Město Kdyně
rada města
Náměstí 1
345 06 Kdyně

USNESENÍ
10. schůze rady města,
která se konala dne 11.3. 2019
________________________________________________________________________

Rada města Kdyně:
R10-125 – schvaluje předložený program schůze
R10 – 126 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Kdyně – Obytná zóna Pod
Korábem, kanalizační stoka a vodovodní řad“ se společností Chodské vodárny a kanalizace, a.s., se
sídlem Bezděkovské předměstí 388, 344 78 Domažlice, IČ: 49788761 dle předloženého návrhu.
Dodatkem se mění původně sjednaná cena díla z původních 651 265,30 Kč (bez DPH) na 626 561
Kč (bez DPH).
R10-127 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o užití, implementaci a provozní podpoře
informačního systému HELIOS Fenix č. F-14-00189 se společností Asseco Solutions, a.s., se sídlem
Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4, IČ: 64949541 dle předloženého návrhu z důvodu zakoupení
nového softwarového modulu.
R10-128 - neschvaluje prezentaci města Kdyně v publikaci „Domažlicko z nebe“ vydávané
společností CBS Nakladatelství s.r.o. se sídlem Vodní 1972, 760 01 Zlín, IČ: 24804584 za cenu
31 920 Kč bez DPH
R10-129 - schvaluje na základě zveřejněného záměru dle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) v platném znění uzavření nájemní smlouvy na nájem nebytových prostor na adrese
Na Koželužně č.p. 613 s paní Lucií Tarcsi, trvale bytem Na Tržišti 525, 345 06 Kdyně za účelem
provozování kadeřnického salonu. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 6 měsíců.
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R10-130 - schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 02052019 podle § 10a
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů s Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ: 70890366 jako
vyrovnávací platby za poskytnutí služeb obecného hospodářského zájmu v rámci dotačního
programu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů, pro rok 2019 – Plzeňský kraj“. Účelová dotace je určená na poskytování
základních činností pečovatelské služby a činí 1 408 200 Kč.
R10-131 - 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 Městské kulturní středisko Modrá hvězda
Kdyně za rok 2018 dle předloženého návrhu
b) schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Modrá
hvězda Kdyně za rok 2018
c) souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku za rok 2018 dle návrhu vedení organizace
R10-132 - 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 Technické služby Kdyně za rok 2018 dle
předloženého návrhu
b) schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Technické služby Kdyně za rok 2018
c) souhlasí s vypořádáním hospodářského výsledku za rok 2018 dle návrhu vedení organizace
R10-133 - 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 Centrum vodní zábavy Kdyně za rok 2018
dle předloženého návrhu
b) schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Centrum vodní zábavy Kdyně za rok
2018
c) nesouhlasí s vypořádáním hospodářského výsledku za rok 2018 dle návrhu vedení organizace a
rozhodla o pokrytí ztráty z neinvestičního příspěvku zřizovatele na rok 2019
R10-134 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku příspěvkové organizaci Centrum vodní
zábavy Kdyně na tvorbu FRIM ve výši 11 500 Kč
R10-135 – a) projednala odpis nedobytné pohledávky za nájem nebytových prostor na adrese
Nádražní č.p. 559, 345 06 Kdyně v celkové výši 60 519,75 Kč. Jedná se o již promlčenou
pohledávku z let 1994 a 1995
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b) doporučuje zastupitelstvu města v souladu s § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) v platném znění tento odpis pohledávky schválit
R10-136 – a) projednala odpis nedobytné pohledávky za prodej dřeva ve vlastnictví Města Kdyně
v celkové výši 274 150 Kč. Jedná se o již promlčenou pohledávku z roku 2008 na základě faktury č.
800018 ze dne 29.7. 2008
b) doporučuje zastupitelstvu města v souladu s § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) v platném znění tento odpis pohledávky schválit
R10-137 – a) projednala odpis nedobytné pohledávky za pronájem turistické chaty Koráb v období
od 1.7. 2001 do 31.10. 2001 v celkové výši 21 000 Kč. Jedná se o již promlčenou pohledávku
z roku 2001 na základě faktury č. 117/2001 ze dne 15.8. 2001
b) doporučuje zastupitelstvu města v souladu s § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) v platném znění tento odpis pohledávky schválit
R10-138 – a) projednala odpis nedobytné pohledávky za reklamované závady v domě na adrese
Nádražní č.p. 334, 345 06 Kdyně v celkové výši 60 836,93 Kč. Jedná se o již promlčenou
pohledávku z roku 2007 na základě faktury č. 700056 ze dne 29.8. 2007
b) doporučuje zastupitelstvu města v souladu s § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) v platném znění tento odpis pohledávky schválit
R10-139 - schvaluje vyřazení starého nebo nefunkčního drobného majetku příspěvkové organizace
Mateřská škola Kdyně, Markova 523 dle předloženého návrhu v celkové hodnotě 57 966,11 Kč
R10-140 – a) bere na vědomí výpověď paní Jaroslavy Tlusté z pronájmu nebytových prostor na
adrese Masarykova č.p. 243, 345 06 Kdyně (sokolovna) k datu 30. dubna 2019
b) schvaluje v předloženém znění dle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
v platném znění oznámení záměru pronajmout nebytové prostory na adrese Masarykova č.p. 243,
345 06 Kdyně. Jedná se o výčep v přízemí sokolovny a dva bary v patře objektu.
R10-141 - schvaluje vyřazení a prodej nefunkčního a nepotřebného nakladače UNK 320.5
využívaného společností Transteplo Kdyně, spol. s.r.o. za cenu 50 000 Kč společnosti ZOD
Mrákov, se sídlem Mrákov 21, 345 01 Mrákov, IČ: 00115649. Stanovená cena vychází z
předloženého průzkumu trhu a jedná se o cenu v místě a čase obvyklou.
R10-142 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru
elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů se společností ASEKOL a.s.,
Československého exilu 2 062/8, 143 00 Praha 4, IČ: 27373231 dle předloženého návrhu. Jedná se
o rozšíření sběrné sítě pro zpětný odběr vyřazených elektrozařízení o další 2 ks kontejnerů, které
budou umístěny v ulici Družstevní a v ulici Nádražní.
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R10-143 – schvaluje kronikářský zápis do kroniky obce Smržovice za rok 2018
R10-144 - a) odvolává pana Milana Staňkovského, trvale bytem Podzámčí č.p. 5, 345 06 Kdyně
z funkce člena Komise pro správu přilehlých částí obce
b) jmenuje pana Vojtěcha Dvořáka, trvale bytem Podzámčí č.p. 43, 345 06 Kdyně členem Komise
pro správu přilehlých částí obce

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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