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2 7. zasedání Rady města Kdyně
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konaného dne 10. března 2016

1. RM rozhodla:

1.1. Uzavřít nájemní smlouvu na byt č. 007 o velikosti garsoniéra, Sokolská 634, 345 06 Kdyně
s paní Danuší Bartošovou, Sokolská 248, 345 06 Kdyně. Nájemní smlouva se uzavírá na
dobu určitou.

1.2. Uzavřít nájemní smlouvu na byt č. 001 o velikosti 2+1, Mlýnská 652, 345 06 Kdyně
s paní Vendulou Kisovou, Dělnická 500, 345 06 Kdyně. Nájemní smlouva se uzavírá na
dobu určitou.

1.3. Uzavřít nájemní smlouvu na byt č. 057 o velikosti 1+1, Markova 512, 345 06 Kdyně
s panem Matejem Hovanem, Dělnická 487, 345 06 Kdyně. Nájermií smlouva se uzavírá na
dobu určitou, 6 měsíců.

1.4. Uzavřít Dodatek č.1 ke Smlouvě o nájmu nebytových
Náměstí 137 ve Kdyni se
ochprostor,
pro«

společností Family drogerie s.r.o. se sídlem Praha 9,- KK Žižki
Žižkovu 9/640, PSČ 190 00, I;Č 261

48 579.

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 l 500,- Kč z rozpočtu města Kdyně PS Safír Kdyně, Mlýnská 755, 34-5 06 Kdyně, IČ

655 71 614 na nákup cen pro účastníky turnaje O pohár města Kdyně pro děti, který se
koná 4. dubna 2016 ve Kdyni.
2.2. Vsouladu sustanovením § lOa zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů v platném znění uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve
výši 5 000,- Kč z rozpočtu města Kdyně Sdružení OSOBA, Dělnická 481, 345 06 Kdyně,
IČ 2165 73 661 na materiální a technické zajištění 12. ročníku Rýzmberského večírku, který
se koná dne 7. května 2016.

2.3. V souladu sustanovením § 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,
Dělnická 35.
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2.4. Výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Kdyně, Dělnická 35 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 Centrum vodní zábavy
Kdyně.
2.6. Výsledek hospodaření příspěvkové organizace Centrum vodní zábavy Kdyně, Dělnická 724,
Kdyně za rok 2015 a souhlasí s vypořádáním hospodářského výsledku dle návrhu vedení
organizace.
2.7. 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 Základní škola a Mateřská
škola Prapořiště, okres Domažlice.
2.8. Výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Prapořiště,
okres Domažlice za rok 2015 a souhlasí s vypořádáním hospodářského výsledku dle návrhu
vedenf školy.
2.9. RozpočetsociálníhofonduMěstaKdyněnarok20l6
2.10. Rozpočtové opatření č. l/2016 týkající se zaúčtování dotace od úřadu práce na veřejně
prospěŠné práce.

2.11. Rozpočtové opatření č. 2/2016 týkající se zaúčtování sociálního fondu města Kdyně na rok
2016.

2.12. Podání žádosti příspěvkové organizace Masarykova základní školy Kdyně, okres Domažlice
do programu ,,Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce 2016.

3. RM souhlasí:
3.1

S uspořádáním ?Automobilového slalomu? do Korábu dne 22. 5. 2016 s podmínkou, že
okolí trasy a závodiště po ukončení závodu uvede pořadatel - Automotoklub Kdyně, Na

Kobyle 209, 345 06 Kdyně, IČ 004 79 748 - do původního stavu a zaručí píťjezdnost
přístupové komunikace k Chatové osadě Hájovna.

3.2. S uspořádáním ?39. Internationále Rallye Wiesbaden 2016" ve dnech 28. - 30. dubna

2016, jehož pořadatelem je Pošumavský-Auto Moto Klub v AČR, Dobrovského 154, 3339
Ol Klatovy. Trat' rallye je vedena po komunikacích za veřejného silničního provozu.
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4. RM proiedriala:
4.1.

Žádost společnosti Celloflex s.r.o. o prodej nemovitostí v areálu bývalých kasáren, které

měla dosud v podnájmu. Záměr prodeje těchto nemovitostí byl řádně zveřejněn, rada města
s prodejem souhlasí a Zastupitelstvu města Kdyně dopomčuje prodej nemovitostí schválit za
dohodnutou cenu 3 200 000,- Kč.
Jedná se o tyto nemovitosti:

budova - garáž, bez č.p./č.e. stojící na pozemku parc.č. 1677 o výměře 575 m2 - zastavěná
plocha a nádvoří, budova - garáž, bez č.p./c.e. stojící na pozemku parc.č. 1676/2 o výměře
63 m2 - zastavěná plocha nádvoří, pozemek parc.č. 395/23 o výměře 2009 m2 - ostatní
plocha, jiná plocha, pozemek parc.č. 395/26 o výměře 754 m2 - ostatní plocha, jiná plocha,
pozemek parc.č. 395/45 o výměře 1336 m2 - ostatni plocha, jiná plocha, pozemek parc.č.
1809 o výměře 207 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba bez
č.p/č.e., výroba, zaspána na LV 2406, pozemek parc.č. 1676/l o výměře 514 m2, zastavěná
plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba bez č.p./č.e., garáž, zapsaná na LV 2406 to vše
v k.ú. Kdyně ve vlastnictví města Kdyně.

5.

RM bere na vědorí

5.1. Informaci starosty města pana Jana Lěffelmanna o konání 8. zasedání Zastupitelstva města
Kdyně, které se uskuteční v pondělí 14. března 2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti
Městského úřadu Kdyně.
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