]Mesto Kdyně
rada města
Náměstí l

345 06 Kdyně

USNESENI
44. schůze rady města^
která se konala dne 21. 9.2020

Rada města Kdyně:
R44-680 - schvaluje předložený program schůze
R44-681 - a) projednala návrh dodatku č. l zřizovací listiny příspěvkové organizace Doma ve

Kdyni - centrum sociálních služeb, se sídlem Sokolská 635, 345 06 Kdyně, IČO: 084 29 928 dle
předloženého návrhu.

b) doporučuje zastupitelstvu dodatek č. l v předloženém znění schválit.
c) schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce movitého a nemovitého majetku s příspěvkovou
organizací Doma ve Kdyni - centrum sociálních služeb, se sídlem Sokolská 635, 345 06 Kdyně,
IČO: 084 29 928 dle předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je movitý a nemovitý majetek
užívaný k naplnění účelu a předmětu činnosti příspěvkové organizace dle Zřizovací listiny čj.
S/1639/2019 ze dne 9. 8. 2019, který Město Kdyně, jakožto půjčitel, dává do výpůjčky výše
uvedené organizaci - vypůjčiteli.
R44-682 - a) projednala návrh Obecně závazné vyhlášky města Kdyně č. 1/2020, kterou se ruší
Obecně závazná vyhláška města Kdyně č. 2/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací
přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního
předpisu ze dne 13. 12. 2010.
b) doporučuje zastupitelstvu uvedenou vyhlášku v přeloženém znění vydat.
R44-683 - a) projednala návrh Obecně závazné vyhlášky města Kdyně č. 2/2020, kterou se
částečně ruší Obecně závazná vyhláška města Kdyně č. 1/2010, o místních poplatcích ze dne 13. 12.
2010. Touto obecně závaznou vyhláškou dojde ke zmšení ČASTI II. ČI. l odst. l písm. b) a e)

a dále ČÁST III. POPLATEK ZA LÁZEŇSKÝ A REKREAČNÍ POBYT (ČI. 8 až 14) a ČÁST VI.
POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY (ČI. 25 až 29) Obecně závazné vyhlášky č 1/2010, o
místních poplatcích, ze dne 13. 12. 2010.
l

b) doporučuje zastupitelstvu uvedenou vyhlášku v přeloženém znění vydat.
R44-684 - a) bere na vědomí námitku zastupitele, Jana Lóffelmanna, ke svolání pracovní schůzky
zastupitelů za účelem seznámení se s výsledkem kontroly hospodaření v příspěvkové organizaci ZS

a MS Prapořiště, se sídlem Prapořiště 100, 345 06 Kdyně, IČO: 70996717.
b) konstatuje, že svolání pracovní schůzky zastupitelů není v rozpom se zákonem, tato schůzka
byla navíc předběžně avizována již dne 15. 7. 2020, kdy byly zastupitelům odeslány podklady ke
kontrole výše uvedené organizace - protokol o výsledku kontroly hospodaření, vyjádření
kontrolované organizace a záznam o ukončení kontroly.

Oskar Hamrus, v.r.
starosta města

Ing. Věra Říhová, v.r.
místostarostka města
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