]\lěsto Kdyně
rada města
Náměstí l

345 06 Kdyně

USNESENI
84. schůze rady města,
která se konala dne 25. 4.2022

Rada města Kdyně:

R84-1257 - schvaluje předložený program schůze.

R84-1258 - a) projednala žádost příspěvkové organizace Technické služby Kdyně, se sídlem

Mlýnská 36, 345 06 Kdyně, IČO: 00575003 o souhlas s pořízením potřebné techniky - traktor
univerzální Kubáta BX 261 H Cab.

b) souhlasí s pořízením potřebné techniky - traktor univerzální Kubáta BX 261 H Cab dle
předložené nabídky.

c) schvaluje financování výše uvedeného majetku prostřednictvím zákaznického úvěm dle
předložené nabídky.

R84-1259 - a) schvaluje v rámci působnosti valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace
města Kdyně spol. s. r. o., se sídlem Mlýnská 36, 345 06, Kdyně, IČO: 26326817 výsledek
hospodaření společnosti za rok 2021.

b) souhlasí s vypořádáním hospodářského výsledku dle návrhu jednatele společnosti.
R84-1260 - a) projednala stanoviska a doporučení Bytové komise Rady města Kdyně na základě
zápisu ze 43. schůze Bytové komise Rady města Kdyně ze dne 21. 4. 2022.
^.allUS^aáálení bytu č. 009 o velikosti 3+1 na adrese Družstevní 502, 345 06 Kdyně paní
trvale byten^
)řidělení bytí
trvale byterr
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řeše Mlýnská 651, 345 06 Kdyně slečně

R84-1261 - schvaluje kronikářský zápis do kroniky města Kdyně za rok 2021 dle předloženého
návrhu.

R84-1262 - schvaluje na základě doporučení hodnotící komise uzavření smlouvy o dílo na stavební
práce se společností STEMONT JS s.r.o., se sídlem Hřbitovní 281, 346 Ol Horšovský Týn, IČO:
27971589, která na realizaci akce „Rekonstrukce VO ve Farní ulici, Kdyně" podala nejvýhodnější
nabídku ve výši 614 089,85 Kč bez DPH.
R84-1263 - schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2022 dle předloženého návrhu - viz příloha tohoto
usnesení.

Oskar Hamrus, v.r.
starosta města

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

Informttjeme 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) jsoti usnesení Zastupitelstva / Rady města
Kdyně uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsáhlí zveřejňovaných
osobních údajů.
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ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ
číslo : 2/2022
PŘÍJMY
už
98043

Par

Pól
4111

CELKEM PŘÍJMY

Změna
322 100,52

Popis

Příspěvek ze SR dle zákona č. 519/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2022

322 .100,52

VÝDAJE
už

Par
3399
3421
4324
6221

Pól

5222
5222
5333
5139

CELKEM VÝDAJE

Změna
100 000,00

50 000,00
2 000,00

50 000,00

Popis

Neinvestiční transfery spolkům
Neinvestiční transfery spolkům
Neinvestiční transfery školským PO zřízeným státem, kraji, obcemi
Humanitární zahr.pomoc přímá

202 000,00

FINANCOVANÍ
Org

Par

CELKEM FINANCOVÁNÍ

Ve Kdyni, dne 25.4.2022

Pól

Změna
-120 100,52

Popis
Financování

-.120.100,52
Oskar Hamrus v.r.
starosta

