Usnesení
32. zasedání Rady města Kdyně
?

konaného dne 23. čerma 2016

1. RM rozhodla:

1.1. V souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách
v platném znění vyhlásit výběrové řízení na dodavatele stavby ,,Oprava malé vodní nádrže
Prapořiště?. Na tuto investiční akci byl Ministerstvem zemědělství udělen Souhlas se
zadáním akce a podmíněný příslib dotace z programu 129 290 ,,Podpora opatření na vodních
tocích a malých vodních nádrží" pod č. 129 293 4039.
1.2.

Uzavřít spanem Ivanem Strejcem, Komenského 98, 334 0l Přeštice, IČ 760 27228
Smlouvu o obstarání kulturního programu na ,,Císařské slavnosti - 204. výročí od návštěvy

císaře Františka I. ve Kdyni?, které se konají v sobotu 9. Července 2016 v parku u Muzea
Příhraničí. Odměna za obstaránf kulturní akce činí 147.000,- Kč bez DPH.

2. RM souhlasí :

2.1. Spřijetím finanční dotace zrozpočtu Plzeňského kraje zdotačnfho programu ,,Podpora
jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2016? ve výši 15.300,- Kč
na věcné vybavenf JSDHO Kdyně.
2.2. S přijetím finanční dotace zrozpočtu Plzeňského kraje zdotačního programu ,,Podpora
jednotek sbom dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 201 6? ve výši 30.000,- Kč
na věcné vybavení JSDHO Starec.
2.3. S návrhem vedení příspěvkové organizace Technické služby Kdyně k použití 260.000,- Kč
z investičního fondu organizace na nákup rozmetadla.

3. RMschválila:

3.1.

Rada města Kdyně v rámci působnosti valné hromady společnosti Transteplo Kdyně, spol.
s r.o. schválila výsledek hospodaření společnosti za rok 2015 a souhlasí s jeho vypořádánfm
dle návrhu vedení společnosti.

3.2.

Vsouladu sustanovením í§ lOa zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů v platném zněnf uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve

výši 10 000,S Kč z rozpočtu města Kdyně spolku Feldou do Číny -z.s.-Kdyně, na realizaci
projektu ,,Feldou do Číny? v r. 2016.
l

3.3. V souladu s ustanovením § 23 odst. 3 a § 17 zákona č. 561/2004 sb., školského zákona ve
znění pozdějších předpisů povolení výjimky z počtu dětí 24 ve třídě mateřské školy na počet
dětí 28 v Základní škole a mateřské škole Prapořiště pro školní rok 201 6/2017.

4. RM proiedriala:
4.1. Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Kdyňsko za rok 2015 a předloží jej
Zastupitelstvu města Kdyně.
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