Město Kdyně
rada města
Náměstí l

345 06 Kdyně

USNESENI
41. schůze rady města,
která se konala dne 30. 7.2020

Rada města Kdyně:
R41-622 - schvaluje předložený program schůze

R41-623 - bere na vědomí usnesení Ústavního soudu České republiky o odmítnutí ústavní
stížnosti ve věci porušení rozpočtové kázně v souvislosti s projektem „Centrum vodní zábavy
Kdyně".

R41-624 - bere na vědomí uzavření MS Kdyně, Dělnická, se sídlem Dělnická 35, 345 06 Kdyně,
IČO: 70996733, v době letních prázdnin v termínu od 27. 7. do 7. 8. 2020.
R41-625 - a) projednala a schvaluje konání veřejné sbírky za účelem finanční podpory rodiny po
tragicky zesnulém MVDr. Janu ICrálovi.

b) pověřuje starostu města založením zvláštního účtu a provedením dalších úkonů potřebných
k založení veřejné sbírky.

R41-626 - a) projednala žádost podanou MDDr. Markéta Janečková s.r.o., se sídlem Filipova

Hora 26, 34401, Tlumačov, IČO: 08918597 o pronájem prostor na adrese Nádražní č.p. 660, 345 06
Kdyně.
b) schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v domě na adrese
Nádražní č.p. 660, 345 06 Kdyně, na parc. c. st. 1517/3, v k. u. Kdyně, zapsané na LV l u
Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice sMDDr. Markéta

Janečková s.r.o., se sídlem Filipova Hora 26, 34401, Tlumačov, IČO: 08918597. Nájemní smlouva
se uzavírá na dobu neurčitou s roční úhradou nájemného ve výši 52 800 Kč a výpovědní lhůtou 3
měsíců.

R41-627 - a) projednala stížnost obyvatel ulice Sokolská ve věci rušení nočního klidu před č.p.
634 a 635 ze dne 17. 7. 2020.
l

b) bere na vědomí informaci starosty o postupu řešení této stížnosti a přijatých opatřeních,

realizovaných ve spolupráci s Policií ČR. Ze strany města Kdyně bude v dané lokalitě provedena
postupná revitalizace veřejné zeleně na sousedním pozemku p.p.č. 33/4 v k.ú. Kdyně a dojde zde
rovněž k instalaci kamerového systému.
R41-628 - souhlasí s uzavřením dodatku č. l smlouvy o dílo uzavřené se společností PM trávníky,

s.r.o., se sídlem Senecká 33, 330 08 Zruč - Senec, IČO: 29113954. Předmětem smlouvy je akce „TJ
Sokol Kdyně - Závlaha tenisových kurtů". Dodatkem se z důvodu pandemie viru SARS-CoV-2
mění či. II, bod 3 smlouvy - čas plnění. Termín dokončení díla, předání a převzetí bude provedeno
do 15.8.2020.

R41-629 - a) bere na vědomí otevřený dopise ředitele Základní školy a mateřské školy Prapořiště,
se sídlem Prapořiště 100, 345 06 Kdyně, IČO: 70996717, Mgr. Jana Dobiáše, ze dne 22. 7.2020.
b) projednala a rozhodla o odejmutí neevidovaného drobného dlouhodobého hmotného majetku
v hodnotě do 3 000 Kč a materiálových zásob z hospodaření příspěvkové organizace Základní škola

a mateřská škola Prapořiště, se sídlem Prapořiště 100, 345 06 Kdyně, IČO: 70996717. Jedná se o
neadekvátní množství zásob nářadí a materiálu, které bylo shledáno jako neúčelné,
neefektivní a nehospodárné ve vztahu k hlavnímu účelu a předmětu činnosti příspěvkové
organizace. Tento drobný majetek a materiál bude přerozdělen dle potřeb mezi zřizovatele a ostatní
zřízené a založené organizace na základě protokolu, který bude obsahovat soupis jednotlivých kusů
drobného majetku a zásob a bude podléhat schválení radou města.

R41-630 - schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2020 dle předloženého návrhu - viz příloha tohoto
usnesení.

Oskar Hamrus, v.r.
starosta města

Ing. Věra Říhová, v.r.
místostarostka města
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ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ
číslo : 7/2020
PŘÍJMY
už

Par

Pól
4222
4122

Popis

Změna

500 000,00 l Příjem investiční dotace od PK - rekonstr. Prostor pro zubní ordinaci Náměstí 9
320 821,00 \Příjem průtokové dotace - PO Doma ve Kdyni
820 821,00

CELKEM PŘÍJMY

VÝDAJE
už

Par

3613
4351

Pól
6121
5336

Popis

Změna

500 000,00 \Nebytové hospořáství - rekonstrukce budovy Náměstí 9
320 821,00 l Odeslání průtokové dotace - PO Doma ve Kdyni
820 521,00

CELKEM VÝDAJE

FINANCOVANÍ
Org

Par

Pól

8115
0000
0000
CELKEM FINANCOVÁNI

Popis

Změna

0,00 IFinancování

0,00

Ve Kdyni, dne 30. 07. 2020
Oskar Hamrus v.r.
starosta

