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Město Kdyně
rada města
Náměstí 1

345 06 Kdyně

USNESENÍ
17. schůze rady města,
která se konala dne 26. 6. 2019

Rada města Kdyně:
Rl7-237 - schvaluje předložený program schůze
R17-238 - a) schvaluje v rámci působnosti valné hromady společnosti Transteplo Kdyně, spol.

s r.o., se sídlem Dělnická 425, 345 06 Kdyně, IČO: 49197126 účetní závěrku společnosti za rok
2018 a výsledek hospodaření společnosti za rok 2018. Hospodaření společnosti skončilo ztrátou ve
výši 1 155 566,14 Kč. Ztráta byla způsobena zejména neočekávaným nárůstem cen emisních
povolenek, výpadkem tržeb za páru v období 9 - 12/2018 z důvodu předání kotelny společnosti

ČEZ energetické služby s.r.o. a doúčtováním ceny tepla společností ČEZ Energetické služby s.r.o.
b) souhlasí s vypořádáním hospodářského výsledku dle návrhu jednatele společnosti
R17-239 - schvaluje vpředloženém znění uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene -

služebnosti č. IV-12-0012581 Kdyně, DO, Škarmanská, 220/2-kNN se společností ČEZ Distribuce,
a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035,
zastoupenou společností Senergos, a.s., se sídlem Družstevnf 452/13a, Ostopovice, PSČ 664 49,
IC::O: 26915413. Tato smlouva se uzavírá na základě uzavřené smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene ze dne 18. 4. 2018. Jedná se o umístění distribuční soustavy - zemní
kabelové vedení NN, PS, které se nachází na dotčených nemovitostech p.p.č. 222/ 18 a 222/ 19 v k.ú.
Kdyně. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene činí 6 000 Kč bez DPH.

R17-240 - schvaluje v souladu s ustanovením § 23 odst. 3 a § 17 zákona č. 561/2004 sb., školský

zákon, ve znění pozdějších předpisů povolení výjimky z počtu dětí v jednotlivých třídách MŠ

Kdyně, Dělnická 35, 345 06 Kdyně, IČO: 70996733 pro školní rok 2019/2020 taktoJ
1. třída: 27dětí
2. třída: 27dětí
3. třída: 27dětí
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Rl7-241 - schvaluje vyřazení nefunkčního a neopravitelného ohřívače vody z majetku příspěvkové

organizace Masaíykova základnf škola Kdyně, se sídlem Komenského 134, 345 06 Kdyně, IČO:
70996709 dle předloženého návrhu.

Rl7-242 - souhlasí s návrhem Odbom finančního MěÚ Kdyně na vyřazení digitální váhy Morcan
(vybavení obchodu v obci Hluboká) v celkové hodnotě 7 500 Kč. Důvodem vyřazení zařízení
z majetku Města Kdyně je jeho nefunkčnost a zastaralost.

Rl7-243 - bere na vědomí žádost SDH Kdyně o zařazení nákupu hasičského dopravního
automobilu pro zásahovou jednotku SDH Kdyně (JPO III) do rozpočtu města na rok 2020.
Důvodem žádosti je plnění některých úkolů a zásahů v režimu JPO II.
R17-244 - souhlasí s umístěním sídla občanského spolku Klub českých turistů - odbor Kdyně,

IČO: 18230512 na adrese Náměstí 1, 345 06 Kdyně.
Rl7-245 - schvaluje v souladu s ustanovením § 22 zákona č. 256/2001 sb., o pohřebnictví, ve
znění pozdějších předpisů cenu za vyzvednutí urny zhrobu a uložení urny do hrobu, tzv.
,,exhumace uren?.
Urnový hrob

Ostatní hroby

uložení urny
vyzvednutí urny

200 Kč

uložení urny
vyzvednutí urny

300 Kč

200 Kč

300 Kč

R17-246 - a) projednala podání žádosti o odkoupení pozemků p.č. 350/26 o výměře 586 m2

zahrada, p.č. 350/24 o výměře 893 m2 - zahrada, p.č. 350/22 o výměře 1298 m2 - zahrada, p.č.
1104/3 o výměře 240 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace vše vk.ú. Kdyně zmajetku
Rímskokatolické církve, farnosti Kdyně, Farní 90, 345 06 Kdyně do majetku Města Kdyně. Žádost
o převod je podávána z důvodu, že tyto pozemky bezprostředně navazují na stávající pohřebiště ve
Kdyni a odkoupením těchto pozemků je do budoucna možné rozšíření kdyňského hřbitova.
b) doporučuje zastupitelstvu města v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů podání této žádosti z důvodu veřejného
zájmu schválit

R17-247 - a) projednala podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p.č. 352 o výměře 5904 m2
- ostatní plocha, pohřebiště, p.č. 350/53 o výměře 122 m2 - ostatnf plocha, ostatní komunikace,

včetně stavby č.p. 160 vše v k.ú. Kdyně. Žádost o převod je podávána z důvodu veřejného zájmu,
nebot' se jedná o pozemek, který se nachází v areálu hřbitova.
b) doporučuje zastupitelstvu města v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů podání této žádosti z důvodu veřejného
zájmu schválit

R17-248 - schvaluje v souladu s ustanovením § lOa zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, vplatném znění uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí

dotace ve výši 10 000 Kč zrozpočtu města Kdyně Českému rybářskému svazu, z.s., místní
organizaci Kdyně, se sídlem Dělnická 759, 345 06 Kdyně. Dotace se poskytuje na činnost a aktivity
rybářského kroužku.
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Rl7-249 - schvaluje vyplacení mimořádné odměny řediteli Masarykovy základní školy Kdyně dle
předloženého návrhu. Odměna bude vyplacena z poskytnuté dotace v rámci rozvojového programu

,,Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků mateřských,
základních a středních škol, konzervatoří a školních družin v roce 201 9?.

Rl7-250 - a) projednala a doporučuje zastupitelstvu města vydat na základě ustanovení § 178
odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyššfm odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených
městem Kdyně a část školského obvodu základní školy zřízené městem Kdyně
b) projednala a doporučuje zastupitelstvu města vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm.
b) a c) zákona č. 561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst.
2 písm. h) zákona č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně
závaznou vyhlášku č. 2/2019, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem
Kdyně
Rl7-251 - bere na vědomí odstávku tepla a TUV z důvodu nutných oprav a údržby kotelny
v Nádražní ulici a ve výměníkových stanicích. Dodávka tepla a teplé vody bude přerušena od neděle
14. 7. 2019 - od 21:00 hod. do soboty 20. 7. 2019 - do 18:00 hod.

R17-252 - bere na vědomí uzavření MŠ Kdyně, Dělnická, se sídlem Dělnická 35, 345 06 Kdyně,
IČO: 70996733 v době letních prázdnin v termínu od 22. 7. do 1l. 8. 2019.
Rl7-253 - sóuhlasí s použitím rez.ervního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola Kdyně,

Dělnická, se sídlem Dělnická 35, 345 06 Kdyně, IČO: 70996733 za účelem dofinancování
rekonstrukce odvětrání z kuchyně mateřské školy ve výši 16 400 Kč.
Rl7-254 - schvaluje vypsání výběrového řízenf na dodavatele akce ,,Provozovna masáže a
pedikúry, Nádražní 660, Kdyně" formou zakázky malého rozsahu na stavební práce dle § 27 zákona
č. 1 34/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
Rl7-255 - schvaluje uzavření dodatku smlouvy o dílo na akci ,,Přestavba hasičské zbrojnice na
st.p.č. 348/2 v k.ú. Kdyně" se společnostf DSP - Domažlický stavební podnik s.r.o., se sídlem

Havlíčkova 6, 344 0l Domažlice, IČO: 25200631. Tímto dodatkem se mění původně sjednaný
rozsah díla. Původní cena za dílo dle SoD činila 14 983 964 Kč bez DPH, nová cena za dílo dle
SoD ve znění tohoto Dodatku činí 15 894 459,34 Kč bez DPH.

R17-256 - schvaluje uzavření dodatku smlouvy o dílo na akci ,,Založení odpočinkové a vzdělávací

zahrady při MZŠ ve Kdyni? se společností Šumavské zahrady s.r.o., Pod Vodárnou 407, 340 21
Janovice Nad Úhlavou, IČ0 29112958. Tímto dodatkem se mění původně sjednaný rozsah díla.
Původní cena za dílo dle SoD činila 2 298 364,00 Kč bez DPH, nová cena za dílo dle SoD ve znění
tohoto Dodatku činí 2 482 023,25 Kč bez DPH.

Rl7-257 - a) projednala stanoviska a doporučení Bytové komise Rady města Kdyně na základě
zápisu ze 4. schůze Bytové komise Rady města Kdyně ze dne 26. 6. 2019
b) schvaluje na základě dopomčení bytové komise přidělenf bytu č. 402 o velikosti G na

adrese Nádražní č.p. 660 paní

nar. § trvale bytem l
3

l

«

la to z důvodu, že se jedná o opatrovance města, který v současné době nemá

stálé bydlení. Nájemní smlouva se uzavírá na zkušební dobu v délce 3 měsíců.
c) schvaluje na základě doporučení bytové komise přidělení byíu č. 006 o velikosti l + 1 na

adrese Americká č.p. 643, 345 06 Kdyně panu
«

trvale byteml

í

l

d) schva}uje na základě doporučení bytové komise přidělení bytu č. 102 o velikosti2 + k na adrese

Nádražní č.p. 334, 345 06 Kdyně paní
l

trvale bytem l

í

I

e) schvaluje na základě doporučení bytové komise přidělení bytu č. 001 o velikosti 1+k na adrese

Bratří Tšídů č.p. 693, 345 06 Kdyně paní

trvale byteml

í

f) schva}uje na základě doporučenf bytové komise přidělení bytu č. 006 o velikosti l+l na adrese
Bratří Tšídů č.p. 693, 345 06 Kdyně manželům
trvale bytem
tamtéŽ

Rl7-258 - a) projednala žádost obyvatelů domu č.p. 355 ve věci obnovy zahradních domků na
p.p.č. 1404 v k.ú. Kdyně, které byly zdemolovány z důvodu rekonstmkce hasičské zbrojnice
b) stanovila termfn schůzky s žadateli k osobnímu projednání žádosti na úterý 16. 7. 2019 od 14:00
hod. v kanceláři starosty
Rl7-259 - a) jmenuje komisi pro konkurzní řízení na obsazenf funkce ředitele/ředitelky Mateřské
školy, příspěvkové organizace, Markova 523, 345 06 Kdyně ve složení:

předseda:

Ing. Věra Říhová

členové komise: Tomáš Veselý
Bc. Vladimíra Soukupová

Mgr. Lenka Žáková
Mgr. Jan Dobiáš
Ilona Machová

Mgr. Marie Sládková

b) pověřuje Ing. Štěpánku Mrázovou tajemníkem konkurzní komise pro konkurzní řízení na
obsazení funkce ředitele/ředitelky Mateřské školy, příspěvkové organizace, Markova 523, 345 06
Kdyně
c) urěuje termín konání konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce
ředitele/ředitelky Mateřské školy, příspěvkové organizace, Markova 523, 345 06 Kdyně na
29. 7. 2019

R17-260 - a) bere na vědomí vydání příkazu Krajského úřadu Plzeňského kraje, Odboru

ekonomického, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň ve věci nezveřejněnf veřejnoprávních smluv
o poskytnutí dotace ve výši nad 50 000 Kč, uzavřených v lednu 2018, na úřední desce rněsta
způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření těchto smluv, jak ukládá ust. §
10 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Za spáchání uvedeného
přestupku se podle ust. § 35 písm. a) a ust. § 90 odst l zákona č. 250/2016 sb., O odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich Městu Kdyně ukládá správní trest napomenutí.
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b) konstatuje, že byla přijata adekvátní nápravná opatření a stanoveny takové vnitřní kontrolní
mechanismy, které tomuto pochybení do budoucna zabrání
R17-261 - a) projednala směrnici ZM č. 1/2019 stanovující pravidla pro poskyíování cestovních
náhrad dle předloženého návrhu
b) doporučuje zastupitelstvu města uvedenou směrnici v předloženém znění vydat
Rl7-262 - schvaluje poskytnutí mimořádného finančního příspěvku příspěvkové organizaci

Městské kulturní středisko Modrá hvězda Kdyně, se sídlem náměstí 136, 345 06 Kdyně, IČO:
00574368 ve výši 15 000 Kč. Příspěvek se poskytuje zdůvodu zajištění nákupu drobných
propagač.ních předmětů souvisejících s propagací města v rámci činnosti Turistického infornnačnjho
centra Kdyně.
Rl7-263 - a) schva}uje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 sb., o obcích (obecní
zřízení), ve zněnf pozdějších předpisů rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu
příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Modrá hvězda Kdyně, se sídlem Náměstí

136, 345 06 Kdyně, IČO: 00574368 dle předloženého návrhu.
b) schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 sb., o obcfch (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové

organizace Technické služby Kdyně, se sídlem Mlýnská 36, 345 06 Kdyně, IČO: 00575003 dle
předloženého návrhu.
c) schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové

organizace Centrum vodní zábavy Kdyně, se sídlem Dělnická 724, 345 06 Kdyně, IČO: 72064706
dle předloženého návrhu.
d) schvaluje v souladu s :§ 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové

organizace Masarykova základní škola Kdyně, se sídlem Komenského 134, 345 06 Kdyně, IČO:
70996709 dle předloženého návrhu.
e) schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové

organizace Mateřská škola Kdyně, Markova, se sídlem Markova 523, 345 06 Kdyně, IČO:
7099674? dle předloženého návrhu.
f) schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové

organizace Mateřská škola Kdyně, Dělnická, se sídlem Dělnická 35, 345 06 Kdyně, IČO:
70996733 dle předloženého návrhu.

g) schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/20ÓO sb., o obcích (obecrií zřízení),
ve znění pozdějších předpisů rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové
organizace Základní škola a mateřská škola Prapořiště, se sídlem Prapořiště 100, 345 06 Kdyně,

IČO: 70996717 dle předloženého návrhu.
h) schva}uje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové
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organizace Základní umělecká škola Kdyně, se sídlem Klatovská 434, 345 06 Kdyně, IČO:
7099672 dle předloženého návrhu.
Rl7-264 - schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2019. V příjmové části se jedná o příjmy spojené

s pojistným plněním v budově MZŠ Kdyně (zatékání) a Centra vodní zábavy Kdyně (poškození
střechy), dále je zde promítnuta odměna za využití odpadů. Ve výda5ové části jsou převáděny
prostředky na dofinancování rekonstrukce hasičské zbrojnice, dále jsou zde zohledněny schválené
příspěvky pro spolky a organizace, nákup nábytku a vybavení pro zrekonstruovanou hasičskou
zbrojnici, příspěvek pro MKS Modrá hvězda Kdyně a náklady na sběr a svoz nebezpečných odpadů
- viz příloha tohoto usnesení.
Rl7-265 - bere na vědomí zápis z jednání Komise stavební a životního prostředí ze dne 24. 4.
2019

Oskar Hamrus, v.r.
starosta města

Ing. Věra Říhová, v.r.
místostarostka města

'?
l

???'?J
!g»w%
Upozornění:

Informujeme veřejnost, že v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
(GDPR) o ochraně fjyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních Majů) jsou usnesení Zastupitelstva / Rady města
Kdyně uveřejněna vupravené verzi zdůvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveře?jňovaných
osobních údajů.
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ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ
číslo : 7 / 2019
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Dopravní značení
MKS - mimořčidný neinv.příspěvek

Ost.zál.kultury - přesun rozpočtových prostředků
Příspěvek na činnost rybčiřského kroužku
Hasičská zbrojnice - dofinancování rekonstrukce
Hasičská zbrojnice - pořízení nčibytku
Wíspěvek SDH Podzámčí - schvčileno RM 16-228

Sběr a s;voz nebezpečných odpadů

278 5Ó0,00

CELKEM VÝDAJE'-=
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Popis

Změna
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OdmŇny za využití odpadů

Pojistné plnění - poškození střechy bazénu

VÝDAJE

ooooo

ía

Pojistné plnění - ZŠ zatékání

285174,00

CELKEM PRIJMY

UZ

Popis

Změna

/)0/

FlNANCOVANí
Par

0000

Pol
0000

CELKEM FlNÁKlaCOVÁNÍ' -

Ve Kdyni, dne 26. 06. 2019

Popis /

Změna

-6 674,00
-'- -ÉaŠza,oo
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/
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