]\Iěsto Kdyně
rada města

Náměstí l

345 06 Kdyně

USNESENI
85. schůze rady města,
která se konala dne 9. 5.2022

Rada města Kdyně:

R85-1264 - schvaluje předložený program schůze.

R85-1265 - bere na vědomí inspekční zprávu čj. ČŠIP-252/22-P z inspekční činnosti a protokol
o kontrole čj. CŠIP-253/21-P z kontroly dodržování vybraných ustanovení školského zákona, kterou

provedla Česká školní inspekce v příspěvkové organizaci Mateřská škola Kdyně, se sídlem
Dělnická 35, 345 06 Kdyně, IČO: 70996733.
R85-1266 - schvaluje v souladu s ustanovením § 23 odst. 3 a § 17 zákona č. 561/2004 Sb.,
školského zákona a zákona č. 472/2011 Sb., který mění zákon č. 561/2004, ve znění pozdějších
předpisů a § 2 odst. l vyhlášky č. 14/2005 Sb, o předškolním vzdělávání a ve znění vyhlášky č.
43/2006 Sb., povolení výjimky z počtu dětí v MS Kdyně, Markova 523, se sídlem Markova 523,
345 06 Kdyně, IČO: 70996741 pro školní rok 2022/23 takto:
I, II, III, IV. třída: 28 dětí.

R85-1267 - schvaluje vyřazení dlouhodobého majetku - kolový nakladač UNK 320, který byl
v užívání příspěvkové organizace Technické služby Kdyně na skládce Libkov v celkové pořizovací
hodnotě 72 600 Kč dle předloženého návrhu Finančního odboru Městského úřadu Kdyně z důvodu
nefunkčnosti tohoto majetku.

R85-1268 - a) projednala žádost paní BiJ^B^^B^^^ trvale bytem l

(o odkoupení části pozemkové parcely č. 395/5 - díl „D" o výměře 28 m2 , druh pozemku
ostatní plocha, jiná plocha a část pozemkové pare. č. 395/34 - díl „C" o výměře 405 m2, druh
pozemku: ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Kdyně.

b) nesouhlasí s prodejem části výše uvedených parcel z důvodu budoucího záměru využití pozemků
ze strany Města Kdyně za účelem zajištění veřejných služeb pro obyvatele.
l

R85-1269 - a) projednala žádost paní^^^^Ba^BB^B^^BB trvale bytem(
o odkoupení části pozemkové parcely č. 770, druh pozemku: ostatní plocha v k.ú.
Smržovice dle předloženého návrhu.

b) souhlasí s prodejem výše uvedené části pozemkové parcely a po geometrickém zaměření
pozemku a řádném zveřejnění záměru doporučuje zastupitelstvu města tento prodej schválit za cenu
200 Kč/m2.

R85-1270 - schvaluje v předloženém znění uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.
9900108693 lA^B mezi Městem Kdyně jako „povinný" a společností GasNet, s.r.o., se sídlem

Klíšská 940/96, Klišé, Ústí nad Labem, PSČ 400 Ol, IČO: 27295567, zastoupenou společností
GasNet Služby, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, Brno, PSČ 602 00, IČO: 27935311
jako „oprávněný" a panen ^BBB^^^^BaU11^11^BBI^B trvale bytem l
(jako „investor". Město Kdyně jako strana povinná je výlučným vlastníkem
pozemkové parc. č. 1192 - osf. plocha, osf. komunikace v k. u. Kdyně, ve kterém je uloženo

plynárenské zařízení RÓZ, Kdyně - Škarmanská, Plynovodní přípojka, č. stavby EVIS:9900108693
včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, v celkové délce 5,42 m.
Obsahem věcného břemene je právo zřídit a provozovat na služebném pozemku plynárenské
zařízení, právo vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Rozsah věcného
břemene l m na obě strany od půdorysu plynárenského zařízení. Cena za zřízení věcného břemene
činí 5 000 Kč bez DPH, tj. celkem 6 050 Kč.
R85-1271 - schvaluje v předloženém znění uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-0012655/VB/001 Kdyně, DO, Mlýnská, 1000/4-kNN se společností CEZ

Distribuce, a.s, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO:
24729035, zastoupenou společností Omexom GA Energo s.r.o. se sídlem Na Střílně 1929/8, Plzeň

Bolevec, PSČ 323 00, IČO: 49196812. Město Kdyně jako povinná, je výlučným vlastníkem
pozemků pare. č. 1000/8, 1169/1, 1169/4 v k. u. Kdyně. Oprávněná je vlastníkem stavby zařízení
distribuční soustavy — zemní kabelové vedení NN, která 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 povinné výkon těchto práv strpět. Cena za zřízení věcného břemene činí
5 000 Kč bez DPH, tj. celkem 6 050 Kč.
R85-1272 - schvaluje uzavření Dodatku č. 2 smlouvy č. 18/2002 ze dne 2. l. 2002 se společností
Vodovody a kanalizace města Kdyně spol. s r. o., se sídlem Mlýnská 36, 345 06 Kdyně, IČO:
26326817 dle předloženého návrhu. Dodatkem dochází k aktualizaci ročního srážkového normálu,

který stanovuje Český hydrometeorologický ústav na základě skutečných srážkových úhrnů. Dále
dochází k aktualizaci seznamu odběrných míst - nemovitostí ve vlastnictví Města Kdyně, kterých se
odvádění srážkových vod do kanalizace týká.

R85-1273 - a)projednala stanoviska a doporučení Bytové komise Rady města Kdyně na základě
zápisu ze 44. schůze Bytové komise Rady města Kdyně ze dne 4. 5. 2022.
b) schvaluje přidělení bytu č. 402 o velikosti 2+k na adrese Nádražní 334, 345 06 Kdyně paní
trvale bytem!
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R85-1274 - a) schvaluje v rámci působnosti valné hromady společnosti Služby města Kdyně spol.
s. r. o., se sídlem Nádražní 314, 345 06, Kdyně, IČO: 45348197 výsledek hospodaření společnosti
za rok 2021.

b) ukládá jednatelce společnosti vykázanou ztrátu za rok 2021 částečně pokrýt výsledkem
hospodaření minulých let a zbytek ponechat na účtu neuhrazené ztráty z minulých let.
c) ukládá jednatelce společnosti dostavit se na základě pozvánky na schůzi Rady města Kdyně za
účelem podrobnějšího informování členů rady o činnosti a plánech společnosti.
R85-1275 - 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 Centrum vodní zábavy Kdyně, se sídlem

Dělnická 724, 345 06 Kdyně, IČO: 72064706 za rok 2021.
b) souhlasí s převodem hospodářského výsledku roku 2021 dle návrhu organizace.
R85-1276 - 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 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na
období 2023 - 2024 příspěvkové organizace Centrum vodní zábavy Kdyně, se sídlem Dělnická 724,
345 06 Kdyně, IČO: 72064706 dle předloženého návrhu.
R85-1277 - 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 Městská poliklinika Kdyně, příspěvková
organizace, se sídlem Náměstí 9, 345 06 Kdyně, IČO: 07290632 za rok 2021.
b) souhlasí s převodem hospodářského výsledku roku 2021 dle návrhu organizace.
R85-1278 - 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 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na
období 2023 - 2024 příspěvkové organizace Městská poliklinika Kdyně, se sídlem Náměstí 9, 345

06 Kdyně, IČO: 07290632 dle předloženého návrhu.
R85-1279 - 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 2021.
b) souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku roku 2021 dle návrhu organizace.
R85-1280 - schvaluje odpisový plán na rok 2022 příspěvkové organizace Masarykova základní

škola Kdyně, se sídlem Komenského 134, 345 06 Kdyně, IČO: 709 96 709 dle předloženého
návrhu.

R85-1281 - 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 Základní umělecká škola Kdyně, se sídlem

b) souhlasí s převodem hospodářského výsledku roku 2021 dle návrhu organizace.
c) souhlasí s převodem částky ve výši 50 000,00 Kč z rezervního fondu do fondu investic
R85-1282 - schvaluje odpisový plán na rok 2022 příspěvkové organizace Základní umělecká škola

Kdyně, se sídlem Klatovská 434, 345 06 Kdyně, IČO: 70996725 dle předloženého návrhu.
R85-1283 - a) 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 2022 a střednědobý výhled rozpočtu
na období 2023 - 2024 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Kdyně, se sídlem
Klatovská 434, 345 06 Kdyně, IČO: 70996725 dle předloženého návrhu.
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu závazného ukazatele - navýšení neinvestičního
příspěvku na rok 2022 za účelem úhrady zvýšených nákladů v souvislosti s nárůstem cen zemního
plynu.

R85-1284 - 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 2021.
b) souhlasí s převodem hospodářského výsledku roku 2021 dle návrhu organizace.
R85-1285 - a) 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 2022 a střednědobý výhled rozpočtu
na období 2023 - 2024 příspěvkové organizace Mateřská škola Kdyně, se sídlem Markova 523, 345
06 Kdyně, IČO: 709 96 741 dle předloženého návrhu.
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu závazného ukazatele - navýšení neinvestičního
příspěvku na rok 2022 za účelem úhrady zvýšených nákladů v souvislosti s nárůstem cen zemního
plynu.

R85-1286 - 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 Dělnická
35, 345 06 Kdyně, IČO: 709 96 733 za rok 2021.
b) souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku roku 2021 dle návrhu organizace.
R85-1287 - 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 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na
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období 2023 - 2024 příspěvkové organizace Mateřská škola Kdyně, Dělnická, se sídlem Dělnická

35, 345 06 Kdyně, IČO: 70996733 dle předloženého návrhu.
R85-1288 - 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 Technické služby Kdyně, se sídlem
Mlýnská 36, 345 06 Kdyně, IČO: 00575003 za rok 2021.
b) souhlasí s vypořádáním hospodářského výsledku roku 2021 dle návrhu organizace.
R85-1289 - schvaluje odpisový plán na rok 2022 příspěvkové organizace Technické služby Kdyně,

se sídlem Mlýnská 36, 345 06 Kdyně, IČO: 00575003 dle předloženého návrhu.
R85-1290 - a) bere na vědomí žádost o navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace

Technické služby Kdyně, se sídlem Mlýnská 36, 345 06 Kdyně, IČO: 00575003.
b) 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 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2023 -

2024 příspěvkové organizace Technické služby Kdyně, se sídlem Mlýnská 36, 345 06 Kdyně, IČO:
00575003 dle předloženého návrhu.
R85-1291 - 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 - centmm sociálních služeb, se sídlem Markova 655, 345

b) souhlasí s vypořádáním hospodářského výsledku dle návrhu organizace.

R85-1292 - 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 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na
období 2023 - 2024 příspěvkové organizace Doma ve Kdyni - centrum sociálních služeb, se sídlem

Markova 655, 345 06 Kdyně, IČO: 8429928 dle předloženého návrhu.
R85-1293 - 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 MKS „Modrá hvězda" Kdyně, se sídlem
Náměstí 136, 345 06 Kdyně, IČO: 00574368 za rok 2021.
b) souhlasí s vypořádáním hospodářského výsledku roku 2021 dle návrhu organizace.
R85-1294 - 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 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na
období 2023 - 2024 příspěvkové organizace MKS „Modrá hvězda" Kdyně, se sídlem Náměstí 136,
345 06 Kdyně, IČO: 00574368 dle předloženého návrhu.
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R85-1295 - schvaluje odpisový plán na rok 2022 příspěvkové organizace MKS „Modrá hvězda"
Kdyně, se sídlem Náměstí 136, 345 06 Kdyně, IČO: 00574368 dle předloženého návrhu.
R85-1296 - a) 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 2022 a střednědobý výhled rozpočtu
na období 2023 - 2024 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Prapořiště, se
sídlem Prapořiště 100, 345 06 Kdyně, IČO: 70996717 dle upraveného návrhu.
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu závazného ukazatele - navýšení neinvestičního
příspěvku na rok 2022 za účelem úhrady zvýšených nákladů v souvislosti s nárůstem cen zemního
plynu.

R85-1297 - schvaluje na základě doporučení hodnotící komise uzavření smlouvy o dílo na služby
se společností Ing. Jan Sinták -1. P. R. E., projekční a inženýrský kancelář, se sídlem Kolová 2, 362

14 Kolová, IČO: 11386096, která na realizaci akce „Projekt intenzifikace čistírny odpadních vod
Kdyně" podala nejvýhodnější nabídku ve výši l 485 000 Kč bez DPH.
R85-1298 - schvaluje uzavření Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů mezi Městem Kdyně

a společností ELEKTROWIN a.s, se sídlem Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, IČO: 27257843
jako provozovatele kolektivního systému zajišťující zpětný odběr elektrozařízení.

R85-1299 - schvaluje uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č.
PN 2022_0037 se společností CETIN a.s, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha
9, IČO: 04084063 v předloženém znění za předpokládanou cenu 344 074 Kč.
R85-1300 - schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5 000 Kč Klubu třetí armády Plzeň, se

sídlem Losina 425, 332 04 Losina, IČO: 26992183 na pohonné hmoty pro historická vojenská
vozidla svých členů, kteří se účastnili památkové jízdy Klubu třetí armády během květnových oslav
a návštěvy města Kdyně dne 6.5.2022.

Oskar Hamrus, v.r.
starosta města

Ing. Věra Říhová, MPA, v.r.
místostarostka města

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

(GDPR) o ochraně fyzických osob v souvi^if^i^se,y/:^lfiiyamm osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů (obecné nařízení o ochran§^osofinÍŁŘLMíŁyů) J^)u usnesení Zastupitelstva / Rady města
Kdyně uveřejněna v upravené verzi f z dů^odu^odj\žem přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů.
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