Město Kdyně
rada města
Náměstí 1
345 06 Kdyně

USNESENÍ
7. schůze rady města,
která se konala dne 4.2. 2019
________________________________________________________________________

Rada města Kdyně:
R7-82 – schvaluje předložený program schůze
R7-83 – schvaluje uzavření dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě ze dne 1.9. 2018 uzavřené
s Transteplo Kdyně, spol. s.r.o. s účinností od 1.1. 2019. Z Příkazní smlouvy se vypouští bod 5.
Úplata, dále bod 6. Platební podmínky a s tímto související bod 3.2. Ostatní ustanovení a ujednání
Příkazní smlouvy zůstávají beze změn.
R7-84 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu za účelem provozování tepelných
zařízení podepsané dne 29.10. 2015 uzavřené s Transteplo Kdyně, spol. s.r.o. s účinností od 1.1.
2019. Dodatek upravuje výši ročního nájemného za pronajaté věci na 160 000 Kč + DPH.
R7-85 - schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Sametové Kdyňsko…po 30 letech“ do
dotačního programu „Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2019“
R7-86 - schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce střechy přečerpávací
stanice Prapořiště“ do dotačního programu „Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského
kraje 2019“
R7-87 - schvaluje uzavření příkazní smlouvy se společností DOMOZA projekt s.r.o. se sídlem
Teslova 1202/3, 301 00 Plzeň, IČ: 28145089 za účelem monitoringu projektu „Založení vzdělávací
a odpočinkové zahrady při Masarykově ZŠ ve Kdyni.“ Odměna příkazníka je stanovena ve výši
10 000 Kč bez DPH.
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R7-88 a) rozhodla o změně všech dosud uzavřených veřejnoprávních smluv týkajících se úseku
projednávání přestupků v souladu se zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení
o nich v platném znění
b) určuje výši příspěvku za jeden vyřízený přestupek na 1 000 Kč
R7-89 - schvaluje dle ustanovení § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich v platném znění uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání
přestupků s obcí Úboč dle předloženého návrhu
R7-90 - schvaluje rozpočet sociálního fondu Města Kdyně na rok 2019 dle předloženého návrhu
R7-91 - a) schvaluje 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 vč. přílohy) příspěvkové organizace Mateřská škola Kdyně, Markova 523 za rok
2018 dle předloženého návrhu
b) schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Kdyně, Markova 523 za
rok 2018
c) souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku za rok 2018 dle návrhu vedení organizace
R7-92 - a) schvaluje 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 vč. přílohy) příspěvkové organizace Mateřská škola Kdyně, Dělnická 35 za rok
2018 dle předloženého návrhu
b) schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Kdyně, Dělnická 35 za
rok 2018
c) souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku za rok 2018 dle návrhu vedení organizace
R7-93 - a) schvaluje 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 vč. přílohy) příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Prapořiště
za rok 2018 dle předloženého návrhu
b) schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola
Prapořiště za rok 2018
c) souhlasí s vypořádáním hospodářského výsledku za rok 2018 dle návrhu vedení organizace
R7-94 - a) schvaluje v souladu s ustanovením § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na
schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek účetní výkazy (Rozvahu a
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Výkaz zisků a ztrát vč. přílohy) příspěvkové organizace Základní umělecká škola Kdyně za rok
2018 dle předloženého návrhu
b) schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní umělecká škola Kdyně za rok
2018
c) souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku za rok 2018 dle návrhu vedení organizace
R7-95 - a) souhlasí s pořádáním závodu automobilů do vrchu Koráb 2019 v rámci seriálu Českého
mistrovství ZAV ÚAMK na pozemní komunikaci č. 184/II v katastrálním území města Kdyně ve
dnech 18. - 19. května 2019 v čase od 8:00 do 18:00 hod.
b) souhlasí s úplnou krátkodobou uzavírkou části pozemní komunikace č. 184/II v k.ú. Kdyně
(Koráb) a se zvláštním užíváním této komunikace po dobu konání závodu
c) souhlasí s užíváním lesních pozemků ve vlastnictví Města Kdyně kolem pozemní komunikace č.
184/II za účelem přístupu diváků k trati
d) souhlasí s možností bezplatného využívání parkoviště u koupaliště Hájovna pro potřeby
pořadatelů (p.p.č. 404/5 v k.ú. Kdyně)
e) určuje pořadateli, kterým je Sdružení českého autosportu, se sídlem Vrážská 1498, 153 00 Praha
5, IČ: 72035935, povinnost po skončení závodu uvést závodiště i okolí trati do původního stavu a
předat je určenému zástupci města Kdyně. Případné škody či náklady na úklid závodiště a okolí trati
budou pořadateli následně fakturovány k úhradě.
f) souhlasí s navrženou trasou objížďky, která bude vedena obousměrně po komunikaci č. 18411/III
a 184/II (obcí Němčice, Oprechtice a Nový Dvůr), a to až ke křižovatce s komunikací č. I/22, dále
pak po komunikaci I/22 až do obce Kdyně.
R7-96 - a) souhlasí s pořádáním závodu automobilů do vrchu Koráb v rámci seriálu závodů
Krušnohorský pohár na pozemní komunikaci č. 184/II v katastrálním území města Kdyně ve dnech
15. - 16. června 2019 v čase od 8:00 do 18:00 hod.
b) souhlasí s úplnou krátkodobou uzavírkou části pozemní komunikace č. 184/II v k.ú. Kdyně
(Koráb) a se zvláštním užíváním této komunikace po dobu konání závodu
c) souhlasí s užíváním lesních pozemků ve vlastnictví Města Kdyně kolem pozemní komunikace č.
184/II za účelem přístupu diváků k trati
d) souhlasí s možností bezplatného využívání parkoviště u koupaliště Hájovna pro potřeby
pořadatelů (p.p.č. 404/5 v k.ú. Kdyně)
e) určuje pořadateli, kterým je Automotosport Osek, z.s. se sídlem Hrdlovská 646, 417 05 Osek,
IČ: 27036944, povinnost po skončení závodu uvést závodiště i okolí trati do původního stavu a
předat je určenému zástupci města Kdyně. Případné škody či náklady na úklid závodiště a okolí trati
budou pořadateli následně fakturovány k úhradě.
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f) souhlasí s navrženou trasou objížďky, která bude vedena obousměrně po komunikaci č. 18411/III
a 184/II (obcí Němčice, Oprechtice a Nový Dvůr), a to až ke křižovatce s komunikací č. I/22, dále
pak po komunikaci I/22 až do obce Kdyně.
R7-97 - schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019 dle předloženého návrhu (viz příloha tohoto
usnesení). Jedná se o navýšení prostředků na straně příjmů – dotace na výkon státní správy v roce
2019, neinvestiční dotace od Euroregionu Šumava – projekt „Česko-bavorské kulturní léto“ a
projekt „Společně po jakubské cestě“, dále se jedná o prostředky sociálního fondu pro rok 2019.
R7-98 – bere na vědomí jmenování tajemnice Městského úřadu Kdyně, kterou byla po udělení
souhlasu se jmenováním ze strany ředitele Krajského úřadu Plzeňského kraje s účinností od 1.2.
2019 jmenována Ing. Štěpánka Mrázová, trvale bytem Smržovice 44, 345 06 Kdyně.

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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