I?"

Město Kdyně
rada města
Náměstí 1

?

345 06 Kdyně

USNESENÍ
19. schůze rady města,
která se konala dne 22. 7. 2019

Rada města Kdyně:
R19-269 - schvaluje předložený program schůze

R19-270 - schvaluje v souladu s § 1999 odst. 1 zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění
výpo
pozdějších předpisů výpověd'
smlouvy úzavřené se společností DelpSys, s.r.o., se sídlem Družstevní
íČo 03605400, a to ke konci čtvrtého kalendářního čtvrtletí roku 2019, tedy
580, 345 06 Kdyně, ICII:O:
k 31. 12. 2019.

R19-271 - schvaluje v souladu s ustanovením § lOa zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění uzavření veřejnopráÝní smlouvy o poskytnutí dotace

ve výši l 200 Kč z rozpočtu města Kdyně SDH Starec, se sídlem Náměstí 1, 345 06 Kdyně, IČO:
655 70189 na úhradu části nákladů spojených s pořádáním dětského dne.

Rl9-272 - a) projednala žádost SK Kdyně 1920, z.s., se sídlem Na Kobyle 754 (sport. Areál), 345

06 Kdyně, IČO: 18230741 o poskytnutí dotace zrozpočtu Města Kdyně na úhradu chodu
mládežnických fotbalových družstev a technického zajištění klubu.
b) požaduje doplnění dalších podkladů - rozpočet mládežnických fotbalových družstev na rok 2019
R19-273 - schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje
v ráínci programu ,,Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 201 9?
podle § lOa zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, č. IC 30/19. Předmětem sínlouvy je poskytnutí účelové finanční dotace určené
na projekt ,,Rozvoj a modernizace TIC Kdyně" účelově na vytvoření webových stránek. Výše dotace
činí 10 000 Kč.

R19-274 - bere na vědomí žádost o poskytnutí finanční pomoci při výstavbě rybníčků u Centra
voclni zábavy kdyné podanou (:eským rybářským svazem, MO Kdyně, se sídlem Dělnická 759, 345

06 Kdyně, IČO: 18230997.
R19-275 - a) projednala stanoviska a doporučení Bytové komise Rady města Kd'yně na základě
zápisu z 5. schůze Bytové komise Rady města Kdyně ze dne 18. 7. 2019
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b) schvaluje v zájmu města přidělení bytu č. 004 o velikosti 2+l na adrese Farní 338, manželům

g

?, trvale bytem l

1345 06 Kdyně. Důvodem přidělení bytu

v zájmu města je skutečnost, že žadatelka je zubní lékařkou a po mateřské dovolené bude ve městě
Kdyně provozovat lékařskou praxi.
c) schvaluje na základě doporučení bytové komise přidělení bytu č. 003 o velikosti 2+1 na adrese
Bratří Tšídů 693 panu
trvale bytem § 345 06 Kdyně a paníl
i,
trvale bytem
garsoniéry na adrese

345 06 Kdyně. Stanovuje jako podmínku přidělení bytu uvolnění
345 06 Kdyně.

Rl9-276 -- schvaluje
poskytnutí podpory
podpory Ze
ze Státního
Státního fóndu
fondu
I«l9-2/€)
scnvaiu)euzavření
uzavrenismlouvy
smiouvyč.
c.07961861
U/9t»l8ól oo poskytnuti

životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO: 00020729
vpředloženém znění. Podpora ve výši 500 000 Kč je určena na akci ,,Založení vzdělávací a

odpočinkové zahrady při Masarykově ZŠ ve KdynÍ?.
R19-277 - schvaluje pověření k výkonu autorského dozoru na akci "Krámeček služeb - centrum
pečovatelské služby? pro společnost AW Projektová kancelář, se sídlem Hradská 79, 344 0l

Domažlice, IČO: 733 74 792. Celková cena výkonu autorského dozoru činí 20 328 Kč včetně DPH.
Rl9-278 - schvaluje pověření k výkonu koordinátora BOZP na akci "Krámeček služeb - centrum
pečovatelské služby? pro pana Miroslava Marcinkiewicze, K Zaječírnu vrchu 726/4, 339 0l Klatovy,
č. osvědčení ROVS/1255/KOO/2018. Celková cena výkonu koordinátóra BOZP činí 40 000 Kč
včetně DPH.

Rl9-279 - schvaluje navýšení neinvestičního příspěvku pro organizaci Městská poliklinika Kdýně,
se sídlem Náměstí 9, 345 06 Kdyně, IČO: 07482981, a to o 35 000 Kč. Tato částka bude použita na
úhradu zbylé mzdy ředitelky organizace a účetní, dále pak na bankovnf poplatky spojené s vedením
běžného účtu.

Rl9-280 - schvaluje uzavřenf smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 22972019 z dotačního titulu
,,o - 2019 Zřizování nových oplocenek - ochrana mladých lesních porostů? v rámci dotačního
programu ,,Podpora ochrany lesa v PK 201 7+ ?. Poskytnutá dotace činí 79 380 Kč.

Rl9-281 - schva}uje podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačnfho programu Plzeňského kraje
s názvem ,,Mikrogranty Plzeňského kraje na podpom oživení kulturních aktivit?. Předmětem žádosti

je projekce Kinematografu Bratří Ča4íků.
Rl9-282 - projedna}a přípravu založení příspěvkové organizace ,,Doma ve Kdyni - centrum
sociálních služeb", která bude nadále plnit úkoly stávajícího Odboru pečovatelské služby Městského
úřadu Kdyně. Zřizovací listinu příspěvkové organizace předloží rada města v souladu s ustanovením
§ 35 a § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů Zastupitelstvu města Kdyně ke schválení.

Rl9-283 - a) projednala možnost zapojení Města Kdyně do projektu ,,Rozvoj komunitníhó
plánování sociálních služeb na Domažlicku?

b) ukládá místostarostce mésta kontaktovat starosty obcí v rámci obvodu pověřeného obecního
úřadu Kdyně a seznámit je s výše uvedeným projektem
c) doporučuje zastupitelstvu města zapojení Města Kdyně do projektu schválit
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R19-284 - a) schvaluje dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení) v platném
znění sazebník pronájrů v prostorech Sokolovny Kdyně a sportovní haly Masarykovy základní školy
Kdyně dle předloženého návrhu, který je součástí přílohy tohoto usnesení.
b) stanovuje účinnost tohoto sazebníku od 1. 9. 2019

Rl9-285 - bere na vědomí ,,Výzvu ke smím" doručenou dne 19. 7. 2019 na podatelnu MěÚ
Kdyně paní
, trvale bytem l
í
R19-286 - schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2019. V příjmové části se jedná o příjmy spojené
s přij atými dotacemi - průtoková dotace pro MKS Modrá hvězda Kdyně na Císařské slavnosti, dotace
na projekt ,,Sametové Kdyňsko... po 30 letech? a dotace na pečovatelskou službu (2. splátka). Ve
výdajové části se jedná o opravy zaúčtování dotací, náklady na dopravní značení, schválené dotace
pro organizace a spolky, navýšení neinvestičního příspěvku pro Městskou polikliniku Kdyně, náklady
související snakládáním snebezpečnými odpady a likvidacemi černých sk}ádek a finanční
prostředky na přípravu, řešení nebo odstraňování krizových situací.
Rl9-287 - bere na vědomí informaci starosty o termínu konání 5. zasedání Zastupitelstva města
Kdyně, které se uskuteční dne 8. 8. 2019 od 18:00 hod. v sále MKS Modrá hvězda Kdyně.

Oskar Hamrus, v.r.
starosta města

Ing. Věra Říhová, v.r.
místostarostka města

J,s70
l

UpOZOrněnÍ: .

Informujeme veřejnost, že v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
(GDPR) o ochraně fyzických osob v souvžslosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto Majů (obecné nařízení o ochraně osobních Majů) jsou usnesení Zastupitelstva / Rady města
Kdyně uveřejněna vupravené verzi zdůvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejřiovaných
osobních údajů.
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SÁZEBNíK puoxA.nvů - PROSTORY SOKOLOVNY A SPORTOVNí HALY
MÁSARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY KDYN]2
účžnnost sazebníku - od 1. 9. 2019

Standardní cena pronájmu komerční účely
Pronájem pro sportovní oddíly a
organizace
Pronájem pro dětské oddíly do
151et věku

Pronájem pro seniory, příp. pro
zdravotní cvičení

Pronájem pro soukromé akce svatby, oslavy, apod.
Pronájem pro soukromé akce,
kde dochází k výběru vstupného

sportovní hala MZS
Kdyně

400 Kč/hod.

300 Kč/hod.

500 Kč/hod.

400 Kč/hod.

300 Kč/hod.

200 Kč/hod.

300 Kč/hod.

300 Kč/hod.

250 Kč/hod.

200 Kč/hod.

200 Kč/hod.

200 Kč/hod.

90 Kč/hod.

90 Kč/hod.

150 Kč/hod.

příprava: 300 Kč/hod.

příprava: 200 Kč/hod.

konání akce: 500 Kč/hod.

konání akce: 400 Kč

x

x

úklid:2 000 Kč

úklid: 2 000 Kč

12 000 Kč/akce

x

x

x

X

x

úklid:2 000 Kč

2 000 Kč/akce (zpravidla
využíván jako šatna)

8 000 Kč/akce

x

x

x

7 000 Kč/akce

x

x

x

malý sál - sokolovna

600 Kč/hod.

20 000 Kč/akce

Maturitní plesy
Pronájem agenturám
spolupracujícím s MKS
Pronáj em subj ektům
spolupracujícím s MKS či
městem Kdyně

cvičební sál sokolovna

(tatami)

velký sál - sokolovna

Pozn. Ředitek: př(spěvkových organizac4 spravující uvedené objekffl, mají právo dÍe vlasín(ho uváfen( rozhodnout o nifH výši nájmu pro spolupracující spolky, subjekffl či
organir,ace na záklaďě vzájemné dlouhodobé spolupráce či za účelem pořádátí akc[pro širokou veřejnost
0 výši nájmu pro pořádárí specifžckých akcí, které nenť možné zařadit do tohoto sazebníku, rozhodují rovněž ředitelé příspěvkových organizací spravující fflto objeWy.

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ
číslo : 8 / 2019

'
UZ

Par

Pol

Změna

PŘÍJMY
...

P.opis

60 000,00

Průtoková dotace MKS"Císařské..."

4122

70 000,00

Dotace"Sametové Kdyňsko...po 30 letech"

4122

563 280,00

00000

oooo

4122

ooooo

oooo

ooooo

oooo

CELKEM PFŽÍJMY

iiiiiiii

.

Dotace na peč.sltúbu I].splátka

693 280,00

l

VÝDAJE
UZ

Pol

Par

Změna

Popís

17016

0000

4216

-17 389 is

17016

oooo

4116

17 389 15

17015

0000

4216

-869 45

17015

0000

4116

869 45

ooooo

2229

5139

40 000,00

ooooo

3319

5222

ío ooo,oo

Oprava zaúčt.dotace - Stav.úpravy byt.domu Markova 512
Oprava zaúčt.dotace - Stav.úpravy byt.domu Markova 512
Oprava zaúčt.dotcice - Stav.úpravy byt.domu Markova 512
Opmva zaúčt.dotace - Stav.úpravy byt.domu Markova 512
DopravnÍ znaČenÍ
Spolek Chodsko žije! - příspěvek na vydání knihy - schváleno RM R15-215

ooooo

3319

5336

60 000,00

Průtoková dotace MKS"Císařské..."

ooooo

3421

5229

1000,00

'ÍJ SoŮo'Í Hluboká - příspěvek na poř. děts-kého'-dne'- sch-válenoRM R14-191

ooooo

3421

5229

1200,00

ooooo

3519

5331

35 000,00

ooooo

3721

5169

20 000,00

ooooo

3729

5169

10 000,00

ooooo

5213

5903

so ooo,oo

SDH Starec - příspěvek na poř.dětského dne
Městská poliklinika - Mdost o příspěvek
Nakládání s nebezpečnými odpady
NaklMání s odpady - černé sklMky
Finanční prostředky na přípravu,řešení nebo odstraňování krizových situací

CELKEM VÝDAJE

227200,00

FINANCOVÁNÍ
Org
oooo

Pol

Par

oooo

oooo

CELKEM F'Ů'lÁNCOVÁNÍ

Změna

iiiii

Popís

-466 080,00
-466 080,00

Ve Kdyni, dne 22. 07. 2019
Oskar Hamrus, v.r.
starosta

.

