JMesto Kdyně
rada města
Náměstí l

345 06 Kdyně

USNESENI
47. schůze rady města,
která se konala dne 30. 10.2020

Rada města Kdyně:
R47-712 - schvaluje předložený program schůze
R47-713 - rozhodla o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 000 Kč do veřejné sbírky
„Děkujeme za vše", vyhlášené za účelem podpory rodiny po tragicky zesnulém MVDr. Janu

59'

Královi.

R47-714 - a) schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Policií ČR - Krajské ředitelství Policie

Plzeňského kraje, se sídlem Nádražní 2, 306 28 Plzeň, IČO: 75151529 jakožto obdarovaným a
Městem Kdyně jakožto dárcem, dle předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je l ks defibrilátoru
HeartSine Samaritán PAD vč. baterie a příslušenství dle specifikace v této smlouvě. Defibrilátor
bude využíván obvodním oddělením Policie ČR Kdyně za účelem poskytnutí rychlé první pomoci a
spolupodílení se na záchraně života obyvatel.
b) bere na vědomí informaci starosty o svěření l ks defibrilátoru HeartSine Samaritán PÁD vč.
baterie a příslušenství pro potřeby SDH Kdyně za účelem poskytnutí rychlé první pomoci a
spolupodílení se na záchraně života obyvatel.

R47-715 - schvaluje v souladu se zákonem č. 226/2013 Sb. o uvádění dřeva a dřevařských výrobků
na trh ve znění pozdějších předpisů dokument „Systém náležité péče" hospodářského subjektu Lesy
Města Kdyně dle předloženého návrhu.
R47-716 - souhlasí se záměrem vybudování lesní tůně na částech pozemků ve vlastnictví Města

Kdyně - č.p.p.517/1 a 517/52 v k.ú. Hluboká u Kdyně dle předloženého návrhu na žádost |
l, trvale bytem ^^^^^^^^^^^^^^^B. Účelem vybudování funkční lesní tůně je mj.
rozšíření biotopů v krajině a podpora lokální biodiverzity.

R47-717 - a) projednala stanoviska a doporučení Bytové komise Rady města Kdyně na základě
zápisu z 21. schůze Bytové komise Rady města Kdyně ze dne 26.10.2020.
l

b) schvaluje v zájmu města přidělení bytu č. 014 o velikosti 2+k na adrese Mlýnská 651, 345 06
Kdyně panu BBBI^B^^B' trvale bytem ^^^^^BI^^^^^^B. Důvodem přidělení bytu
v zájmu města je skutečnost, že žadatel je dlouholetým pracovníkem Technických služeb Kdyně.
R47-718 - a) bere na vědomí rozhodnutí Státního oblastního archivu v Plzni, se sídlem
Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň, IČO: 70979090, kterým se Město Kdyně uznává vinným z přestupků
na úseku vedení spisové služby, specifikovaných v tomto rozhodnutí, a to za období let 1991 2020. Za spáchané přestupky byla Městu Kdyně uložena pokuta ve výši 50 000 Kč.
b) ukládá tajemnici MěU Kdyně přijmout potřebná opatření k nápravě zjištěných chyb a
nedostatků.

R47-719 - schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2020 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 jyzickych 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 : 10/2020
PŘÍJMY
už
29014
98018

Par

Pól
4116
4111
4116

13015

Popis

Změna

247 200,00
45 080,00
25 459,00

Přijatá dotace - Výchova porostu

Přijatá dotace - Sčítání lidí, domů a bytů v r.2021
Přijatá dotace - Sociální práce - kompenzace Covid

317 739,00

CELKEM PŘÍJMY

VÝDAJE
už

Par

3632
2310
3111
CELKEM VÝDAJE

Pól
5171
5171
5171

Popis

Změna

-282 261,00
300 000,00
300 000,00
317739,00

Opravy hřbitov - snížení nákladů

Pitná voda - havarijní opravy
MS Markova - havarijní opravy

FINANCOVANÍ
Par
0000

Pól
8115

CELKEM FINANCOVANÍ

Popis

Změna

0,00

Financování

0,00

Ve Kdyni, dne 30.10. 2020
Oskar Hamrus v.r.
starosta

