Město Kdyně
rada města
Náměstí l

mí

345 06 Kdyně

USNESENI
42. schůze rady města,
která se konala dne 31. 8.2020

Rada města Kdyně:
R42-631 - schvaluje předložený program schůze
R42-632 - a) projednala žádost Mysliveckého spolku Koráb Kdyně, se sídlem Náměstí čp. l, 345

06, Kdyně, IČO: 68782535, zastoupeným Ing. Zdeňkem Vejvodou o výpůjčku nemovitého majetku
na adrese Náměstí čp. 9, 345 06, Kdyně na základě zveřejněného záměru schváleného usnesením
rady města č. R39-560.
b) schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitého majetku na adrese Náměstí čp. 9, 345 06
Kdyně, stojící na pare. č. st. 9, v k. u. Kdyně, zapsané na LV l u Katastrálního úřadu pro Plzeňský
kraj. Katastrální pracoviště Domažlice, s Mysliveckým spolkem Koráb Kdyně se sídlem Náměstí
čp. l, 345 06, Kdyně, IČO: 68782535, zastoupeným Ing. Zdeňkem Vejvodou. Nemovitým

majetkem je nebytový prostor ocelkové výměře 15 m2. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 6 měsíců.

R42-633 - a) projednala žádost společnosti United Networks SE, se sídlem Nepomucká 1232/215,

Černice, 32600, Plzeň, IČO: 03579051, o pronájem nebytového prostoru na adresách Na Koželužně
čp. 613 a čp. 622, Na Tržišti čp. 536, Nádražní čp. 660 a čp. 334, Sokolská čp. 632, Markova čp.
512, Družstevní čp. 502, Náměstí čp. 155, 345 06, Kdyně na základě zveřejněného záměru
schváleného usnesením rady města č. R3 8-583 b).
b) schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu nebytového prostoru na adresách:
- Na Koželužně 613, 345 06, Kdyně, stojící na parc. č. st. 1704, v k. u. Kdyně, zapsané na LV
l u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj. Katastrální pracoviště Domažlice.
- Na Koželužně 622, 345 06, Kdyně, stojící na parc. č. st. 1712, v k. u. Kdyně, zapsané na LV
l u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj. Katastrální pracoviště Domažlice.
- Na Tržišti 536, 345 06, Kdyně, stojící na parc. č. st. 1317, v k. u. Kdyně, zapsané na LV l u
l

Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice.
- Nádražní 660, 345 06, Kdyně, stojící na pare. č. st. 1517/3, v k. u. Kdyně, zapsané na LV l u
Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice.
- Nádražní 334, 345 06, Kdyně, stojící na parc. č. st. 1643, v k. u. Kdyně, zapsané na LV l u
Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice.
Sokolská 632, 345 06, Kdyně, stojící na parc. c. st. 1718, v k. u. Kdyně, zapsané na LV l u
Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice.
Markova 512, 345 06, Kdyně, stojící na parc. c. st. 572, v k. u. Kdyně, zapsané na LV l u
Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice.
- Družstevní 502, 345 06, Kdyně, stojící na pare. č. st. 560, v k. u. Kdyně, zapsané na LV l u
Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice.
- Náměstí 155, 345 06, Kdyně, stojící na parc. č. st. 209, v k. u. Kdyně, zapsaní na LV l u
Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice,
se společností United Networks SE, se sídlem Nepomucká 1232/215, Černice, 32600, Plzeň, IČO:
03579051. Jedná se o střešní prostory a prostory pro umístění příslušných technologických zařízení
za účelem poskytování telekomunikačních služeb pro nájemníky jednotlivých bytových domů.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců.

R42-634 - a) projednala žádost společnosti Česká síť s.r.o., se sídlem Boženy Němcové 120,
34401, Domažlice, IČO: 26088983, o pronájem nebytového prostoru na adrese, Markova čp. 512,
345 06, Kdyně na základě zveřejněného záměru schváleného usnesením rady města č. R38-584 b).
b) schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu nebytového prostom na adrese Markova 512, 345 06,
Kdyně, stojící na pare. č. st. 572, v k. u. Kdyně, zapsané na LV l u Katastrálního úřadu pro
Plzeňský kraj. Katastrální pracoviště Domažlice, se společností Česká síť s.r.o., se sídlem Boženy
Němcové 120, 34401, Domažlice, IČO: 26088983. Jedná se o střešní prostor a prostor pro umístění
příslušných technologických zařízení za účelem poskytování telekomunikačních služeb pro
nájemníky bytového domu. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců.
R42-635 - schvaluje dle ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
v platném znění oznámení adresného záměru pronájmu nebytového prostom v domě na adrese

Náměstí č.p. 137, 345 06, Kdyně, na parc. c. st. 100/1, v k. u. Kdyně, zapsané na LV l u
Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice. Jedná se o nebytový

prostor o celkové výměře 93 m užívaný jako prodejna drogistického zboží. Prostor je k pronájmu
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Cena pronájmu za m je stanovena ve výši 60
Kč/m2/měsíc, roční úhrada nájemného činí 66 960 Kč.
R42-636 - schvaluje dle ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
v platném znění oznámení záměru pronájmu nebytového prostoru v domě na adrese Na Koželužně
č.p. 623, 345 06, Kdyně, na parc. c. st. 1713, v k. u. Kdyně, zapsané na LV l u Katastrálního úřadu
pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice. Jedná se o nebytový prostor o celkové výměře

24 m2. Prostor je k pronájmu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Cena za m2 je
stanovena na 30 Kč/m2/měsíc, roční úhrada nájemného činí 8 640 Kč.
R42-637 - a) projednala stanoviska a dopomčení Bytové komise Rady města Kdyně na základě
zápisu z 18. schůze Bytové komise Rady města Kdyně ze dne 12. 8. 2020.
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b) ruší usnesení č. R40-610 g) schvaluje přidělení bytu č. 511 o velikosti 3+k na adrese Nádražní
334, 345 06 Kdyně panu ^^^^^^^B, trvale bytem ^^^^^^^^^^^^^^^^^B a paní
l, trvale bytem ^^^^^^^^^^^^^^^B, a to z důvodu odmítnutí přiděleného
bytu.

c) schvaluje přidělení bytu č. 511 o velikosti 3+k na adrese Nádražní 334, 345 06 Kdyně manželům
l, trvale bytem ^^^^BIB^^^^^^I.

d) schvaluje přidělení bytu č. 406 o velikosti G na adrese Nádražní 334, 345 06 Kdyně panu
l, trvale bytem ^^^^^^^^^^^^^^B.

e) schvaluje přidělení bytu č. 503 o velikosti 2+k na adrese Nádražní 334, 345 06 Kdyně paní
l, trvale bytem ^^^^^^^^^^^BIB.

f) schvaluje přidělení bytu č. 110 o velikosti 1+1 na adrese Nádražní 660, 345 06 Kdyně panu
l, trvale bytem ^^^^^^^^^^^^^B.

schvaluje přidělení bytu č. 002 o velikosti G na adrese Sokolská 633, 345 06 Kdyně paní
l, trvale bytem ^^^^^^^^^^^^^^^^^B.

h) schvaluje přidělení bytu č. 015 o velikosti G na adrese Sokolská 634, 345 06 Kdyně paní
l, trvale bytem ^^^^^^^^^^^^^^B-

i) schvaluje přidělení bytu č. 015 o velikosti G na adrese Sokolská 635, 345 06 Kdyně paní
l, trvale bytem ^^^^^^^^^^^^^^^^|.

schvaluje přidělení bytu č. 015 o velikosti G na adrese Sokolská 633, 345 06 Kdyně panu
l, trvale bytem ^^^^^^^^^^^^^^^|.

k) schvaluje přidělení bytu č. 002 o velikosti 3+1 na adrese Na Koželužně 613, 345 06 Kdyně panu
l, trvale bytem ^^^^^^B^^^B^^^BIB. Smlouva se uzavírá na dobu
určitou, v délce trvání 6 měsíců, příp. do doby přidělení vhodnějšího bytu adekvátní velikosti.
l) schvaluje přidělení bytu č. 006 o velikosti G na adrese Náměstí 358, 345 06 Kdyně panu
l, trvale bytem

R42-638 - a) projednala žádost pana ^^^^^B, trvale bytem ^I^^^^^^—^^^^^B o
prominutí pohledávek - úroků a penále, vyměřených z nezaplaceného nájemného za období 6/2010
až 11/2010 ve výši 211 972 Kč.
b) doporučuje zastupitelstvu města v souladu s ustanovením § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) v platném znění vzdání se práva k vymáhání této pohledávky schválit, a to
zejména s ohledem na skutečnost, že dlužné nájemné již bylo žadatelem v plné výši uhrazeno.
R42-639 - vydává Směrnici Rady města Kdyně č. 3/2020 k zajištění finanční kontroly ve veřejné
správě. Účelem směrnice je zabezpečení vnitrního kontrolního systému hospodaření města Kdyně,
jeho zřízených příspěvkových organizací a příjemců veřejné podpory z rozpočtu města.
R42-640 - a) bere na vědomí předloženou cenovou nabídku společnosti Galileo corporation s.r.o.,
se sídlem Březenecká 4808, 430 04 Chomutov, IČO: 25448714 na modernizaci webových stránek
města Kdyně v souvislosti s nutností splnění zákonné povinnosti dodržení pravidel přístupnosti
webových stránek města.
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b) souhlasí s realizací modernizace webových stránek města Kdyně a jejich celkovým redesignem
dle předloženého návrhu vč. zakomponování virtuální prohlídky vybraných lokalit a turistických
cílů.
R42-641 - schvaluje uzavření smlouvy č. 32782020 s Plzeňským krajem, se sídlem Skroupova 18,
306 13 Plzeň, IČO: 70890366 o poskytnutí účelové dotace z dotačního titulu „2019 Podpora
ochrany lesy v PK" v rámci dotačního programu „Podpora ochrany lesa vPK 2018+". Výše
poskytnuté dotace činí 107 755 Kč.

R42-642 - schvaluje vyplacení mimořádné odměny řediteli Masarykovy základní školy Kdyně, se
sídlem Komenského 134, 345 06 Kdyně, IČO: 70996709, Mgr. et Be. Pavlu Koptoví, dle
předloženého návrhu organizace. Odměna bude vyplacena z finančních prostředků, které organizace
čerpá ze státního rozpočtu formou dotace na přímé náklady na vzdělávání.
R42-643 - schvaluje použití investičního fondu příspěvkové organizace Základní umělecká škola
Kdyně, se sídlem Klatovská 434, 345 06 Kdyně, IČO: 70996725 ve výši 105 000 Kč za účelem
pořízení souboru PC techniky v souvislosti s povinností zajištění online výuky a vedení školní
dokumentace na dálku.

R42-644 - a) projednala žádost manželů ^^^^^^B» trvale bytem
o zakoupení části pozemku p. č. 205/2, orná půda, zemědělský půdní fond v k. u. Kdyně.
b) nesouhlasí s prodejem části pozemku p. č. 205/2, orná půda, zemědělský půdní fond
v k. u. Kdyně.
l, trvale bytem
o prodej části pozemku p. č. 354/11, zahrada o výměře

R42-645 - a) projednala žádost manželů

cca 9 m2 a části pozemku p. č. 354/1, lesní pozemek o výměře cca 25 m2, vše v k. u. Starec.

b) souhlasí s prodejem části p.p.č. 354/11 o výměře cca 9 m2 a části p. p. č. 354/1, lesní pozemek o
výměře cca 25 m , vše v k.ú. Starec a po geometrickém zaměření a řádném zveřejnění záměru
doporučuje zastupitelstvu města prodej výše uvedených pozemků dle předloženého návrhu schválit
za cenu 200 Kč/m2.
R42-646 - a) projednala žádost pana ^^^^^^^^B, trvale bytem

o odkoupení části pozemkové pare. č. 354/11 o výměře cca 89 m2, dmh pozemku:
zahrada v k. u. Starec.

b) souhlasí s prodejem výše uvedeného pozemku a po geometrickém zaměření a řádném zveřejnění

záměm doporučuje zastupitelstvu města prodej tohoto pozemku schválit za cenu 200 Kč/m2.
R42-647 - a) projednala a souhlasí s uzavřením kupní smlouvy 24/2020/3 3120/Hr o prodeji

pozemků ve vlastnictví Města Kdyně p.p. č. 83/3 o výměře 9 m2, p.p.č. 83/4 o výměře 4 m2, p.p.č.
2192/16 o výměře 66 m, vše v katastru nemovitostí vedené jako ostatní plocha - ostatní

komunikace v k.ú. Hluboká společnosti Ředitelství silnic a dálnic, státní příspěvková organizace, se
sídlem Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4 - Nusle, IČO: 65993390 za navrženou cenu 16 130 Kč
dle předloženého znaleckého posudku č. 2028 -11- 2020.
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b) schvaluje dle ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění

oznámení záměru prodeje p.p.č. 83/3 o výměře 9 m2, p.p.č. 83/4 o výměře 4 m2, p.p.č. 2192/16 o
výměře 66 m , vše ostatní plocha - ostatní komunikace vk.ú. Hluboká, zapsané na LV l u
Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice.
c) doporučuje Zastupitelstvu města Kdyně prodej výše uvedených pozemků schválit.

R42-648 - a) projednala koupi pozemkové parc. č. 862/37 o výměře 409 m2, nově vzniklé
rozdělením pozemku parc.č. 862/10 - ostatní plocha, manipulační plocha vk.ú. Kdyně a

pozemkové parc. č. 1680/2 o výměře 10 m2 nově vzniklé rozdělením pozemku pare. č. 1680 travní porost v k.ú. Prapořiště ve vlastnictví APM Automotive s.r.o., se sídlem Nádražní 776, 345

06 Kdyně, IČO: 00670863. Důvodem koupě výše uvedených pozemků je realizace projektu
intenzifikace COV Kdyně.
b) souhlasí s koupí výše uvedených pozemků a doporučuje Zastupitelstvu města Kdyně tuto koupi

schválit za dohodnutou kupní cenu ve výši l 158 Kč/m , tj. celkem 485 202 Kč.
R42-649 - a) projednala v předloženém znění uzavření smlouvy o bezúplatném převodu

vlastnického práva k nemovitým věcem s Českou republikou - Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2, Odloučené

pracoviště Domažlice, Paroubkova 228, 344 Ol Domažlice IČO: 69797111. ÚZSVM převádí
bezúplatně na Město Kdyně pozemkové parcely vk.ú. Kdyně: pozemkovou par. č. 1115/1, druh

pozemku - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2359 m2, pozemkovou parc. č. 1115/2 ,
druh pozemku - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 501 m2, pozemkovou pare. č. 1182/4,
druh pozemku - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1667 m2 , pozemkovou parc. č.
1182/6, dmh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 891 m2. Návrh na zápis vkladu
vlastnického práva do katastru nemovitostí podává převodce.
b) doporučuje zastupitelstvu města uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva
k výše uvedeným nemovitým věcem v předloženém znění schválit.

R42-650 - schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části nemovitosti a umístění anténního systému na
vyhlídkové věži Koráb (č.p. 647) dle specifikací uvedených v předložené smlouvě se společností

United Networks SE, se sídlem Nepomucká 1232/215, 326 00 Plzeň, IČO: 035 79 051. Účelem
nájemního vztahuje vybudování telekomunikační stanice pro přenos dat. Předmětem nájmu je část

nebytového prostoru - místnosti o podlahové ploše 2m , nacházející se ve sklepních prostorech ve
věži Koráb a část prostoru anténního stožám na věži Koráb, a to v rozsahu vyznačeném v Příloze č.
l, která je nedílnou součástí této smlouvy. Roční nájemné se sjednává ve výši 70 000 Kč bez DPH.
R41-651 - a) projednala žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Kdyně předložené v II. kole
příjmu žádostí pro rok 2020 v souladu se směrnicí Rady města Kdyně č. 1/2020 - Zásady pro
poskytování dotací z rozpočtu Města Kdyně.
b) schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Kdyně ve výši
20 000 Kč se Základní organizací Českého zahrádkářského svazu, se sídlem Dělnická 44, 345 06
Kdyně, IČO: 48344699. Dotace se poskytuje na podporu ostatních akcí a čiimostí směřujících
k všestrannému rozvoji území města Kdyně a uspokojování potřeb obyvatel na akci „Vybudování
přístřešku před prodejnou v ulici Dělnická".
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c) schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Kdyně ve výši
20 000 Kč s organizací Klub českých turistů - odbor Kdyně, se sídlem Dělnická 488, 345 06 Kdyně,
IČO: 18230512. Dotace se poskytuje na podporu místních kulturních, společenských a sportovních
akcí pod názvem „Podpora kulturních akcí klubu: Bluegrassová sobota a Rýzmberský staročeský
advent".

d) schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Kdyně ve výši

10 000 Kč s SDH Hluboká, se sídlem Hluboká 132, 345 06 Kdyně, IČO: 65570073. Dotace se
poskytuje na podpom místních kulturních, společenských a sportovních akcí pod názvem akce
„Podpora kulturních a sportovních akcí a akcí pro mladé hasiče".
e) schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Kdyně ve výši
40 000 Kč se Sborem dobrovolných hasičů Kdyně, se sídlem Dělnická 356, 345 06 Kdyně, IČO:
65571088. Dotace se poskytuje na podporu sportovních a zájmových organizací pod názvem:
„Vybavení soutěžním nářadím".

f) projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace z rozpočtu Města Kdyně ve výši 20 000 Kč s organizací Pionýr, z. s. - Pionýrská
skupina Jitřenka Kdyně, se sídlem Farní 281, 345 06 Kdyně, IČO: 73732621. Dotace se poskytuje
na podporu ostatních akcí a činností směřujících k všestrannému rozvoji území města Kdyně a
uspokojování potřeb obyvatel pod názvem: „Oprava rozvodu vody".
g) schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Kdyně ve výši
10 000 Kč s organizací Junák - český skaut, středisko Lípa Prapořiště, z. s., se sídlem Nová Ves 60,
345 06 Kdyně, IČO: 65570235. Dotace se poskytuje na podporu spolkové a zájmové činností dětí a
mládeže pod názvem: „Pokrytí provozních nákladů na vytápění klubovny".
h) schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Kdyně ve výši
10 000 Kč s panem Tomášem Nejdlem, trvale bytem ^^^^^^^^^^^^B||^B. Dotace se
poskytuje na podporu Podpora jednotlivců či skupin reprezentující město Kdyně pod názvem
„Mistrovství české republiky v rallycrossu".

i) schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Kdyně ve výši
10 000 Kč s organizací Hospic svatého Lazara, z. s., se sídlem Sladkovského 2472/66a, 326 00

Plzeň, IČO: 66361508. Dotace se poskytuje na podporu ostatních akcí a činností směrujících
k všestrannému rozvoji území města Kdyně a uspokojování potřeb obyvatel pod názvem: „Nákup
léků a zdravotnického materiálu".

R42-652 - schvaluje vyplacení mimořádné odměny panu Zdeňkovi Kopečnému za úspěšné plnění
pracovních úkolů spojených s dočasným řízením příspěvkové organizace Technické služby Kdyně,
se sídlem Mlýnská 36, 345 06 Kdyně, IČO: 00575003 dle předloženého návrhu.
R42-653 - schvaluje mzdový výměr ředitele příspěvkové organizace Technické služby Kdyně, se
sídlem Mlýnská 36, 345 06 Kdyně, Martina Fremutha, dle předloženého návrhu s účinností od l. 9.
2020.

R42-654 - schvaluje platový výměr ředitele Masarykovy základní školy Kdyně, se
Komenského 134, 345 06 Kdyně, Mgr. et Be. Pavla Kopty, dle předloženého návrhu.
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sídlem

R42-655 - schvaluje v předloženém znění uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na stavební

práce ze dne 4. 7. 2018 na akci "Galerie Kdyně ČP. 11, stavební úpravy objektu" se společností
Pegisan sta s.r.o, se sídlem KMerfánůml78/47, Nová Hospoda 318 00 Plzeň, IČO: 29162483.
Dodatek řeší posunutí termínu dokončení díla z původního termínu 31.8. 2020 na 30.9.2020, a to
z důvodu obtíží způsobených koronavirovou pandemií. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená
tímto Dodatkem č. 3 zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění. V případě nedodržení
termínu dokončení budou zhotoviteli účtovány sankce dle Smlouvy o dílo na stavební práce ze dne
4.7.2018 na akci "Galerie Kdyně CP. 11, stavební úpravy objektu".

R42-656 - nesouhlasí s doplněním a změnou smluvních podmínek v rámci stavebního povolení, a
to odsouhlasením stávajícího stavu, který provedli manželé g^^^^^^^^^^^^B, trvale bytem
na stavbě rodinného domu pare. číslo st. 1942 v k.ú Kdyně
R42-657 - schvaluje finanční spoluúčast Města Kdyně na vydání knihy o Mezinárodní rallye
Wiesbaden formou poskytnutí daru ve výši 5 000 Kč pro Rallye Sport Historie, se sídlem Roháčova
549, 337 Ol Rokycany. Město Kdyně bylo vždy první důležitou zastávkou této významné německé
automobilové soutěže, která se konala také na území Československa. V publikaci bude použito
množství fotografií mapujících průběh soutěže ve Kdyni a okolí.
R42-658 - schvaluje finanční spoluúčast Města Kdyně na vydání knihy „Páni z Rýzmberka, Skály
a Švihová" formou poskytnutí daru ve výši 10 000 Kč pro Nakladatelství Českého lesa, se sídlem
Vodní 18, 344 Ol Domažlice. Kniha bude mapovat historii významného západočeského rodu
Rýzmberků.
R42-659 - schvaluje finanční spoluúčast ]S4ěsta Kdyně na vydání informační brožury o obcích a
městech na Domažlicku ve výši 10 000 Kč. Realizátorem projektu je Reklama Fryček, se sídlem

náměstí Osvobození 42, 331 41 Královice, IČO: 61133582. Brožura bude vydaná na podzim 2020 a
bude distribuována Krajskému úřadu Plzeňského kraje, dále také do turistických infonnačních
center.

R42-660 - schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2020 dle předloženého návrhu - viz příloha tohoto
usnesení.

Oskar Hamrus, v.r.
starosta města

Ing. Věra Říhová, v.r.
místostarostka města

Upozornění: / ,1' 4
Informujeme veřejnost, že v souladu fs náraze} E\rops\ého parlamentu a Rady (EU) 2016/679
(GDPR) o ochraně fyzických osob v s^uvisl^ ^ '\acov(^iím osobních údajů a o volném pohybu
hjů) j4ju usnesení Zastupitelstva / Rady města
těchto údajů (obecné nařízení o ochrcňyé ost
iržer]/ přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
Kdyně uveřejněna v upravené verzi \ dů^t
o

osobních údajů.
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ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ
číslo : 8/2020
PŘÍJMY
už

Pól

Par

lili
1121
1211
4111
4111
4116
4116
4216
4216
4122

98024
98193
17016
17016
17016
17969

Změna

Popis

-2 000 000,00

Snížení daně z příjmu FO ze závislé činnosti

-l 000 000,00

Snížení daně z příjmu PO
Snížení DPH
Jednorázový příspěvek z PK - kompenzace Covid

-2 000 000,00
6 478 750,00

329 000,00

Dotace na volby do zastupitelstva kraje

-644 489,50

Dotace "Krámeček služeb" - oprava RO č.l (neinv.část)
Dotace "Krámeček služeb" - neinv.část (skutečná výše dotace)
-4 103 115,55 Dotace "Krámeček služeb" - oprava RO č.l (inv.část)
3 905 258,27 Dotace "Krámeček služeb" - inv.část (skutečná výše dotace)
50 000,00 l Neivestiční dotace od PK - Poznáváme svět v kdyňském infocentru
45 600,00

l 061 003,22

CELKEM PŘÍJMY

VÝDAJE
Par
1014
2229
3721
5213
6115
98193
CELKEM VÝDAJE

Pól

už

Změna

5169

5 000,00

5139
5169
5139
5021

50 000,00

75 000,00
120 000,00
329 000,00
579 000,00

Popis
Veterinární péče - toulavá zvířata

Dopravní značeni - zvýš.bezpečnosti ve spádových obcích
Sběr a svoz nebezpečných odpadů

Krizová opatření (nákup roušek, dezinfekce)
Výdaje na zajištěni voleb do zastupitelstva kraje

FINANCOVANÍ
Par
0000

Pól
8115

CELKEM FINANCOVANÍ

Popis

Změna

-482 003,22

Financování

-482 003,22

Ve Kdyni, dne 31. 08. 2020
Oskar Hamrus v.r.
starosta

