§? Město Kdyně

m%J
?

rada města
Náměstí 1

345 06 Kdyně

USNESENÍ
25. schůze rady města,
která se konala dne 25. 10. 2019

Rada města Kdyně:
R25-351 - schvaluje předložený program schůze
R25-352 - 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 2 000 Kč

zrozpočtu Města Kdyně ]Í'Umskokatolické farnosti Kdyně, se sí:dlem Farní 90, 345 06 Kdyně, IČO:
48343722 na úhradu části nákladů spojených s pořádáním setkání při Živém betlému, který se bude konat
dne 22. 12, 2019,

R25-353 - a) bere na vědomí informaci starosty o termínu konání slavnostního ocenění bezplatných dárců
krve, které se uskuteční dne 30. 10. 2019 v obřadní síni Městského úřadu Kdyně. Akce je pořádána ve

spolupráci s Oblastním spolkem Českého červeného kříže v Domažlicích, se sídlem Fůgnerova 647, 344 0l
Domažlice.

b) souhlasí s přijetím nefinančního daru od společnosti AA-Lékárna, s.r.o., se sídlem Masarykova 19, 345

06 Kdyně, IČO: 279974 13 v hodnotě 4 000 Kč pro účely ocenění bezplatných dárců krve.
c) souhlasí s poskytnutím nepeněžních darů oceněným dárcůrn krve dle předloženého návrhu.
R25-354 - schvaluje vpředloženém znění uzavření smlouvy o dílo na akci ,,Rekonstmkce střechy
přečerpávací stanice Prapořiště? se společností SBS Group, s.r.o., se sídlem Dělnická 48, 345 06 Kdyně,

IČO: 02433656. Realizace této akce je spolufinancována Plzeňským krajem v rámci dotačního titulu PSOV
PK 2019 - projekty obcí. Důvodem realizace projektu je dlouhodobý havarijní stav tohoto objektu. Celková
cena díla činí 459 635,37 Kč bez DPH.

R25-355 - a) projedna}a žádost o zjednání nápravy - odstranění plotu a zpřístupnění obecních pozemků
p.č. 753 a 756 v k.ú. Smržovice, podanou členem Komise pro správu přilehlých částí obce, zastupujícího
obec Smržovice v sóuvislosti s probíhajícími pozeínkovými úpravami.
b) bere na vědomí infornnaci starosty o šetření situace na místě a ukládá mu v této věci nadále jednat se
zástupci pozemkového úřadu a dalšími dotčenými subjekty.

l

R25-356 - bere na vědomí rezignaci pana Václava Maršíka, trvale bytem l

]

na funkci předsedy Kontrolnfho výbom Zastupitelstva města Kdyně. Rezignace předsedy byla již projednána
členy kontrolního výboru na jeho 2. schůzi dne 14. 10. 2019.
R25-357 - 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

Městská poliklinika Kdyně, se sÍdlem Náměstí 9, 345 06 Kdyně, IČO: 07290632 dle předloženého návrhu.
R25-358 - schvaluje použití investičního fondu příspěvkové organizace MŠ Kdyně, Dělnická, se sídlem
Dělnická 35, 345 06 Kdyně, IIČO: 70996733 za účelem instalace nové vzduchotechniky v kuchyni mateřské
školy v hodnotě 96 400 Kč.
R25-359 - schvaluje Uzavření dodatku č. l ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 2. 7. 2019 na akci ,,Dobříkov kanalizace a vodovod pro obytnou zónu" se společností VEToP spol. s r.o., se sídlem Vodní 375, 345 61

Staňkov, IČO: 48363383. Tímto dodatkem se mění původně dohodnutá cena z 643 683 Kč bez DPH na
905 497,35 Kč bez DPH. Důvodem provedení dalších prací je zjištění skutečného stavu stávající kanalizace
v blízkosti prováděných prací, která byla ve špatném stavu a nebyla propojena s hlavním kanalizačním
řadem obce Dobříkov.

R25-360 - bere na vědomí informaci starosty o terrnínu konání 6. zasedání Zastupitelstva města Kdyně,
které se uskuteční ve čtvrtek, 7. listopadu 2019 0C? 18:00 hod. v sále MKS Modrá hvězda Kdyně.
R25-361 - schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2019 dle předloženého návrhu. Na straně příjrnů se jedná o
přijatou dotaci na pečovatelskou službu na základě smlouvy č. 35792019, dále příjem nadačního příspěvku

od Nadace ČEZ ná projekt ,,Liniová výsadba ovocnýcIh stromů podél cyklotrasy u obce Dobříkov na
Šumavě", navýšení příjmů u bytového a nebyíového hospodářství - jedná se o příjmy z úroků a nájmů. Na
straně příjmů je také promítnuto chybné účtování příjmu finanční odměny pro město Kdyně v soutěži ,,My
už třídit umíme".

Na straně výdajů se jedná výdaje na obnovu lesních porostů, výdaje spojené s vybudováním kanalizace
v obci Dobříkov a kanalizace v ul. Pod Korábem, náklady mateřských škol na vodu, teplo a opravy, náklady
základní školy na vodu, náklady Muzea příhraničí na služby - náklady na revize elektřiny a hasicích
přístrojů, náklady na obsluhu kotelny. Dále jsou zde promítnuty náklady spojené s nutnými opravami
vCentm vodní zábavy Kdyně vsouvislosti sjeho nedávnou uzavírkou. Dále docházf kpřesunu
rozpočtových prostředků z PAR 3319 ostatní záležitosti kultury, kde byly rozpočtovány převážně práce na
projektu ,,Galerie': část prací se nebude realizovat v letošním roce. Rozpočtové prostředky se přesouvají na

PAR 3113 na projekt ,,Vzdělávací a odpočinková zahrada u ZŠ? kde byly provedeny práce nad rámec
plánovaného rozpočtu a rovněž v souvislosti s projektem Galerie - viz příloha tohoto usnesení.

Oskar Hamrus, v.r.
starosta města

Ing. Věra Říhová, v.r.
místostarostka města

UpozorněnŤ.
upozornem:
,.,:-,=?
Informujeme veřejnost, že v souladu s nařízením Ev'ropského parlamentu a Rady (E[J) 201 6/679 (GDPR) o
'áním osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů
ochraně fyzických osob vsouvislosti
ení Zastupitelstva / Rady města Kdyně uveřejněna
(obecné nařízení o ochraně osobních
v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů.
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ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ
číslo : 12 / 2019

l

PRUMY
UZ

Par

Pol -'

Změna

-20 000,00

, ai*aa . Popis
OPRA VA (Plz. kraj l finanční odměr;a-My tú tříd-it umíme")

ooooo

oooo

4112

00000

oooo

4122

20 000,00

13305

oooo

4122

295 782,00

Příjem dotace na peč.službu

ooooo

3745

2321

114 000,00

Příjem dotace Nad«»ce ČEZ"DARY"

ooooo

3612

2212

120 000,00

ooooo

3613

2111

380 000,00

Bytové hospo«h5řství - úroky
Nebytové hosp. - nájmy, umístění antén

OPRAVA (Plz.kraj - finanční odměna"My cú třídit umíme")

a-909 782,00-

CELKEM PRIJMY

«

VÝDAjE
ooooo

1031

5139

200 000,00

... Po(..gs .. ,,, .,.,,,
Obnova lesních poro:ěřů - -

ooooo

2321

6121

600 000,00

Kanalizace Dobříkov, Pod Korábem - vybudování

ooooo

3111

5151

35 000,00

ooooo

3111

5152

160 000,00

ooooo

3111

5171-

go ooo,oo

ooooo

3113

5151

70 000,00

ooooo

3315

5169

30 000,00

ooooo

3319

6121

-1 100 000,00

ooooo

3113

5169

ooooo

3412

5171

1 100 000,00
200 000,00

UZ

Par

Pol

CELKEM VÝDAIE

Změna

MŠ - náklady na vodu
MŠ - náklady na teplo
MŠ - opravy (pískoviště, podlahy, dlažby, dešť.svody)
ZŠ - náklady na vodu
Muzeum - náklady na revize el., has.přístrojů, náklady na obsluhu kotle
Přesun rozp.prostředků - Galerie

Přesun rozp.prostředků - Vzděk5vací a odpoč.zahrada
Centrum vodní zábavy - náklady na opravy

1385 000,00

h

FINANCOVÁNÍ
Org

Par

#'aa=lll --'-poí l ll Změna
-' 475 2iŠ:ÓO FinancovánÍ " oooo

oooÓ ' oooo
CELKEMFlřÍÁřJCOVÁNÍ -

Popis

- a 475218,00

Ve Kdyni, dne 25. 10. 2019
Oskar Hamrus v.r.
starosta

