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rada města
Náměstí 1

345 06 Kdyně

USNESENÍ
13. schůze rady města,
která se konala dne 15.4. 2019

Rada města Kdyně:
Rl3-169 - schvaluje předložený program schůze

Rl3-170 - schvaluje na základě zveřejněného záměru dle § 39 zákona č. 128/2000 sb., o obcích
(obecní zřízení) v platném znění uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor na adrese

ůkova 243, 345 06, Kdyně s panem Janem Suastikou, trvale bytem l
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Jedná se o výčep v přízemí a dva bary v patře objektu. Učelem pronájmu je provozování
hostinské činnosti v době konání akcí. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce trvání
jednoho roku.

R13-171 - schvaluje uzavření smlouvy o nadstandardním zpracování poštovních poukázek A č.

41118 se společností Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ:
47114983 dle předloženého návrhu. Jedná se o aktualizaci stávající smlouvy z důvodu opravy již
neaktuálních informací a kontaktů.

Rl3-172 - schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt ,,Výměna stávajících rozvodů vody a tepla

pro budovy MŠ Kdyně - Markova? do dotačního titulu Plzeňského kraje s názvem ,,Odstraňovmní
havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 201 9". Žádost je podávána s ohledem na
momentální stav rozvodů ve všech objektech MŠ a nedávnou havárii, která byla tímto
nevyhovujícím stavem způsobena.

Rl3-173 - schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt ,,Čtvrtstoletí spolupráce Kdyně - Všeruby Eschlkam aneb Jsme silnými partnery v Evropě" do Dispozičního fondu, Prograrn přeshraniční

spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko.
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Rl3-174 - souhlasí s přijetím daru pro příspěvkovou organizaci Masarykova základní škola Kdyně,

se sídlem Komenského 134, 345 06 KdynÁ, IČ: OO574368 od společnosti Strojírny Kohout, spol.
s.r.o., se sídlem Klatovská 77, 345 06 Kdyně, IČ: 25204572. Jedná se o finanční dar v hodnotě
20 000 Kč, který bude použit na částečnou úhradu školení první pomoci pro žáky 1. stupně.

Rl3-175 - vydává dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů směrnici rady města č. 2/2019 stanovující pravidla pro přiznání příspěvku na
úpravu zevnějšku.

R13-176 - schvaluje v souladu s ustanovením § 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 hokejovému klubu HC Kdyně, se sídlem Na Tížišti

528, 345 06 Kdyně, IČ: 68783 736 na úhradu části nákladů spojených s činností klubu v roce 2019.
R13-177 - a) projednala žádost ředitelky příspěvkové organizace Městská poliklinika Kdyně o
mimořádnou dotaci na výplatu mezd
b) schva}uje vyplacení zbýva.jící částky neinvestičního příspěvku určeného na činnost této
příspěvkové organizace.

R13-178 - a) projednala žádost ředitele ZŠ a MŠ Prapořiště o mimořádné poskytnutí prostředků
na dovybavení školní zahrady o houpačku. Celková cena pořízenf prvku vč. instalace činí 40 000 Kč
b) neschva}uje poskytnutí prostředků na dovybavení školní zahrady o houpačku
c) doporuěuje řediteli příspěvkové organizace zařadit realizaci této akce do návrhu rozpočtu na rok
2020 forínou investičního příspěvku

Rl3-179 - a) schvaluje v rámci působnosti valné hromady Vodovody a kanalizace města Kdyně
spol. s.r.o., se sídlem Mlýnská 36, 345 06 Kdyně výsledek hospodaření společnosti za rok 2018
b) ukládá jednateli společnosti vykázanou ztrátu ve výši 758 744,67 Kč ponechat na účtu
nerozděleného zisku společnosti, kde je kumulován zisk z minulých let. Příčinou ztráty společnosti
jsou kromě jiného rozsáhlé opravy infrastruktury, výměna vzdušníků v objektu čistírny odpadních
vod a ukončení odběru pitné vody v obci Brnířov.

R13-180 - schvaluje výsledek hospodaření Bytového družstva Kdyně střed, se sídlem Náměstí 1,

345 06 Kdyně, IČ: 26365961. Výsledek hospodaření a způsob úhrady vykázané ztráty bude
projednán na nejbližší členské schůzi.

Rl3-181 - mění usnesení č. R12-160 a), b), c) takto: a) schvaluje v rámci působnosti valné
hromady společnosti Služby města Kdyně spol. s.r.o., se sídlem Nádražní 314, 345 06 Kdyně
výsledek hospodaření společnosti za rok 2018
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b) ukládá jednatelce společnosti vykázanou ztrátu ve výši3 768 Kč uhradit z vlastních prostředků
společnosti.

Rl3-182 - schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019 týkající se schválených dotací z rozpočtu Města
Kdyně na základě usnesení 12. schůze Rady města Kdyně ze dne 4. dubna 2019 - viz příloha
usnesenÍ.

Oskar Hamrus, v.r.
starosta města

Ing. Věra Říhová, v.r.
místostarostka města
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UpozorněnÍ:
V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (E[J) 201 6/6 79 a stanoviskem ,fVT' č. 2/2004

uveřejněném veVěstníku Uřadu proochranu osobních Majů, částka 30zedne 11.02.2004,
informujeme veřejnost, že usnesení Zastupitelstva / Rady města Kdyně jsou uveřejněna v upravené
verzi zd'íivodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřej'řtovaných osobních údajů podle zákona
č. 10 1/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).
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Rozpočtové opatření
Organizace: 00253464 Město Kdyně
(,íslo změny: 4 / 4 / 2019

Dne: 4(,,f p4Cf
Text rozpočtového opatření :
Výdaie:

Čínnost Koníederace politických věžnŮ

231 10 00000 0000 0000 00 39 00 52 29 000

5 000,00

Centrum Ouško - úhrada provozních nákladů - 3 000,00

SONS - zajištění činnosti spolku - 1 000,00
231 yo ooooo oooo oooo oo 43 79 52 29 ooo

SDH Kdyně - dotace na činnost - 10 000,00
SDH Hluboká - dotace na činnost - 10 000,00
SDH Hluboká - výročí "120 let založení-10 000,00
231 10 00000 0000 0000 00 55 12 52 29 000

FinanCOVáni

4 000,00

30 000,00

39 000,00
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Podpis :

Oskar'Í-lamrus

