Město Kdyně
rada města
Náměstí 1
345 06 Kdyně

USNESENÍ
4. schůze rady města,
která se konala dne 17.12.2018
________________________________________________________________________

Rada města Kdyně:
R4-45 - souhlasí s použitím finančních prostředků investičního fondu příspěvkové organizace
Technické služby Kdyně pro účely nákupu traktorového sypače komunikací značky Rybář tech STR
10 v celkové hodnotě 177 870 Kč.
R4-46 - a) projednala žádost o umístění stavby uvedené v odst. 1 písm. c) až e) § 188a zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění. Jedná se o výstavbu jednoho
rodinného domu s příslušenstvím na p.p.č. 415/24 v k.ú. Dobříkov na Šumavě.
b) doporučuje zastupitelstvu města předloženou žádost schválit.
R4-47 - a) projednala na základě § 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu v platném znění návrh na stanovení určeného zastupitele pro oblast územního plánování.
b) doporučuje zastupitelstvu města jako určeného zastupitele pro oblast územního plánování
schválit Oskara Hamruse, starostu města.
R4-48 - a) bere na vědomí informaci o odstoupení od uzavření nájemní smlouvy na nebytové
prostory na adrese Náměstí č.p. 133 – cukrárna a kavárna.
b) ruší usnesení č. R2-18 z 2. schůze Rady města Kdyně ze dne 27.11. 2018.
c) schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem nebytových prostor na adrese Náměstí č.p. 133,
345 06 Kdyně s paní Ladislavou Khásovou, trvale bytem Chodská Lhota 141, 345 06 Kdyně za
účelem provozování cukrárny a kavárny. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 6 měsíců.
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R4-49 - a) bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC Kdyně za rok 2018
b) projednala nápravná opatření zjištěných chyb a nedostatků
c) doporučuje zastupitelstvu města tato nápravná opatření dle předloženého návrhu schválit
R4-50 - bere na vědomí zprávu výběrové komise jmenované pro účely výběrového řízení na pozici
tajemník/tajemnice Městského úřadu Kdyně, na základě které byla pro jmenování do funkce
vedoucí úřadu - tajemnice doporučena Ing. Štěpánka Mrázová, trvale bytem Smržovice 44.
R4-51 - bere na vědomí informaci ředitele Masarykovy základní školy Kdyně o čerpání
ředitelského volna ve dnech 3.1. a 4.1. 2019
R4-52 - bere na vědomí žádost SK Kdyně 1920, z.s. o poskytnutí příspěvku na rok 2019

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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