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Město Kdyně

s'l

ř.

rada města
Náměstí 1

345 06 Kdyně

USNESENÍ
24. scMze rady města,
která se konala dne 14. 10. 2019

Rada města Kdyně:
R24-331 - schvaluje předložený program schůze
R24-332 - a) projednala žádost fotbalového oddílu SK Kdyně 1920, z.s., se sídlem Na Kobyle

754, 345 06 Kdyně, IČO: 18230741 o navýšení dotace z rozpočtu města Kdyně na činnost klubu
v roce 2019

t») ukládá starostovi města sjednat si s předsedou klubu ósobnf schůzku ve věci dodání dalších
podkladů a vysvětlení stávající situace6 jelikož doplněné podklady shledává jako nedostačující.
R24-333 - schvaluje v souladu s ustanovením § lOa zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace ve výši 3 000 Kč z rozpočtu města Kdyně Sportovní unii Domažlice, se sídlem

Fúgnerova 647, 344 0l Domažlice, IČO: 00435481 na technické a organizační zajištění 32. ročníku
Běhu na Koráb, k?terý se bude konat 3. listopadu 2019.

R24-334 - a) bere na vědomí žádost KČT - odbor Kdyně, se sídlem Dělnická 488, 345 06 Kdyně,

IČO: 18230512 o poskytnutí dotace na provoz, rozvoj a-propagaci turistiky občanského spolku KČT
- odbor Kdyně v roce 2020.

b) ukládá místostarostce města zpracovat dokument ,,Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu
města Kdyně". Tento dokument by měl do budoucna plně reflektovat činnost jednotlivých žadatelů,
jejich momentální finanční situaci, snahu v získávání prostředků z různorodých zdrojů a další
důležité skutečnosti, podstatné pro objektivní přidělování dotací z rozpočtu města Kdyně.
R24-335 - schvaluje v souladu s ustanovením § lOa zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů ve znění ?íozdějších předpisů uzavření veřejnoprávní smlouvy ó
poskytnutí dotace ve výši 3 000 Kč z rozpočtu města Kdyně paní Jiřině Mojžíšové, Všeruby 117,
345 06 Kdyně pro Taneční skupinu LINE DANCE na nákup a šitf kostýrnů na vystoupení na
společenských akcích.
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?, trvale bytem l
R24-336 - a) projednala žádost paní l
§o odkup části pozemkové parcely číslo il46 V h.ú. Kdyně v rozsahu CCa 28 m2

í«

b) nesouhlasí s prodejem části výše uvedené pozemkové parcely dle předloženého návrhu
c) souhlasí s pronájmem části p.p.č. 1146 v k.ú. Kdyně dle předloženého návrhu a za podmínek
stanovených Městem Kdyně
d) schvaluje v souladu s ustanovením § 39 zákona č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení)
v platném znění zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 1146 v k.ú. Kdyně dle předloženého
návrhu.

R24-337 - schvaluje uzavření Dodatku č. l k.e Smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 02052019
jako vyrovnávací platby za poskyínutí služeb obecného hospodářského zájmu v rámci dotačního
programu Plzeňského kraje ,,Podpora sociálních služeb dle § lOla zákona č. 108/2006 sb., o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2019 - Plzeňský kraj, další kolo?. Dotace
na poskytování sociálních služeb bude v souladu s touto smlouvou navýšena o 230 000 Kč, celková
částka poskytnutá v rámci tohoto dotačního titulu pro rok 2019 po tomto navýšení činí 1638 200
Kč.

R24-338 - schvaluje uzavření Dodatku č. 2 kpachtovní smlouvě ze dne 26. 7. 2018 mezi

propachtovatelem Městem Kdyně a pachtýřem ČEZ Energetické služby, s.r.o., se sídlem Výstavní
1144/103, Vítkovice, 703 00 0strava, IČO: 27804721. Ruší se znění bodu 3.1. a nahrazuje se
novým zněním a mší se rovněž Příloha k pachtovní smlouvě č. 1.
R24-339 - a) projednala žádost společnosti DSP - Market s.r.o., se sídlem Havlíčkova 6, 344 0l

Domažlice, IČO: 25213'25 o pronájem pozemků p.č. 618/l l o výměře 2218 m2 - ostatní plocha,
jiná plocha, p.č. l 126/9 0 výměře 175 m2 - ostatní p%ocha, ostatní komunikace, p.č. 1 12(5'lO o
výměře 27 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Kdyně. Důvodem žádosti o pronájem
těchto pózemků je zajištění skladovací plochy.
b) schvaluje v souladu s ustanovením § 39 zákona č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení)
v platném znění zveřejnění záměru pronájmu následujících pozemků:

p.č, 61 8/ 11 o výměře 2218 m2 - ostatúí plocha, jiná plocha,
p.č. 1 126/9 o výměře 175 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
p.č. 1l ,26/ 10 o výměře 27 m2 - ostaíní plocha, ostatní komunikace, vše v k.ú. Kdyně za cenu
dle znaleckého posudku ve výši 40,- Kč/m2 , tj. 96 800 Kč/rok.

R24-340 - a) projednala žádost pana l

Í, trvale bytem Í

§o pronájem-p.p.č. 2192/2 o-výměře 362 m2 v h.úJ Hluboká', dmh pozemku: vodní plocha,

]

vodní nádrž umělá. Důvodem žádosti o pronájem tohoto pozemku jsou nóvé možnosti v oblasti
volnočasových aktivit a zajištění správy této plochy.
b) schva}uje v souladu s ustanovením § 39 zákona č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení)

v platném znění zveřejnění záměru pronájmu vodnf plochy na p.p.č. 21 92/2 o výměře 362 m2 v k.ú.
Hluboká za roční nájemné ve výši4 Kč/m2.

?, trvale bytem l

R24-341 - a) proje«lnala odstoupení paní l

l

§oa uzavřené kupní smlouvy NIZi 99/20 i7 na p.p.č.4i 5/30 0 výměře 958 m?' v h.ú. Dobříkov
2

na Šumavě ze dne 11. 10. 2017 za účelem výstavby rodinného domu. Kupní cena 1 m2 za 100 Kč +,,
DPH, tedy 121 Kč/m2 včetně DPH, tj. kupní cena celkem za 115 918 Kč.
Ť.

b) souhlasí se zpětným odkoupením výše uvedeného pozemku v souladu s podmínkami kupní
smlouvy ze dne 1l. 10. 2017.
c) doporučuje zastupitelstvu města vzít tuto skutečnost na vědomí a pozemkovou parcelu po jejím
zpětném odkoupení nabídnout dalším zájemcům.
R24-342 - schvaluje uzavření nájemnf smlouvy na byt č. 2, na adrese Náměstí čp. 358, 345 06
Kdyně s panem
, trvale bytem
, a to na dobu 3 měsíců

z důvodu akutní bytové nouze a s ohjedem na skutečnost, že se jedná o nouzové bydleni. jadatel
byl o dočasné povaze tohoto bydlení předem vyrozuměn a byl rovněž informován o nutnosti hledání
vhodného bytu vlastním úsilím.
R24-343 - schva?luje na základě doporučení hodnotící komise uzavření smlouvy o dílo na stavební

práce se společností VEToP spol. s r.o., se sídlem Vodní 375,345 61 Staňkov, IČO: 48363383, která
v rámci vyhlášeného výběrového řízení na realizaci projektu ,,Výměna stávajících rozvodů vody a

tepla pro budovy MŠ Kdyně - Markova? podala nejvýhodnější nabídku ve výši 742 393 Kč bez
DPH.

R24-344 - schvaluje přijetí neinvestiční dotace určené na projekt ,,Založení vzdělávací a

odpočinkové zahrady při Masarykově ZŠ ve Kdyni" na základě uzavřené smlouvy se Státním
fondem životního prostředí č. Smlouvy č. 07961861. Tato smlouva byla uzavřena na základě
Rozhodnutí ministra životního prostředí č. 07961861 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního

fondu :ivotního prostředí ČR ze dne 4. 7. 2018 a Směrnice Ministerstva životního prostředí č.
4/2015 o poskytování finančriích prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky
prostřednictvím Národního prograrnu Životní prostředí.
R24-345 - schvaluje přijetí odměny ve výši 20 000 Kč, poskytnuté Plzeňským krajem, se sídlem

Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČO: 70890366 za II. Místo, které Město Kdyně obsadilo v krajské
soutěži ,,My už třídít urníme?, a to v kategorii obcí nad 1001 obyvatel.
R24-346 - schvaluje přijetí finančního příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do

40 let věku ve výši 549 600 Kč z rozpočtu Plzeňského kraje, se sídlem Škroupova 18, 30613 Plzeň,
IČO: 70890366.
R24-347 - souhlasí s návrhem Finančního odbom Městského úřadu Kdyně na vyřazení majetku
v celkové hodnotě 8 359 Kč dle předloženého náwhu. Majetek je vyřazován z důvodu zastaralosti a
nefunkčnosti.

R24-348 - bere na vědomí oznámení ředitele Masaíykovy základní školy Kdyně, se sídlem

Komenského 134, 345 06 Kdyně, IČO: 70996709, že ve dnech 30. 10. 2019 a 1.-11. 2019 bude
z provozně organizačních důvodů čerpáno ředitelské volno.

R24-349 - a) projednala podání žádosti o koupi p.p.č. 1909/2 o výměře 412 m2 - ostatní plocha,
jiná plocha a p.p.č. 1916/10 o výměře 77 m2 - ostatní plocha, sport. a rekr. pl. v k.ú. Podzámčí od
Lesy ČR, s.p., se sídlem Přemyslova l106/19, 500 08 Hradec Králové- Nový Hradec Králově, IČO:
42196451 do majetku Města Kdyně. Žádost o převod je podávána z důvodu narovnání majetkových
vztahů, které vznikly při stavbě vodní nádrže a sportovního hřiště v obci Podzámčí.
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b) doporučuje zastupitelstvu města v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 sb.,

oa obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpiHů podání této žádosti z důvodu veřejného
zájmu schválit.
R24-350 - schvaluje rozpočtové opatření č. l 1/2019 dle předloženého návrhu. Na straně příjmů se

jedná o přijatou dotaci na ,,Obnovu lesních porostů", dále příjem smluvní podpory na akci

,,Založení vzdělávací a odpočinkové zahrady? od SFŽP ČR a příjem finanční odměny za 2. mfsto
v krajské soutěži ,,My už třídit umíme?. Na straně výdajů se jedná výdaje na obnovu lesních
porostů, výdaje spojené s provozem Muzea Příhraničí, dále výdaje na akci ,,Kiosek na koupališti",
výdaje na technické zhodnocení prostor pro provozovnu masáže a pedikúry, náklady spojené
s dokončením rekonstmkce hasičské zbrojnice ve Kdyni, refundace mezd hasičů a op'yavy ostatních
hasičských zbrojnic. Dále se jedná o již schválené dotace pro spolky a organizace. Vrámci
rozpočtového opatření dochází rovněž k převodům z íozpočtových a bankovních účtů a převodům
z pokladny - viz příloha tohoto usnesení.

Oskar Hamrus, v.r.
starosta města

Ing. Věra Říhová, v.r.
místostarostka města
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Upozorněrí:

Informujeme veřejnost, že v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
(GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních'ůdajů a o volném pohybu
těchto'ůdajů (obecné nařízení o ochraně osobních Majů) jsou usnesení Zastupitelstva / Rady města
Kdyně uveřejněna vupravené verzi zdůvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních ůdajů.
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ROZPOčTOV? opúíňí:xí

1I.'

čí!,10 : 11 / 2019

l
UZ

ř.

PŘíJMY
Pol

Par

Popis

Změna

Plz.kraj - finanční odměna "My už třídit umíme"

ooooo

oooo

4112

20 000,00

90002

oooo

4113

500 000,00

Příjem smluvní podpory"ZaWení vzděl.a odpočinkové zahrady" od SFžP čR

29014

oooo

'4116 -

5219 600,00

Příjem-dotace "Obnova les'níchpomstů" -

ooooo

6330

XX.XX

CELKF?Vl Pí'ÍJMY -=

21 244 579,00

Převody z rozpočtových účtů, převody bank. účtů, převody z pokladny

22 aí4 iyg,oo

l

VÝDAJE
UZ

Pol

Par

Popis

Změna

Obnova lesních porostů

oooÓo

1031

5139

sso ooo,oo

ooooo

3315

5153

- --" 20 000,00

ooooo

3315

5171

OÍ('ÓOO

3419-- -

5229

ooooo

3421

5229

ooooo

3429

5229

00000

3429

6121

íoo ooo,oo

oooÍoo

3613

6121

2 000 000,00

ooooo

5512

5019

15 000,00

SDH Kdyně - refundace

ooooo

5512

5071

so ooo,oo

5DH - opravy

ooooo

5512

6121

300 000,00

ooooo

6330

XXXX

CELKEM VÝDAJE

ío ooo,oo

Muzeum - energie
Muzeum - opravy

-' - 3 oo-Ó:oo SportoDní unie Domažlice - neinv.'příspěvek"Běh rua Koráb"
-'- ío ooo:Ó6' Junák-Prapořiště '-neinv.příspěvek - schváleno RM
'-3 -ooo:oo- Taneční skupina LIN-EDANCE- neinv. příspěvek na -nákup a šití kostýrríů

' -ix 244 579,00

Kiosek na koupališti (aktivace majetku)

Nebytov'-éhospodářství (provozovna masáže a pedikůry)
SDH Kdyně - nová hasičárna

'Převody z rozpočtových úŽtÓ, převody bank. účtů, převody z pokladny

24 :ios 57!9,00

FINANCOVÁNÍ
iii

Org ,
0000

Pol

Par
oooo

oooo

CELKEM FINANCOVANI

--..

iii

Změna

1991 400,00

-,,,,

,,l

Popis .,

FinancováriÍ

,

,-,,,,,,,

,

i ggx 400,00

.- yay?'íl7 .%???.
Ve Kdyni, dne 14. 10. 2019

?????<:ar Hamrus
.tarosta
/
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