Město Kdyně
rada města
Náměstí 1
345 06 Kdyně

USNESENÍ
2. schůze rady města,
která se konala dne 27.11.2018
________________________________________________________________________

Rada města Kdyně:
R2-18 – schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem nebytových prostor na adrese Náměstí
č.p. 133, 345 06 Kdyně s paní Lucií Karasovou, trvale bytem Na Tržišti 525, 345 06 Kdyně za
účelem provozování cukrárny a kavárny. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 6 měsíců.
R2-19 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Kdyně – obytná zóna Pod
Korábem, kanalizační stoka a vodovodní řad“ se zhotovitelem Chodské vodárny a kanalizace,
a.s., Bezděkovské předměstí č.p. 388, 344 78 Domažlice, který upravuje termín dokončení
stavby na 12.12. 2018, oproti původnímu termínu dokončení 30.11. 2018 dle předloženého
návrhu. Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změn.
R2-20 - schvaluje výplatu odměn ředitelům škol a školských zařízení (Masarykovy základní
školy Kdyně, Mateřské školy Dělnická 35, Kdyně, Mateřské školy Markova 523, Kdyně,
Základní školy a mateřské školy Prapořiště a Základní umělecké školy Kdyně) s přihlédnutím
k jejich osobnímu podílu na plnění stanovených úkolů v roce 2018. Odměny budou vyplaceny
dle předloženého návrhu z vlastních finančních prostředků jednotlivých organizací.
R2-21 - schvaluje výplatu odměn ředitelům příspěvkových organizací – MKS Modrá hvězda
Kdyně, Technické služby Kdyně, Centrum vodní zábavy Kdyně. Výše odměn byla stanovena
s přihlédnutím k plnění úkolů a stanovených cílů v roce 2018. Odměny budou vyplaceny dle
předloženého návrhu z vlastních finančních prostředků jednotlivých organizací.
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R2-22 - schvaluje předložený odpisový plán ZŠ a MŠ Prapořiště pro rok 2018 a 2019. Jedná
se o odpisy herní sestavy.
R2-23 - bere na vědomí informaci starosty města o jmenování členů výběrové komise pro
účely výběrového řízení na pozici tajemník Městského úřadu Kdyně. Členy výběrové komise
byli jmenováni: Ing. Věra Říhová, Jan Janda, Martina Vaníčková, Radek Zelenka a Oskar
Hamrus.
R2-24 – a) ruší zmocnění Mgr. Dagmar Bauerové, nar. 6.11. 1947, k provádění všech úkonů,
kterým je Město Kdyně oprávněno a povinno jakožto opatrovník pana Lubomíra Kaczmara,
nar. 2.6. 1948, bytem Náměstí 1, 345 06 Kdyně, ustanovený usnesením Okresního soudu Plzeň
– jih, č.j. 3 P 82/2014-99 ze dne 16.4. 2015.
b) zmocňuje paní Lenku Stauberovou, Dis, nar. 5. 12. 1977, sociální pracovnici Městského
úřadu Kdyně prováděním všech úkonů, ke kterým je Město Kdyně oprávněno a povinno jakožto
opatrovník pana Lubomíra Kaczmara, nar. 2.6. 1948, bytem Náměstí 1, 345 06 Kdyně,
ustanovený usnesením Okresního soudu Plzeň – jih, č.j. 3 P 82/2014-99 ze dne 16.4. 2015.
R2-25 - bere na vědomí Protokoly o výsledku průběžné kontroly Krajského úřadu Plzeňského
kraje, Odboru školství, mládeže a sportu u příspěvkových organizací: Základní umělecká škola
Kdyně, Mateřská škola Kdyně – Dělnická č.p. 35, Mateřská škola Kdyně – Markova č.p. 523.
Během kontrol výše uvedených příspěvkových organizací nebyla zjištěna žádná porušení
obecně závazných předpisů.
R2-26 - bere na vědomí informaci místostarostky města o průběhu zpracování dokumentu
„Zásady pro přidělování bytů ve vlastnictví města Kdyně“.
R2-27 - souhlasí s použitím finančních prostředků investičního fondu příspěvkové organizace
Technické služby Kdyně pro účely nákupu trojstranně prosklené bezpečnostní kabiny a sněhové
radlice RSL 1 300 pro malotraktor ISEKI v celkové hodnotě 209 888 Kč.
R2-28 - schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2018 (viz příloha tohoto usnesení) týkající se
zaúčtování dotace od úřadu práce, dotace na pečovatelskou službu z rozpočtu Plzeňského kraje,
dotace pro MKS Kdyně z rozpočtu Plzeňského kraje na projekt „Kinematograf bratří Čadíků –
Kdyňské filmové léto“ a dotace od Ministerstva životního prostředí na výstavbu vodovodu na
Podzámčí. Ve výdajové části se jedná o odeslání průtokové dotace MKS („Kinematograf bratří
Čadíků – Kdyňské filmové léto“).
R2-29 – bere na vědomí informaci starosty města o pověření Blanky Süčové, trvale bytem Na
Koželužně 623, 345 06 Kdyně prováděním činností a účetních operací jakožto hlavní účetní.
Toto pověření je platné od 1. prosince 2018 do doby obsazení pracovní pozice hlavní účetní, na
kterou bylo dne 13.11. 2018 vypsáno výběrové řízení.
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R2-30 – bere na vědomí informaci starosty města o nákupu vánočního osvětlení u společnosti
Ateliér Maur, s.r.o. se sídlem Libušínská 575/82, 326 00 Plzeň, IČ: 25241885 na strom v parku
u kašny na náměstí a strom v parku u Muzea příhraničí.

Oskar Hamrus v.r.
starosta města

Ing. Věra Říhová v.r.
místostarostka města

Upozornění:
V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a stanoviskem MV
č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne
11.02.2004, informujeme veřejnost, že usnesení Zastupitelstva / Rady města Kdyně jsou
uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních
údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).
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