužit jako náhrada za již neopravitelnou váhu.
R27-411 - schvaluje převod finančních prostředků zrezervního fondu do fondu investic

příspěvkové organizace Technické služby Kdyně, se sídlem Mlýnská 36, 345 06 Kdyně, IČO:
00575003 ve výši 101 338 Kč. Jedná se o posílení fondu investic po uhrazení zbytku kupní ceny
elektrovozidla ALKE, na které byla Technickým službám Kdyně poskytnuta investiční dotace ze

Státního fondu životního prostředí ČR.
R27-412 - schvaluje v souladu s ustanovením F§ lOa zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů v platném znění uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

ve výši 6 000 Kč z rozpočtu města Kdyně s Divadelnfm spolkem MÁJ, se sídlem Brnířov 92, 345

06 Kdyně, IČÓ: 08487642, na úhradu části nákladů spojených s éinností spolku a s jeho zapsáním
do spolkového rejstříku.
R27-413 - schvaluje poskytnutí investičního příspěvku příspěvkové organizaci Masarykova

základní škola Kdyně, se sídlem Komenského 134, 345 06 Kdyně, IČO: 70996709 ve výši 465 946
Kč. Příspěvek se poskytuje z důvodu neopravitelné závady stávajícího varného kotle ve školní
jídelně (zakoupen v roce 1998) a bude použit na nákup nového varní5ho kotle.

R2'7-4}4 - a) odvolává Bc. Josefa Voseckého, trvale 'bytem l
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z funkce člena Bytové komise Rady města Kdyně, a to k 1, 1. 2020.

b) jmenuje Bc. Ferdinanda Kadlece, vedoucího Odboru správy nemovitostí MěÚ Kdyně, trvale
bytem

, členem Bytové komise Rady města Kdyně.

R27-415 - schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2, Náměstí čp. 358, Kdyně s panem

?, trvale bytem l

l

?, a to na dobu 6 měsíců bez možnosti

dalšího prodloužení z důvodu, že se jedná o nouzové bydlení, nevhodné k trvalému užívání.
R27-416 - a) projednala stanoviska a doporučení Byíové komise Rady města Kdyně na základě
zápisu ze 7. schůze Bytové komise Rady města Kdyně ze dne 13. 12. 2019.
b) ruší bod usnesení č. R26-389d) - přidělení bytu č. 012 o velikosti 4+l na adrese Americká 612,
345 06 Kdyně panu
, trvale bytem
, a to z důvodu
neplatných údajů v předložené žádosti o byt.
c) schvaluje přidělení bytu č. 012 o velikosti 4+i na adrese Americká 612, 345 06 Kdyně paní

l

?, trvale bytem l

l

d) schvaluje přidělení bytu č. 402 o velikosti 2+k na adrese Nádražní 334, 345 06 Kdyně paní §
§, bytem trvale l
l
e) schvaluje přidělení bytu č. 006 o velikosti G na adrese Sokolská 633, 345 06 Kdyně paní §
?, trvale bytem l
l

«

R27-417 - schvaluje dle 'ustanovení § 105 zákona č. 250/2016 sb., o odpovědnosti zá přestupky a
řízení o nich, ve zněnf pozdějších předpisů uzavření veřejnosprávní smlouvy o přenosu příslušnosti
k projednávání přestupků s obcí Všepadly dle předloženého návrhu.
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R27-418 - schvaluje vypsání výběrového řízení na dodavatele akce "Rekonstrukce místního

rozhlasu - KDYNĚ' v uzavřené výzvě formou zakázky malého rozsahu na dodávky dle § 27
zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
R27-419 - a) schvaluje v rámci působnosti valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace
města Kdyně s.r.o. cenu vodného na území města Kdyně včetně přilehlých částí s účinností od

1. ledna 2020 ve výši 25,90 Kč/1 m3 bez DPH.
b) schvaluje v rámci působnosti valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace města Kdyně
s.r.o. cenu stočného na území města Kdyně včetně přilehlých částí s účinností od 1. ledna 2020 ve

výši 22,33 Kč/l m3 bez DPH.
R27-420 - schvaluje v rámci působnosti valné hrornady společnosti Vodovody a kanalizace města
Kdyně s,r.o. cenu převzaté ódpadní vody na rok 2019 pro obec Brnířov s účinností od 1. ledna

2020 ve výši 13,63 Kč/1 m3 bez DPH.
R27-421 - a) schvaluje platový výměr ředitele příspěvkové organizace Masarykova základní škola

Kdyně, Mgr. et Bc. Pavla Kopty, dle předloženého návrhu s účinností od 1. 1. 2020.
b) schvaluje platový výměr ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola
Prapořiště, Mgr. Jana Dobiáše, dle předloženého návrhu s účinností od 1. 1. 2020.
c) schvaluje platový výměr ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Kdyně, Markova 523,
Bc. Ivany Kreslové, dle předloženého návrhu s účinností od 1. 1. 2020.
d) schvaluje platový výměr ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Kdyně, Dělnická 35,
Petry Prenerové Wernerové, dle předloženého návrhu s účinností od 1. 1. 2020.
e) schvaluje platový výměr ředitelky příspěvkové organizace Základní umělecká škola Kdyně,
Mgr. Milady Nejdlové, dle předloženého návrhu s účinností od 1. 1. 2020.
f) schvaluje platový výměr ředitelky příspěvkové organizace Městské kulturní středisko ,,Modrá
hvězda? Kdyně, Bc. Jany Podskalské, dle předloženého návrhu s účinností od 1. 1. 2020.
g) schvaluje platový výměr ředitele příspěvkové organizace Centmm vodní zábavy Kdyně, Jana
Zelenky, dle předloženého návrhu s účinností od 1. 1. 2020.
h) schvaluje platový výměr ředitelky příspěvkové organizace ,,Doma ve Kdyni - centmm
sociálních služeb", Bc. Lucie Routové, dle předloženého návrhu s účinností od 1. 1. 2020.
R27-422 - bere na vědomí předloženou cenovou kalkulaci na nákup informačního systému
DOMUS od společnosti ANASOFT, určeného ke správě bytů pro Odbor správy nemovitostí
Městského úřadu Kdyně.

R27-423 - schvaluje uzavření Smlouvy o prodeji a nákupu tepla, TUV č. 7 mezi Městem Kdyně a
spol.ečnostf Transteplo sr.o., s platností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. Předmětem smlouvy je
prodej a nákup tepla pro vytápění a?ohřev teplé užitkové vody do objektů specifikovaných v příloze
č. 1 této smlouvy. Smlouva je uzavírána z důvodix změny správce nemovitostí ve vlastnictví Města

Kdyně, které bude s účinností od 1. 1. 2020 spravovat Odbor správy nemovitostí MěÚ Kdyně.
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R27-424 - schvaluje uzavření Smlouvy o prodeji a nákupu tepla č. l mezi Městem Kdyně a
společností Transteplo s r.o., s platností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. Předmětem smlouvy je
prodej a nákup tepla pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody do objektů specifikovaných v příloze
č. 1 této smlouvy. Smlouva je uzavírána z důvodu změny správce nemovitostí ve vlastnictví Města

Kdyně, které bude s účinností od 1. 1. 2020 spravovat Odbor správy nemovitostí MěÚ Kdyně.
R27-425 - schvaluje uzavření Smlouvy o prodeji a nákupu tepla č. 15 mezi Městem Kdyně a
společností Transteplo s r.o., s platností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. Předmětem smlouvy je
prodej a nákup tepla pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody do objektů specifikovaných v příloze
č. l této smlouvy. Smlouva je uzavírána z důvodu změny správce nemovitostí ve vlastnictví Města

Kdyně, které bude s účinností od 1. 1. 2020 spravovat Odbor správy nemovitostí MěÚ Kdyně.
R27-426 - schvaÍuje uzavření Dodatku č; 2 k Pachtovní smlouvě 184Í0249 ze dne 26. 7. 2018

uzavřené mezi Městem Kdyně a ČEZ Energetické služby, s.r.o. Předmětem dodatku je stavba
(hlavní výměníková stanice HVS) umístěná na parcele č. st. 1912, stavba je bez čp./če., a pozemek
892/7 - TTP, zapsané na LV č. 1. Město Kdyně souhlasí s bezplatným uložením uhlí ve vlastnictví

ČEZ Energetické služby s.r.o. na pozemcích,-které jsou předmě;em pachtu dle této smlouvy.
R27-427 - schvalu.je uzavření Dodatku č. 3 k Pachtovní smlouvě 1841Q249 ze dne 26. 7. 2018

uzavřené mezi Městem Kdyně a ČEZ Energetické služby, s.r.o. Dodatkem se ruší znění bodu s.í.
smlouvy a nahrazuje se novým zněnfm, ČEZ Energetická společnost s.r.o. se zavazuje platit městu
Kdyně za každý rok trvání pachtu za užívání předmětu pachtu pachtovné ve výši 1 Kč za m2
propachtovaného pozemku dle článku III této smlouvy a 5 000 Kč za pronájem stavby (hlavní
výměníkové stanice HVS) umístěné na parcele č. st. 1912. Výše nájmu je uvedena bez DPH. Výše
nájemného je sjednána vsouladu spravidly Energetického regulačního úřadu, tzn. Cenového
rozhodnutí ERU č.2/2013, Příloha č. 1, odstavec 2.3., článek 2.3.2. a to tak, aby zároveň
nenavyšovalo cenu tepelné energie pro konečné odběratele.
R27-428 - schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu movité věci ,,ALL - IN" č.
234/4007ciALLÍN/40414 - multifunkčnfho zařízení Triumph Adler TA 4007ci včetně příslušenství
- podavač originálů DP - 7100, stolek č. 76, OCR - Scan Extension kit A a servisní modul (TA

Fleet Sevices). Pronajímatel TA Triumph - Adler Česká republika s.r.o. a nájemce Město Kdyně.
R27-429 - schvaluje uzavření Smlouvy o úplném servisu kopírovacího stroje/tiskárny

č. 514/MĚSTOKD'YNĚ/S40414 dle předloženého návrhu mezi pronajímatelem TA Triumph -

Adler Česká republika s.r.o. a nájemcem Město Kdyně. Předmětem servÍsní služby jsou kopírovací
stroje/tiskárny v Městské knihovně Kdyně, v TIC Kdyně a na stavebním odbom Mě'Ú Kdyně.
R27-430 - a) projednala návrh rozpočtu Města Kdyně na rok 2020, který je koncipován jako
schodkový, s příjmy ve výši 136 100 000 Kč a výdaji ve výši 145 455 415 Kč. Schodek ve výši
9 355 415 Kč bude financován z přebytku hospodaření z minulých let.

b) projednala středněďobý výhled rozpočtu města Kdyně na období 2021- 2022.
c) projednala závazné ukazatele rozpočtu pro zřízené příspěvkové organizace.

d) bere na vědomí stanoviska čléiíů Éinančního výboru Zastupitelstva města Kdyně, jehož schůze
se konala dne 12. 12. 2019.
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e) doporučuje zastupitelstvu města výše uvedené dokumenty v předloženém znění schválit.

R27-431 - schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2019 dle předloženého návrhu. Na straně příjmů se
jedná o příjem daně zpříjmu fyzických osob, dále příjem průtokové dotace pro Masarykovu
základní školu ve Kdyni, příjem dotace na materiální vybavení pro SDH a příjem dotace na akci

,,Výměna stávajících rozvodů vody a tepla pro budovy MŠ Kdyně - Markova". -Dále se v příjmové
části jedná o přijatou dotaci na arboristické ošetření strornů na Hájovně a přijatý finanční dar od
společnosti DSP Domažlice.
Na straně výdajů se jedná o navýšení výdajů na zalesnění po těžbě dřeva v souvislosti s kůrovcovou

kalamitou, dále je zde promítnuta průtoková dotace pro MZŠ Kdyně a schválený investiční
příspěvek na nákup nového varného kotle do školní jídelny. Dále se jedná o výdaje na schválenou
dotaci pro DS Máj, výdaje na nutné opravy v Centru vodní zábavy Kdyně v souvislosti s ha.varijním
stavem některých zařízení. Dále se jedná o výdaje na pořízení vánočního osvětlení, navýšení výdajů
na SVOZ komunálního odpadu a likvidaci nádrží z objektu Galerie. Dále jsou zde zahrnuty náklady
spojené s arboristickými pracemi, navýšení nákladů pro SDH (materiální vybavení a refundace),
navýšení výdajů na školení a vzdělávání úředníků v souladu s plánem vzdělávání a pořízerií

docházkového systému na MěÚ Kdyně. Výdajovou položkou jsou rovněž náklady spojené s
navýšením výdajů na pojištění (pojištění majetku + vozidel) - viz příloha tohoto usnesení.

R27-432 - t»ere na vědomí inforrnaci starosty o terínínu konání 7. zasedání Zastupitelstva města
Kdyně, které se uskuteční 20. prosince 2019 od 18:00 hod. v sále MKS Modrá hvězda Kdyně.

Oskar Hamrus, v.r.
starosta města

Ing. Věra Říhová, v.r.
místo.staróstka města
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UpozorněnŤ.

Informujeme veřejnost, že v' souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
(GDPR) o ochraně f2ýzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu

těchto údajů (obecné nařízení o ochrarxě osobních údajů) jsoú usnesení Zastupiteistva / Rady města
Kdyně uveřejněna vupravené verzi zdůvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejnovaných
osobních Majů.
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ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ
číslo : 14 / 2019
PŘÍJMY
UZ

Pol

Par

ooooo

oooo

1112

150 000,00

33063

oooo

4116

1639 154,00

14004

oooo

4116

26 000,00

ooooo

oooo

4122

450 000,00

ooooo

oooo

4122

42 700,00

ooooo

6171

3121

íoo ooo,oo

CELKEM PRÍJMY

%pis

Změna

Daňové příjmy - DPFO

Průtoková dotace pro ZŠ-Dotace PK - vybavení pro SDH

Dotace PK - akce"Výměna stáv.rozvodů vody....."
Příjem dotace - arboristické ošetření stromů na Hájovně
Přijatý fin.dar do spol. DSP Domažlice

2 407 854,00

VÝDAJE
UZ

ooooo

Pol

Par

Popis

Změna

1031

5169

450 000,00

ooooo

2212

6121

-i ooo ooo,oo

00000

3113

5336

i639 154,00

ooooo

3113

6351

465 946,00

ooooo

3392

5222

6 000,00

Sazenice smrk,buk

Silpice - neuskuteněná investice

ZŠ - inve'stiČní přÍspěvek na nákup varného kotle
Dotace - Divadelní spolek Nh5j

ooooo

3419

5171

íso ooo,oo

ooooo

3631

5137

'ioo ooo,oo

VánočnÍ osvětlení - pořízení

ooÓoo

3722

5169

200 ooo,Óo

CVZ - opravy

ooooo

3745

5169

r:ío ooo,oo

Komunčilní odpad - svoz, likvidace nádrží
Arboristicképráce -'-

ooooo

5512

5137

26 000,00

SDH - vybaven'í z dotace -

00000

5512

soig

s ooo,oo

ooooo

6171

5167

ss ooo,oo

ooooo

6171

6125

67 000,00

ooooo

6320

5163

100 000,00

CELKEM VÝDAJE

SDH-refundace iii

FINANCOVANÍ
Org
oooo

Pol

Par

oooo

oooo

CELKEM FINANCOVANI

Popis

Změna

-53 754,00

, ....

MěÚ-n'ákladyškoleníavzdělní ' --- MěÚ - celkové náklady na docMzkový syst.
Pojištěnímajetku - -'

2 354 ioo,oo

l

. .

Prů'tokovádotaceproZŠ - ii ... . .

FinancovánÍ

-53 754,00

Ve Kdyni, dne 16. 12. 2019
Oskar Hamrus v.r.
starosta

