Město Kdyně
rada města
Náměstí l

345 06 Kdyně

USNESENI
49. schůze rady města,
která se konala dne 27. 11.2020

Rada města Kdyně:
R49-733 - schvaluje předložený program schůze
R49-734 - projednala návrh na darování dárkových poukázek pro občany města Kdyně starší
80 let k jejich životnímu jubileu a souhlasí s jejich nákupem.
R49-735 - a) schvaluje výplatu odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených Městem
Kdyně s přihlédnutím k jejich osobnímu podílu na plnění stanovených úkolů v roce 2020 dle
předloženého návrhu. Odměny budou vyplaceny z vlastních finančních prostředků jednotlivých
organizací.

b) schvaluje výplatu odměn jednatelům obchodních společností založených Městem Kdyně
s přihlédnutím k jejich osobnímu podílu na plnění stanovených úkolů v roce 2020 dle předloženého
návrhu. Odměny budou vyplaceny z vlastních finančních prostředků jednotlivých společností.
R49-736 - rozhodla o vyplacení finanční odměny ve výši 3 500 Kč pracovníkům Technických
služeb Kdyně, kteří se dne 9. 9. 2020 při výkonu svých pracovních povinností významným
způsobem spolupodíleli na záchraně lidského života v areálu kdyňského hřbitova.
R49-737 - bere na vědomí informace o činnosti komisí Rady města Kdyně v roce 2020 na základě

podkladů předložených předsedy či členy těchto komisí. Činnost komisí v roce 2020 značně
komplikovala pandemie viru SARS-CoV-2.
R49-738 - schvaluje v předloženém znění uzavření dodatku č. l ke Smlouvě o dílo na stavební
práce na akci "Oprava úl. Skarmanská" se společností FINALKOM, s.r.o., se sídlem Kocourov 36,

339 Ol Mochtín, IČO: 02877155 z důvodu provedených méněprací, se tímto dodatkem mění
celková hodnota prací z původních 548 358,07 Kč bez DPH na 512 728,07 Kč bez DPH.
l

R49-739 - schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 73/S 2020 k zajištění servisu malého nákladního
výtahu umístěného v budově MS v ulici Markova. Servis výtahu bude na základě této smlouvy
prováděn spol. Jaroslav Bauer, David Bauer - montáže a servis výtahů, se sídlem Újezd u Svatého
Kříže 89, 338 24 Břasy, 100:16733819, a to dle ceníku v příloze č. l této smlouvy.
R49-740 - schvaluje v předloženém znění uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene -

služebnosti č. IV-12-0013864/VB/1 se společností ČEZ Distribuce, a.s, se sídlem Děčín, Děčín IV-

Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035, zastoupenou společností
MONTPROJEKT, a.s., se sídlem Pardubice, Arnošta z Pardubic 2082, PSČ 531 17, IČO:
28494032. Město Kdyně je výlučným vlastníkem pozemků pare. č. 350/5 - ost. plocha, ost.
komunikace, parc. č. 1114/1 - ost. plocha, ost. komunikace, pare. č. 1114/2 - ost. plocha, ost.
komunikace, pare. č. 1114/3 - ost. plocha, ostat, komunikace vše v k. u. Kdyně. Oprávněná je
vlastníkem stavby zařízení distribuční soustavy - podzemní kabelové vedení NN, přípojková skříň,
které se nachází mj. na dotčených nemovitostech. Obsahem věcného břemene je právo oprávněné
umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy na dotčených
nemovitostech, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost budoucí povinné výkon
těchto práv strpět. Cena za zřízení věcného břemene činí 5 300 Kč bez DPH, tj. celkem 6413 Kč.
R49-741 - a) projednala návrh Obecně závazné vyhlášky města Kdyně o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území města Kdyně.
b) doporučuje zastupitelstvu uvedenou vyhlášku v přeloženém znění vydat.
c) projednala návrh Obecně závazné vyhlášky města Kdyně o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
d) doporučuje zastupitelstvu uvedenou vyhlášku v přeloženém znění vydat.
R49-742 - a) projednala návrh rozpočtu Města Kdyně na rok 2021, který je koncipován jako
schodkový, s příjmy ve výši 117 454 000 Kč a výdaji ve výši 140 648 005 Kč. Schodek ve výši
23 194 005 Kč bude financován z přebytku hospodaření minulých let.
b) projednala střednědobý výhled rozpočtu města Kdyně na období 2022 - 2023.
c) projednala závazné ukazatele rozpočtu pro zřízené příspěvkové organizace.
d) doporučuje zastupitelstvu města výše uvedené dokumenty v předloženém znění schválit.
R49-743 - a) projednala stanoviska a doporučení Bytové komise Rady města Kdyně na základě
zápisu z 23. schůze Bytové komise Rady města Kdyně ze dne 26.11.2020.
b) ruší usnesení R48-729 - schvaluje přidělení bytu č. 006 o velikosti G na adrese Sokolská 634,
345 06 Kdyně paní ^^^^^^^B, trvale bytem ^^^^^^^^^^^^^^Bc) schvaluje přidělení bytu č. 002 o velikosti 1+k na adrese Americká 643, 345 06 Kdyně paní
l, trvale bytem ^^^^^^^^^^^^^^^^|.
R49-744 - a) ruší usnesení č. R36-547 - schvaluje v souladu s ustanovením §102 odst. 3 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů změnu místa pro konání
2

občanských sňatků, a to z důvodu probíhající rekonstrukce obřadní síně a kancelářských prostor v
budově Městského úřadu Kdyně. Po dobu této rekonstrukce se místem pro konání občanských
sňatků určuje šálek v přízemí Městské knihovny Kdyně, na adrese Náměstí č.p. 11, 345 06 Kdyně.
b) určuje dalším místem pro konání občanských sňatků areál parku u Muzea příhraničí Kdyně
(parc. č. 60 a parc.č. 1475 v k.ú. Kdyně).

R49-745 - neschvaluje finanční spoluúčast Města Kdyně na realizaci projektu „omalovánky
Bezpečně na silnici" realizovaného IV-Nakladatelstvím, s.r.o., se sídlem Koněvova 2660/141, 130

00 Praha 3, IČO: 27585948. Na vydání publikace dále nenavazují žádné cílené preventivní akce a
její samotná distribuce do vybraných zařízení není v tomto směru funkčním preventivním
nástrojem.

R49-746 - bere na vědomí vydání příkazu starosty města k provedení inventarizace majetku a
zavážu a sestavení plánu inventur za rok 2020 na základě směrnice č. 2/2011 k provedení
inventarizace majetku a závazků města dle předloženého návrhu.
R49-747 - schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2020 dle předloženého návrhu - viz příloha tohoto
usnesení.

R49-748 - bere na vědomí informaci starosty o termínu konání 11. zasedání Zastupitelstva města
Kdyně, které se uskuteční ve středu, 16. 12. 2020 od 18:00 hod. v sále sokolovny Kdyně. Změna
obvyklého místa konání je uskutečněna z důvodu respektování preventivních opatření proti nákaze
virem SARS-CoV-2, aby bylo možné zachovat dostatečný odstup všech zúčastněných.

Oskar Hamrus, v.r.
starosta města

Ing. Věra Říhová, v.r.
místostarostka města
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6
Informujeme veřejnost, že v souladu s\aříze^Řj3B^opské^o parlamentu a Rady (EU) 2016/679
Upozornění:

(GDPR) o ochraně fyzických osob v souvb^ostVrseisp^:ovglíiím osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osSb^KfW^yjsou usnesení Zastupitelstva / Rady města
Kdyně uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů.
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Rozpočtové opatření

číslo : 12/2020
PŘÍJMY
už
29030
13013

Pól
4116
4116
4122

Změna
2 695 632,00
-833 777,63
30 000,00
l 891854,37

Pól

Změna

Par

CELKEM PŘÍJMY

Popis
Přijatá dotace " Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity"

Dotace "Pro Všechny" - snížení příjmů
Přijatá dotace "Ošetření veř.zeleně v obci Hluboká!

VÝDAJE
už

Par
3111
3315
2219
3745
6112

3639
4312
CELKEM VÝDAJE

5152
5153
5171
5169
5023
5171
5021

345 000,00
10 000,00
-300 000,00
300 000,00

Pól
8115

Změna
-l 366 854,37

50 000,00

100 000,00
20 000,00
525 000,00

Popis

MS - teplo

TIC - plyn
Snížení výdajů na pozemních komunikacích
Veřejná zeleň - autobusové nádraží

Odměny členům zastupitelstva - dle přílohy nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
Opravy svazové ho vozu
Ostatní osobní výdaje

FINANCOVÁNI
Par
0000
CELKEM FINANCOVÁNI

Popis
Financování

-l 366 854,37

Ve Kdyni, dne 27.11. 2020
Oskar Hamrus v.r.
starosta

