Město Kdyně
rada města
Náměstí l

345 06 Kdyně

USNESENI

58. schůze rady města,
která se konala dne 12. 4.2021

Rada města Kdyně:

R58-856 - schvaluje předložený program schůze
R58-857 - a) projednala návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
dle předloženého návrhu, jehož zákonnost již byla posouzena Odborem veřejné správy, dozoru a

kontroly Ministerstva vnitra České republiky. Důvodem změny vyhlášky je nabytí účinnosti zákona
č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony (tzv. daňový
balíček). Uvedeným zákonem došlo mimo jiné k dílčí novelizaci zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
b) doporučuje tuto vyhlášku zastupitelstvu města ke schválení.
R58-858 - bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření USC Kdyně za rok 2020,
při kterém nebyly zjištěny žádné chyby ani nedostatky.
R58-859 - a) projednala nabídky financováním nákupu svazového vozidla SKO příspěvkové

organizace Technické služby Kdyně, se sídlem Mlýnská 36, 345 06 Kdyně, IČO: 00575003
prostřednictvím úvěru.

b) požaduje doložení závazných nabídek financování, neboť v některých případech byly
bankovními ústavy předloženy pouze nabídky indikativní.
R58-860 - schvaluje odpisový plán na rok 2021 příspěvkové organizace Masarykova základní

škola Kdyně, se sídlem Komenského 134, 345 06 Kdyně, IČO: 709 96 709 dle předloženého
návrhu.
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R58-861 - schvaluje odpisový plán na rok 2021 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská

škola Prapořiště, se sídlem Prapořiště 100, 345 06 Kdyně, IČO: 709 96 717 dle předloženého
návrhu.

R58-862 - schvaluje odpisový plán na rok 2021 příspěvkové organizace Centrum vodní zábavy

Kdyně, se sídlem Dělnická 724, 345 06 Kdyně, IČO: 720 64 706 dle předloženého návrhu.

R58-863 - schvaluje odpisový plán na rok 2021 příspěvkové organizace Doma ve Kdyni - centmm
sociálních služeb, se sídlem Markova 655, 345 06 Kdyně, IČO: 084 29 928 dle předloženého
návrhu.

R58-864 - a) schvaluje v souladu s jednotlivými ustanoveními vyhlášky č. 220/2013 Sb., o
požadavcích účetních závěrek některých účetních jednotek účetní závěrku a výsledek hospodaření
příspěvkové organizace Doma ve Kdyni - centrum sociálních služeb, se sídlem Markova 655, 345
06 Kdyně, IČO: 08429928, 345 06 Kdyně za rok 2020.

b) souhlasí s vypořádáním hospodářského výsledku dle návrhu organizace.
R58-865 - schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na
období 2022 - 2023 příspěvkové organizace Doma ve Kdyni - centrum sociálních služeb, se sídlem
Markova 655, 345 06 Kdyně, IČO: 8429928 dle předloženého návrhu.

R58-866 - a) schvaluje v souladu s jednotlivými ustanoveními vyhlášky č. 220/2013 Sb., o
požadavcích účetních závěrek některých účetních jednotek, ve znění pozdějších předpisů účetní
závěrku a hospodářský výsledek příspěvkové organizace Základní umělecká škola Kdyně, se sídlem
Klatovská 434, 345 06 Kdyně, IČO: 709 96 725 za rok 2020.
b) souhlasí s převodem hospodářského výsledku roku 2020 dle návrhu organizace.

R58-867 - schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na
období 2022 - 2023 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Kdyně, se sídlem Klatovská

434, 345 06 Kdyně, IČO: 70996725 dle předloženého návrhu.

R58-868 - a) schvaluje v souladu s jednotlivými ustanoveními vyhlášky č. 220/2013 Sb., o
požadavcích účetních závěrek některých účetních jednotek, ve znění pozdějších předpisů účetní
závěrku a hospodářský výsledek příspěvkové organizace Mateřská škola Kdyně, se sídlem Markova
523, 345 06 Kdyně, IČO: 709 96 741 za rok 2020.
b) souhlasí s převodem hospodářského výsledku roku 2020 dle návrhu organizace.

R58-869 - schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na
období 2022 - 2023 příspěvkové organizace Mateřská škola Kdyně, se sídlem Markova 523, 345 06

Kdyně, IČO: 709 96 741 dle předloženého návrhu.

R58-870 - a) schvaluje v souladu s jednotlivými ustanoveními vyhlášky č. 220/2013 Sb., o
požadavcích účetních závěrek některých účetních jednotek, ve znění pozdějších předpisů účetní
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závěrku a hospodářský výsledek příspěvkové organizace Mateřská škola Kdyně, se sídlem Dělnická
35, 345 06 Kdyně, IČO: 709 96 733 za rok 2020.
b) souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku roku 2020 dle návrhu organizace.
R58-871 - schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na
období 2022 - 2023 příspěvkové organizace Mateřská škola Kdyně, Dělnická, se sídlem Dělnická

35, 345 06 Kdyně, IČO: 70996733 dle předloženého návrhu.
R58-872 - a) schvaluje v souladu s jednotlivými ustanoveními vyhlášky č. 220/2013 Sb., o
požadavcích účetních závěrek některých účetních jednotek, ve znění pozdějších předpisů účetní
závěrku a výsledek hospodaření příspěvkové organizace Masarykova základní škola Kdyně, se

sídlem Komenského 134, 345 06 Kdyně, IČO: 70996709 za rok 2020.
b) souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku roku 2020 dle návrhu organizace.

R58-873 - schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na
období 2022 - 2023 příspěvkové organizace Masarykova základní škola Kdyně, se sídlem
Komenského 134, 345 06 Kdyně, 1C: 70996709 dle předloženého návrhu.
R58-874 - a) schvaluje v souladu s jednotlivými ustanoveními vyhlášky č. 220/2013 Sb., o
požadavcích účetních závěrek některých účetních jednotek účetní závěrku a výsledek hospodaření

příspěvkové organizace Centrum vodní zábavy Kdyně, se sídlem Dělnická 724, 345 06 Kdyně, IČO:
72064706 za rok 2020.
b) souhlasí s vypořádáním hospodářského výsledku dle návrhu organizace.

R58-875 - schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na
období 2022 - 2023 příspěvkové organizace Centrum vodní zábavy Kdyně, se sídlem Dělnická 724,
345 06 Kdyně, IČO: 72064706 dle upraveného návrhu.
R58-876 - a) projednala žádost paní ^^^^^^^^^B, trvale bytem

o pronájem části pozemkové parcely č. 892/5 o výměře 162 m , druh pozemku: ostatní
plocha, manipulační plocha v k.ú. Kdyně dle předloženého návrhu z důvodu zajištění vjezdu na
pozemek ve vlastnictví žadatelky.
b) schvaluje pronájem výše uvedené části pozemkové parcely na dobu neurčitou s výpovědní

lhůtou 6 měsíců. Cena pronájmu za m2 je stanovena ve výši 30 Kč/m2/rok, roční úhrada nájemného
činí 4 860 Kč.

R58-877 - a) projednala stanoviska a doporučení Bytové komise Rady města Kdyně na základě
zápisu z 27. schůze Bytové komise Rady města Kdyně ze dne 7. 4. 2021.
b) schvaluje přidělení bytu č. 011 o velikosti 2+1 na adrese Pod Korábem 668, 345 06 Kdyně
slečně ^^^^^^B' trvale bytem ^^^^^^^^^^^^^^^^B.
c) schvaluje přidělení bytu č. 003 o velikosti 1+1 na adrese Náměstí 358, 345 06 Kdyně panu
l, trvale bytem ^^^^^^^^^^^^^^^B.
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R58-878 - rediguje z důvodu administrativní chyby (číslo dokumentu) usnesení č. R54-809
následovně: schvaluje Rád veřejného pohřebiště města Kdyně č. 1/2021. Město Kdyně, jakožto
provozovatel veřejného pohřebiště je podle § 16 odst. l zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinno vydat řád veřejného pohřebiště v
souladu s ustanovením §19 citovaného zákona.

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 fyzických 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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