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]\Iěsto Kdyně
rada města

Náměstí l

345 06 Kdyně

USNESENI
35. schůze rady města,
která se konala dne 30. 3.2020

Rada města Kdyně:

R35-521 - schvaluje předložený program schůze

R35-522 - a) schvaluje v souladu sjednotlivými ustanoveními vyhlášky č. 220/2013 Sb., o
požadavcích účetních závěrek některých účetních jednotek účetní závěrku a výsledek hospodaření
příspěvkové organizace Základní umělecká škola Kdyně, se sídlem Klatovská 434, 345 06 Kdyně,
IČO: 70996725 za rok 2019.
b) souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku dle návrhu organizace.

R35-523 - a) schvaluje v souladu s jednotlivými ustanoveními vyhlášky č. 220/2013 Sb., o
požadavcích účetních závěrek některých účetních jednotek účetní závěrku a výsledek hospodaření
příspěvkové organizace Základní a mateřská škola Prapořiště, se sídlem Prapořiště 100, 345 06
Kdyně, IČO: 70996717 za rok 2019.
b) souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku dle návrhu organizace.

R35-524 - a) schvaluje v souladu s jednotlivými ustanoveními vyhlášky č. 220/2013 Sb., o
požadavcích účetních závěrek některých účetních jednotek účetní závěrku a výsledek hospodaření
příspěvkové organizace Mateřská škola Kdyně, Dělnická 35, 345 06 Kdyně, IČO: 709 96 733 za rok
2019.

b) souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku dle návrhu organizace.

R35-525 - a) schvaluje v souladu s jednotlivými ustanoveními vyhlášky č. 220/2013 Sb., o
požadavcích účetních závěrek některých účetních jednotek účetní závěrku a výsledek hospodaření
l

příspěvkové organizace Městská poliklinika Kdyně, se sídlem Náměstí 9, 345 06 Kdyně, IČO: 072
90 632 za rok 2019.
b) souhlasí s vypořádáním hospodářského výsledku dle návrhu organizace.
R35-526 - a) schvaluje v souladu s jednotlivými ustanoveními vyhlášky č. 220/2013 Sb., o
požadavcích účetních závěrek některých účetních jednotek účetní závěrku a výsledek hospodaření
příspěvkové organizace Technické služby Kdyně, se sídlem Mlýnská 36, 345 06 Kdyně, IČO: 005
75 003 za rok 2019.
b) souhlasí s vypořádáním hospodářského výsledku dle předloženého návrhu.
R35-527 - a) schvaluje v souladu s jednotlivými ustanoveními vyhlášky č. 220/2013 Sb., o
požadavcích účetních závěrek některých účetních jednotek účetní závěrku a výsledek hospodaření
příspěvkové organizace MKS „Modrá Hvězda", Kdyně, se sídlem Náměstí 136, 345 06 Kdyně,
IČO: 005 74 368 za rok 2019.
b) souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku dle předloženého návrhu.
R35-528 - a) bere na vědomí protokol o otevírání obálek s předloženými nabídkami k odkupu

pozemku ve vlastnictví Města Kdyně p.č 415/30 o výměře 958 m2 v k. u. Dobříkov na Šumavě ze
dne 19. 3. 2020.

b) souhlasí s prodejem pozemku pare. č. 415/30, trvalý travní porost, o výměře 958 m2 v k. u.
Dobříkov na Šumavě panu ^^^^^^^B, trvale bytem ^^^^^^^^^^^^B, který předložil
nejvyšší nabídnutou cenu ve výši 255 000 Kč vč. DPH a dopomčuje zastupitelstvu města prodej
tohoto pozemku schválit.
R35-529 - schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 49512019 z dotačního titulu
Plzeňského kraje „2019 Podpora ochrany lesa v PK" v rámci dotačního programu „Podpora ochrany
lesa v PK 2017+" ve výši 192 542 Kč s Plzeňským krajem, se sídlem Skroupova 18, 306 13 Plzeň,

IČO: 70890366 dle předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je zřízení nových oplocenek na
lesních pozemcích ve vlastnictví Města Kdyně v celkové délce 3 236 m.
R35-530 - schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „TJ Sokol Kdyně - Závlaha tenisových
kurtů" se společností PM trávníky s.r.o., se sídlem_Senecká 33, 330 08 Zruč-Senec, IČO: 29113954.
Celková cena díla činí 388 885 Kč bez DPH.

R35-531 - bere na vědomí informaci o vzniklých vícepracech a méněpracech na projektu
„Krámeček služeb" - centrum pečovatelských služeb, provedených v souladu se smlouvou o dílo
uzavřenou se společností DSP Domažlický stavební podnik s.r.o., se sídlem Havlíčkova 6, 344 Ol

Domažlice, IČO:25200631. Celková hodnota provedených prací činí 238 481 Kč s DPH.
R35-532 - souhlasí s udělením souhlasu manželům ^^^^^^^^^^^^^B, trvale bytem
l, se zpevněním příjezdové cesty na veřejném prostranství před rodinným
domem ve vlastnictví žadatelů, tj. na pozemku 2192/1 vk.ú. Hluboká, a to podmínek, že stavba
bude provedena na vlastní náklady žadatelů, bude jimi na vlastní náklady udržována a nebude
oplocena.
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R35-533 - schvaluje na základě předložených nabídek uzavření Smlouvy o dílo se společností
Domažlický stavební podnik s.r.o., se sídlem Havlíčkova 6, 34401 Domažlice, IČO: 25200631 na
rekonstrukci bytových jader v bytových jednotkách v ulici Sokolská 633 (byt č. 2); Sokolská 634

(byt č. 15); Sokolská 635 (byt č. 15). Celková cena rekonstrukce bez DPH činí 645 421,32 Kč.
Plánovaný termín realizace: 04-06/2020.

R35-534 - schvaluje vyřazení a prodej nefiinkčního a nepotřebného majetku ve vlastnictví Města
Kdyně panu ^^^^^^^B, trvale bytem ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^|. Jedná se o
traktor Zetor 8111 (inv. číslol/3639-80) za cenu 50 000,00 Kč a buldozer DT (inv. číslo 5/3639-80)
za cenu 20 000,00 Kč. Majetek byl využíván společností Transteplo Kdyně, spol. s.r.o. Stanovená
cena vychází z předloženého průzkumu trhu a jedná se o cenu v místě a čase obvyklou.
R35-535 - a) projednala stanoviska a doporučení Bytové komise Rady města Kdyně na základě
zápisu z 12. schůze Bytové komise Rady města Kdyně ze dne 25. 3. 2020.
b) schvaluje přidělení bytu č. 013 o velikosti 1+1 na adrese Markova 512, 345 06 Kdyně paní
l, trvale bytem

R35-536 - a) projednala žádost pana ^^^^^^^^, trvale bytem ^^^^^^^^^^^^^^^B o
pronájem části nemovitosti na adrese Náměstí č.p. 9, 345 06 Kdyně za účelem provozování
hostinské činnosti - provoz baru.

b) projednala žádost pana ^^^^^^B' trvale bytem ^^^^^^^^^^^^^ a pana
l, trvale bytem ^^^^^^^^^^^^^^^^B ° pronájem části nemovitosti na adrese
Náměstí č.p. 9, 345 06 Kdyně za účelem provozování hostinské činnosti - provoz bam.
c) schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části nemovitosti na adrese Náměstí č.p. 9, 345
06 Kdyně s panem ^^^^^^^^^B trvale bytem ^^^^^^^^^^^^^^^B. Nájemní
smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců s roční úhradou nájemného ve
výši 87 120 Kč. Účelem nájemního vztahu je provoz hostinské činnosti - provoz baru. Datum
vzniku nájemního vztahuje závislý na době trvání připravované rekonstrukce tohoto prostoru.
R35-537 - schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě č. 34505 F o nájmu části nemovitosti ze
dne 13. 3. 2000, uzavřené mezi Městem Kdyně a společností Vodafone Czech Republic, a.s., se

sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO: 25788001. Dodatkem se s účinností od l. 4.
2020 mění výše ročního nájemného a upravují se některé smluvní podmínky spojené s uložením
technického zařízení dle předloženého návrhu.
R35-538 - schvaluje vyřazení a prodej nepotřebného majetku ve vlastnictví Města Kdyně panu
l, trvale bytem ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B- Jedná se o drtič
větví (ev. číslo 202/3639) za cenu 13 000 Kč. Majetek byl využíván příspěvkovou organizací
Technické služby Kdyně. Stanovená cena vychází z předloženého průzkumu trhu a jedná se o cenu
v místě a čase obvyklou s ohledem na stav zařízení a jeho poškození.
R35-539 - a) projednala návrh na snížení nájemného za užívání nebytových prostor ve vlastnictví
Města Kdyně u provozoven, které musely být uzavřeny v souvislosti s trvajícími krizovými
opatřeními vlády ČR, přijatými z důvodu zabránění šíření nákazy virem SARS CoV-2. Toto
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opatření je realizováno za účelem podpory podnikatelských subjektů působících na území města
Kdyně.
b) schvaluje snížení nájemného za užívání nebytových prostor ve vlastnictví Města Kdyně u
provozoven, které musely být z výše uvedeného důvodu uzavřeny, a to ve výši dvouměsíčního
nájemného vyplývajícího z uzavřených nájemních smluv. S nájemci budou o dočasném snížení
nájemného uzavřeny dodatky nájemních smluv, k jejichž podpisu budou ze strany Města Kdyně
vyzváni.

R35-540 - schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020 dle předloženého návrhu - viz příloha tohoto
usnesení.

Oskar Hamrus, v.r.
starosta města

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

Informujeme veřejnost, že v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
(GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) jsou usnesení Zastupitelstva / Rady města
Kdyně uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů.
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ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ
číslo : 2/2020
PŘÍJMY
už

Par

Pól
4122

3639
3399
CELKEM PŘÍJMY

Změna

Popis

l 679 400,00 l Přijatá průtoková dotace pro "Doma ve Kdyni"
83 000,00 l Prodej OHM a DDHM (traktor,buldozer,drtič větví)
54 500,00 l Příjmy - Ples Města Kdyně
l 816 900,00
VÝDAJE

už

Par
1014
4351

Pól

CELKEM VÝDAJE

Změna

Popis
20 000,00 {Zvláštní veterinární péče
l 679 400,00 {Odeslání průtokové dotace pro "Doma ve Kdyní"
1699400,00
FINANCOVÁNI

Pól
Par
Org
0000
0000
0000
CELKEM FINANCOVÁNÍ

Změna

Popis

-117500,00 l Financování
-117500,00

Ve Kdyni, dne 30. 03. 2020
Oskar Hamrus v.r.
starosta

