N

iMěsto Kdyně
rada města
Náměstí l

?

345 06 Kdyně

USNESENÍ
26. schůze rady města,
která se konala dne 21. 11. 2019

Rada města Kdyně:
R26-362 - schvaluje předložený prograrn schůze

R26-363 - a) projednala žádost pana Í

?, trvale bytem l

1.

odkup objektu na: st.p.č. 1673/l a st.p.č. 1673/2 včetně příslušných pozemků:

st.p.č. 1673/l o výměře 359 m2 - zastavěná plocha a nádvoří
st.p.č. 1673/2 o výměře 106 m2 - zastavěná plocha a nádvoří
p.p.č. 395/39 o výměře 213 m2 - ostatní plocha, jiná plocha
p.p.č. 395/40 o výměře 215 m2 - ostatní plocha, jiná plocha
p.p.č. 395/41 o výměře 231 m2 - ostatní plocha, jiná plocha
díl ,,a" o výměře 85 m2 z p.p.č. 395/18
díl ,,b? o výměře 1271 m2 z p.p.č. 395/19
p.p.č. 395/57 o výměře 1356 m2 - ostatní plocha, jiná plocha - vznikla z dílu ,,a" a ,,b", vše v k.ú.
Kdyně.

b) souhlasí s prodejem výše uvedených pozernků a objektů a po řádném zveřejnění doporučuje
zastupitelstvu města tento prodej schválit za cenu dle znaleckého posudku ve výši l 787 680 Kč.

?, trvale bytem l

R26-364 - a) projednala žádost panal

lo

odkup objektu na st.p.č. 1 675/4 včetně přilehlých pozemků:

st.p.č. 1675/4 o výměře 92 m2 - zastavěná plocha a nádvoří
p.p.č. 1587 o výměře 14 m2 - ostat. pl. jiná plocha
p.p.č. 395/48 o výměře 202 m2 - ostat. pl., jiná plocha - která vznikla z p.p.č. 395/ 19
p.p.č. 395/49 o výměře 310 m2 - ostaít. pl,, jiná plocha - která vznikla z p.p.č. 395/ 16
p.p.č. 395/56 o výměře 58 m2 - ostat. pl., jiná plocha, vše v k.ú. Kdyně
b) souhlasí s prodejem výše uvedených pozemků a objektu a po řádném zveřejnění dopomčuje
zastupitelstvu města tento prodej schválit za cenu dle znaleckého posudku ve výši 433 210 Kč.

R26-365 - a) projednala žádost pana l
?, trvale bytem l
lo odkup p.p.č. 41 5/ 10 o výměře 3148 m2 v k.ú. Dobříkov na Šumavě.

»

1

1

b) pověřuje starostu s žadatelem ve věci výše uvedeného prodeje a jeho možných alternativ dále
jednat dle návrhů členů rady města.
R26-366 - schvaluje vpředloženém znění uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene

služebnosti Kdyně, DO, Pod Korábem, 611/7 - kNN, IV-12-0012277/l/VB se společností ČEZ
Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO:
24729035, zastoupenou společností STEMONT JS s.r.o., se sídlem Horšovský Týn, Hřbitovní 281,

PSC:: 346 0l, IČO: 27971589. Město Kdyně jako budoucí povinná, je výlučným vlastníkem p.p.č.
l 127/2 - ostatní plocha a p.p.č. 61 5/8 - trvalý travní porost v k.ú. Kdyně. Oprávněná je vlastníkem
stavby zařízení distribuční soustavy - zemní kabel NN, kabelový pilíř SR402, která se nachází mj.
na Dotčených nemovitostech. Obsahem věcného břemene je právo Oprávněné umístit, provozovat,
opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy na Dotčených nemovitostech, provádět jeho
obnovu, výměnu a modernizaci, a povimiost povinné výkon těchto práv strpět. Cena za zřízení
věcného břemene činí 5 000 Kč bez DPH, tj. celkem 6 050 Kč.
R26-367 - schvaluje v předloženém znění uzavřenf smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného

břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0015521 Prapořiště, DO, č. parc. l 108/3 - kNN se

společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV?I-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405
02, IČO: 24729035, zastoupenou společností Senergos a.s., Družstevní 13a, Ostopovice, PSČ 664
49, IČ: 26915413, zastoupena na základě zmocnění Jarmilou Horákovou, U hřištm 649, Chotěšov,
PSČ 332 14. Město Kdyně jako budoucí povinná, je výlučným vlastníkem p.p.č. 1663 - ostatní
plocha v k.ú. Prapořiště. Oprávněná je investorem zařízení distribuční soustavy - kabel NN, která
se nachází mj. na Dotčené nemovitosti. Obsahem věcného břemene bude právo Budoucí oprávněné
umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy na Dotčené nemovitosti,
provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost Budoucí povinné výkon těchto práv
strpět. Cena za zřízení věcného břemene činí 5 000 Kč bez DPH, tj. celkem 6 050 Kč.
R26-368 - a) projednala uzavření Dodatku č.l ke Smlouvě o vybudování inženýrských sítí na

pozemcích města Kdyně mezi

, trvale bytem l

l a Městem Kdyně. Žadatel nawhuje změnu ustanovení článku I. Smlouvy

l

l
o

vybudování inženýrských sítí.

b) ukládá vedoucímu Stavebního odboru MěÚ Kdyně zajistit doložení dalších potřebných
dokumentů pro účely následné kolaudace RD.
R26-369 - a) projednala žádost Krajského pozemkového úřadu, pobočka Domažlice, se sídlem

Haltravská 438, 344 0l Domažlice, IČO: 01312774 ve věci způsobu majetkoprávního vypořádání
p.p.č. 1638 o výměře 1004 m2 v k.ú. Prapořiště. Důvodem je žádost společnosti Aquašurnava, s.r.o.,
se sídlem Chudenín 30, 340 22 Nýrsko, IČO: 64832911 týkající se souhlasu s umístěním stavby
čerpací stanice a kanalizačnfch stok pro obce Starec a Prapořiště. Výše uvedený pozemek je nyní ve

vlastnictví České republiky, IČO: 00000001-001, příslušnost hospodařit -s-ním je vyhrazena
Státnímu pozemkovému úřadu, se sídlem Husinecká 1024/?la, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO:
01312774.

b) souhlasí s variantou majetkoprávnfho vypořádání výše uvedeného pozemku formou úplatného

převodu do majetku Města Kdyně a pověřuje vedoucfho Odboru stavebni činnosti MěÚ Kdyně
dalším jednáním v této věci a zjištěním podmínek úplatného převodu.
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R26-370 - a) projednala návrh na darování dárkových poukázek pro občany města Kdyně starší 80
let k jejich životnímu jubileu v roce 2019.
b) souhlasí s nákupem těchto poukázek, které budou jubilantům poskytnuty jako nepeněžní dar.
R26-371 - schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu a provozování vodovodních a
kanalizačních řadů pro veřejnou potřebu, uzavřené dne 1. 1. 2003 se společností Vodovody a

kanalizace města Kdyně spol. s r.o., se sídlem Mlýnská 36, 345 06 Kdyně IČO: 26326817 dle
předloženého návrhu. V dodatku je nově zahrnut vodovod v obci Podzámčí, jehož vlastníkem je
Město Kdyně. Dodatkem dále dochází ke zvýšení nájemného za majetek pronajatý této společnosti
- nájemné bude od 1. 1. 2020 činit 400 000 Kč bez DPH.
R26-372 - schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 4. 7. 2018 na akci ,,Galerie

Kdyně č.p. 1l, stavební úpravy objektu? se společností Pegisan STA s.r.o., se sídlem K Merfánům

1 78/47, Nová Hospoda, 313 00 Plzeň, IČO: 29162483. Tímto dodatkem se navyšuje celková cena
díla na 21 723 076,45 Kč vč. DPH. Iůvodem dodatku smlouvy o dílo je potřeba dodatečných
stavebních prací a doplňků, které je nutno provést pro řádné provedení díla. Při provádění díla byly
zjištěny nové skutečnosti a s tím spojená potřeba nezbytných víceprací a méněprací.
R26-373 - schvaluje na základě doporučení hodnotící kómise uzavření smlouvy o dílo na dodávky

atypického nábytku do objektu ,,Krámeček služeb - centrum pečovatelskýcÍí služeb? se společností
Kanona a.s., se sídlem Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4, IČO: 04}63664, která v rámci
vyhlášeného výběrového řízení podala nejvýhodnější nabídku ve výši 253 430 Kč bez DPH.
R26-374 - schvaluje uzavření dodatku č. l/2020 kzákazíííkovi č. 3728 Smlouvy o převzetí,
přepravě a zpracování odpadu uzavřené mezi Městem Kdyně a společností EKO-SEPAR s.r.o., se
sídlem Hřbitovní 1214, 330 23 Nýřany. Tímto dodatkem se s účinností od 1. 1. 2020 mění ceny za
likvidaci separovaného odpadu dle předloženého návrhu.
společn
R26-375 - souhlasí s přijetím finančního daru od společnosti
DSP Domažlický stavební podnik,
IČO:
2
s.r.o., se sídlem Havlíčkova 6, 344 0l Domažlice, IČO: 25200631 ve výši 100 000 Kč pro účely
nákupu vánočního osvětlení.
R26-376 - schvaluje v souladu s ustanovením § 23 odst. 4 zákona č. 561/2004 sb., školského
zákona, ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 sb., o předškolním

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů povolení výjimky z počtu dětí v MŠ Kdyně, Markova 523,
se sídlem Markova 523, 345 06 Kdyně, IČO: 70996741 pro školní rok 2019/20 takto:
III. třída:

28 dětí.

R26-377 - schvaluje poskytnutí neipvestičního příspěvku z rozpočtu Města Kdyně příspěvkové

organizaci Centrum vodní zábavy Kdyně, se sídlem Dělnická 724, IČO: 72064706 na pokrytí
předložených nutných nákladů z důvodu dlouhodobě uzavřeného centra ve výši 452 041,89 Kč.
Důvodem odstávky centra byl dlouhodobý havarijní stav některých zařízení, kteíý musel být
odstraněn, a to zejména s ohledem na bezpečnost návštěvníků i zaměstnanců Centra vodní zábavy
Kdyně.

R26-378 - neschvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Kdyně na rok 2019 za účelem
přispění do veřejné sbírky vyhlášené Karlovarským krajem na pomoc obci Bublava.
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R26-379 - schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Města Kdyně příspěvkové

organizaci Městské kulturní středisko Modrá hvězda Kdyně, se sídlem Náměstí 136, IČO:
00574368 ve výši 120 000 Kč na pokrytí nákladů spojených s rozvojem a zkvalitňováním služeb
organizace.
R26-380 - bere na vědomí žádost SK Kdyně 1920, z.s., se sídlem Na Kobyle 754, 345 06 Kdyně,

IIČO: 18230741 o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Města Kdyně pro účely vybudování
sociálnfho zařízení v areálu fotbalového hřiště v roce 2020.

R26-381 - bere na vědomí žádost SK Kdyně 1920, z.s., se sídlem Na Kobyle 754, 345 06 Kdyně,

IČO: 18230741 o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Kdyně na úhradu chodu mládežnických
fotbalových družstev a technického zajištění klubu v roce 2020.
R26-382 - 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 1 000 Kč z rozpočtu města Kdyně TJ Sokol Hluboká, se sídlem Hluboká 73, 345 06 Kdyně,

IČO: 48342491 na úhradu části nákladů spojených s pořádáním turnaje neregistrovaných ve stolním
tenisu.

R26-383 - schvaluje uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční

soustavě do napět'ové hladiny 0,4 kV (NN) s ČEZ Distribuce a,s., Děčín, Děčín IV - Podmokly,
Teplická 874/8, PSČ 405 02 pro odběrné místo Markova č.p. 655 (,,Krámeček služeb"), 345 06
Kdyně.

R26-384 - schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva stayby, č. smlouvy stavebníka:

18/9991363/SZPS16 s ČEZ Energo, s.r.o., se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 - Karlín,
IČO: 29060109. Jedná se o zřízení práva stavby pro umístění kogenerační jednotky na pozemcích
města Kdyně v souvislosti s provozem nové plynové kotelny pro centrální zásobování města Kdyně
tepelnou energií.
R26-385 - schvaluje v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění, vyhl.

410/2009 Sb. vplatném znění a ČSÚ č. 708 vplatném znění odpisový plán dlouhodobého
hmotného a nehmotného majetku MŠ Kdyně, se sídlem Markova 523, 345 06 Kdyně, IČO:
7099674 l dle předloženého návrhu. Jedná se o odpisy elektrické pece a elektrické pánve.
R26-386 - schvaluje Ý souladu se zákonerrí o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném zřiění, vyhl.

410/2009 Sb. vplatném znění a ČSÚ č. 708 vplatném znění odpisový plán dlouhodobého
hmotného a nehmotného majetku MŠ Kdyně, se sídlern Dělnická 35, 345 06 Kdyně, IČO: 70996733
dle předloženého návrhu. Jedná se o odpisy vzduchotechniky - digestoře v jídelně MŠ.
R26-387 - schvaluje v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění, vyhl.

410/2009 Sb. vplatném znění a ČSÚ č. 708 vplatném znění odpisový plán dlouhodobého
hmotného a nehínotného majetku ZŠ a MŠ Prapořiště, se sídlem Prapořiště 100, 345 06 Kdyně,
IČO: 709967 17 dle předloženého návrhu. Jedná se o odpisy herní sestavy.
R26-388 - schva}uje v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném zněnf, vyhl.

41 0/2009 Sb. v platném znění a ČSÚ č. 708 v platném znění odpisový plán hínotného investičního
majetku ZUŠ Kdyně, se sídlem Klatovská 434, 345 06 Kdyně, IČ(: 70996725 dle předloženého
návrhu. Jedná se o odpisy křídel Kašpar, Wendl a Lung, pianina Essex a dále také odpisy keramické
pece.
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R26-389 - a) projednala stanoviska a doporučení Bytové komise Rady města Kdyně na základě
zápisu ze 7. schůze Bytové komise Rady města Kdyně ze dne 7. 11. 2019
b) schvaluje přidělení bytu č. 102 o velikosti 2+k na adrese Nádražní 334, 345 06 Kdyně manželům

l

?, trvale bytem l

?. Nájemní smlouva se uzavírá

na dobu určitou v délce trvání 3 měsíců.

c) schvaluje přidělení bytu č. 055 o velikosti 1+1 na adrese Markova 512, 345 06 Kdyně panu

?, trvale bytem l

i

i

d) schvaluje přidělení bytu č. 012 o velikosti 4+l na adrese Americká 612, 345 06 Kdyně panu

«

?, bytem trvale l

i

e) schva}uje přidělení bytu č. 005 o velikosti 3+1 na adrese Na Koželužně 623, 345 06 Kdyně panu

?, trvale bytem tamtéž.

«

R26-390 - bere na vědomí vydání příkazu starosty města k provedení inventarizace majetku a
závazků a sestavení plánu inventur za rok 2019 na základě směrnice č. 2/2011 pro provedenf
inventarizace majetku a závazků města dle předloženého návrhu.
R26-391 - a) jmenuje dle zákona č. 128/2000 sb., zákon o obcfch (obecní zřízení), § 102, odst. 2,

písm. g), ve znění pozdějších předpisů, vedoucím Odboru správy nemovjtostí Mě'Ú Kdyně Bc.
Ferdinanda Kadlece, trvale bytem

, a to s účinností od 1. 12. 2019.

b) jmenuje dle zákona č. 128/2000 sb., zákon o obcích (obecní zřízení), § 102, odst. 2, písm. g), ve

znění pozdějších předpisů, vedoucím Odboru správy majetku a investic Mě'Ú Kdyně Ing. arch.
Ivana Šacha,

, a to s účinností od 1. 12. 2019.

c) jmenuje dle zákona č. 128/2000 sb., zákon o obcích (obecní zřízení), § 102, odst. 2, písm. g), ve

znění pozdějších předpisů, vedoucí Finaněního odboru MěÚ Kdyně Evu Veselákovou, DiS.,
trvale bytem

, a to s účinností od 1. 1. 2020.

d) jmenuje dle zákona č. 128/2000 sb., zákon o obcích (obecní zřízení), § 102, odst. 2, písm. g), ve

znění pozdějších předpisů, vedoucí Správního odboru MěÚ Kdyně
Ing. Ivanu Kramlovou, trv'ale bytem

, a to s účinností od 1. 12. 2019.

R26-392 l schvaluje uzavření nájemní smlouvy se společností DSP - Market s.r.o., se sídlem

Havlíčkova 6, 344 (l Domažlice, IČO: 25213725 na pronájem následujících pózemků:
p.č. 61 8/ 11 o výměře 2218 m2 - ostatní plocha, jiná plocha,
p.č. l 126/9 o výměře 175 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
p.č. 1l 26/1 0 o výměře 27 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k.ú. Kdyně za cenu
dle znaleckého posudku ve výši 40,- Kč/m2 , tj. 96 800 Kč/rok. Nájemnf smlouva se uzavírá
na dobu neurčitou s výpovědní ?hůtou 3 měsíců.

R26-393 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy spanem l

?, trvale bytem

«
Ina pronájem p.p.č. 2192/2 o výměře 362 m2 v k.ú. Hluboká, druh
pozemku: vodní plocha, vodní nádrž umělá. Roční nájemné činí 4 Kč/m2. Nájemní smlouva se
uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní ?hůtpu 3 měsíců.
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R26-394 - schva}uje uzavření nájemní smlouvy s paníl

Í, trvale bytem 8

«
?na pronájem části p.p.č. 1146 o výměře cca 28 m2 v k.ú. Kdyně, dmh pozemku:
ostatní plocha, ostatní komunikace. Roční nájemné činí 30 Kč/m2. Nájemní smlouva se uzavírá na
dobu neurčitou s výpovědní ?hmou 3 měsíců.
R26-395 - souhlasí s využíváním prostor Společenského a vzdělávacího centra Kdyně, na adrese
Masarykova 11, 345 06 Kdyně pro potřeby školní družiny Masarykovy základní školy Kdyně, se

sídlem Komenského 134, 345 06 Kdyně, IČO: 70996709 a zápisem této skutečnosti do rejstříku
škol a školských zařízení vsouladu sustanovením § 149 odst. 4 zákona č. 561/2004 sb., o
předškolním, základním, středním, vyššfm odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
R26 - 396 - a) schvaluje výplatu odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených Městem
Kdyně s přihlédnutím k jejich osobnímu podílu na plnění stanovených úkolů v roce 2019 dle
předloženého návrhu. Odměny budou vyplaceny zvlastních finančních prostředků jednotlivých
organizací.
b) schvaluje výplatu odměn jednatelům obchodních společností založených Městem Kdyně
s přihlédnutím k jejich osobnímu podílu na plnění stanovených úkolů v roce 2019 dle předloženého
návrhu. Odměriy budou vyplaceny z vlastních finančních prostředků jednotlivých společností.
R26-397 - schvaluje uzavření dodatku č. l k nájemní smlouvě uzavřené mezi Městem Kdyně a

MAS Pošumaví, z.s., se sídlem Plánická 174, 339 0l Klatovy, IČO: 71214313 ve věci umístění
infopointu na základě realizace projektu ,,Spolupráce Venkov 21. století?. Dodatkem dochází ke
změně čl. V odst. l smlouvy - nájem se sjednává na dobu určitou, a to od 1. 1. 2019 do 30, 6. 2025.
R26-398 - a) bere na vědomí zápis ze schůze Komise sociální a zdravotní Rady města Kdyně ze
dne 12. 11. 2019 vč. závěrů komise k jednotlivým projednávaným bodům.
b) schvaluje na základě doporučení komise úhradu doplatku za příslušenství k odsávacímu přístroji
Dynamic II Battery pro paní
, trvale bytem
ve výši
508 Kč. Tato částka bude uvolněna z prostředků sociálního fondu Města Kdyně.

1

R26-399 = a) projednala stížnost paníl
Í, trvale bytem (
na zaměstnankyni Odbom- pečovatelské služby Městského úřadu Kdyně, paní

I'í

. Tato stížnost 'byla dne 20. 11. 2019 stěžovatelkou písemně doručena všem člénům

rady města.

b) bere na vědomí informace tajemnice MěÚ Kdyně, Ing. Štěpánky Mrázové, o průběhu a způsobu
řešení této stížnosti, která byla adresována MěÚ Kdyně a doručena na podatelnu MěÚ Kdyně již
dne 8. 11. 2019.

R26-400 - a) projednala žádost panf l

?, trvale bytem Í

I-

písemné odvolání 1. a 2. vytýkacího dopisu. Tato žádost byla dne 19. 11. 2019 písemně doručena
všem členům rady města.

b) bere na vědomí informace tajemnice MěÚ Kdyně, Ing. Štěpánky Mrázové, o průběhu a způsobu
řešení této záležitosti.
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R26-401 - provedla v souladu s ustanovením § 5 čl. 3 jednacího řádu Rady města Kdyně ze dne
20. 1l. 2002 kontrolu plnění unesení Rady města Kdyně za období listopad 2018 - říjen 2019,
usnesení č. Rl-1 - R24-350.

R26-402 - schvaluje rozpočtové opatření č. 1 3/20 19 dle předloženého návrhu. Na straně příjrnů se
jedná o navýšení příjíů z daně z hazardních her, příjem dotace na pečovatelskou službu, průtokové
dotace pro MKS - Kinematograf, příjem dotace pro SDH na materiálové vybavení (Kdyně,
Hluboká), příjem dotace na akci ,,Automobil pro pečovatelskou službu, navýšení příjmů z pronájmu
pozemků, z úroků v bytovém hospodářství, z pronájmu nebytových prostor.
Na straně výdajů se jedná o navýšení výdajů na těžbu dřeva, na vybudování kanalizace a vodovodu

vobci Dobříkov; převod průtokové dotace pro MKS a dotace na akci ,,Živý Betlém" pro
Rímskokatolickou farnost Kdyně - schváleno RM R25-352; dále o navýšení výdajů na zálohy el.
energie pro veřejné osvětlení, navýšení výdajů na odpady (nebezpečný odpad, komunální odpad,
tříděný a biologicky rozložitelný odpad); náklady na akci ,,Liniová výsadba ovocných stromů (na

tuto akci byl poskytnut příspěvek od Nadace ČEZ); náklady na materiálové vybavení pro SDH
(Kdyně, Hluboká - čerpáno z dotace); a navýšení nákladů na mzdy sociální pracovnice a odměny
členům zastupitelstva. Dále se na straně výdajů jedná o mimořádný neinvestiční příspěvek na
provoz Centra vodní zábavy Kdyně. Na straně příjmů a výdajů dochází rovněž k převodům
z rozpočtových účtů - převody bankovních účtů a pokladny - viz příloha tohoto usnesení.

Oskar Hamrus, v.r.
starosta města

Ing. Věra Říhová, v.r.
místostarostka města
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Informujeme veřejnost, že v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (E[?Q 2016/679
(GDPR) o ochraně f2ýzických osob v souvislosti se :pracováním osobních Majů a o volném pohybu
těchto Majů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) jsou usnes;ení Zastupitelstva / Rady města
Kdyně uveřejněna vupravené verzi zdůvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejřtovaných
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ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ
číslo : 13 / 2019
PRUMY
UZ

Par

Pol

1381

400 000,00

13305

oooo

4122

230 000,00

ooooo

oooo

4122

io ooo,oo

ooooo

oooo

4122

sg soo,oo

17969

0000

4216

637 293,85

17016

oooo

4116

28 443,00

ooooo

1012

2131

120 000,00

ooooo

3612

2212

30 000,00

ooooo

3613

2111

igo ooo,oo

ooooo

6330

XXXX

CELKEM PRÚMY

Popis

Změna

oooo

ooooo

386 217,00

Daňové výnosy - daň z hazardních her
Příjem dotace na Peč.službu ID8300047
Příjem průtokové dotace Kinematogmf (MKS)
Příjem dotace na SDH HluboM, Kdyně
Příjem dotace na akci"Automobil pro peč.službu"- ččist investiční
Příjem dotace na akci"Automobil pro peč.službu"- část neinvestiční
Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy z úroků - bytové hospodářství
Příjmy z pronájmu nebytových prostor
Převody z rozpočtových účtů, převody bank.účtů, převody z pokladny

2 091 753,85

VÝDAJE
UZ

l =Par

Pol

Popis

Změna

Těžba dřeva

ooooo

1031

5169

soo ooo,oo

00000

2219

6121

-452 041,89

ooooo

2310

6121

300 000,00

Chodníky - neuskutečněné investice
Vodovod Dobříkov - náklady

00000

2321

6121

200 000,00

Kanalizace Dobříkov - náklady

ooooo

3313

5336

ooooo

3399

5223

10 000,00
2 000,00

ooooo

3412

5331

452 041,89

ooooo

3631

5154

íoo ooo,oo

Odesh5ní průtokové dotace Kinematograf (MKS)

Dotace Římskokatolická farnost Kdyně na akci 1ivý Betlém" - schváleno RM R25-352
CVZ - mimořádný neinvestiční příspěvek na provoz
Veřejné osvětlení - zálohy el.energie
Náklady - nebezpečný odpad

ooooo

3721

XXXX

ooooo

3722

XXXX

70 000,00
60 000,00

ooooo

3723

XXXX

:ioo ooo,oo

ooooo

3726

XXXX

ooooo

3745

5169

íaí 394,00

Liniová výsadba ovocných stromů (114 000 Kč příspěvek Nadace ČEZ )

ooooo

4312

XXXX

ioo ooo,oo

Sociální poradenství - náklady na mzdy
Materiálové vybavení SDH Hluboká, Kdyně (dotace)
Zastupitelstva obcí - náklady na odměny členů ZO
Převody z rozpočtových účtů, převody bank.účtů, převody z pokladny

ooooo

5512

5137

ooooo

6112

XXXX

00000

6330

XXXX

ČĚLKEM VÝDAJE

30 000,00

sg soo,oo
450 000,00

386 217,00
2 6!9!9 aii,oo

Náklady - komuru51ní odpad
Mklady - tříděný odpad
Mklady - biologicky rozložitelný kom.odpad
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l

FINANCOVÁNÍ
Org
oooo

Pol

%r
0000

oooo

CELKEM FINANCOVÁN/'

Popis

Změna

607 657,15

FinancovánÍ

607 ssy,ís

Ve Kdyni, dne 21. 11. 2019

Oskar Hamrus v.r.
StarOSta
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