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Město Kdyně
zastupitelstvo města
Náměstí l

345 06 Kdyně

USNESENI
11. zasedání zastupitelstva města^
které se konalo dne 16. 12.2020

Zastupitelstvo města Kdyně:
Zll-103 - určuje na základě ustanovení § 95 odst. l, zákona č. 128/2000 Sb, o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva města
Ing. Ivana Trojana a Antonína Váchala.

Zll-104 - volí návrhovou komisi ve složení Ing. Ota Královec a Radek Čejka.
Zll-105 - schvaluje program zasedání zastupitelstva dle upraveného návrhu.
Zl 1-106 - a) bere na vědomí zápis z 6. schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva města
Kdyně ze dne 7. 12.2020.
b) schvaluje Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kdyně na rok 2021 dle
předloženého návrhu.
Zl 1-107 - bere na vědomí zápis z 5. schůze Finančního výbom Zastupitelstva města Kdyně
ze dne 7. 12.2020.

Zll-108 - schvaluje prodej pozemkové pare. č. 1093/7 o výměře 18 m2 - ostatní plocha a
pozemkové pare. č. 1093/43 o výměře 6 m - ostatní plocha, která vznikla po geometrickém
zaměření z pozemkové pare. č. 1093/8 vše vk.ú. Kdyně panu ^^^^^^^B' trvale bytem

za cenu 300 Kč/m2. Náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy
a vkladem do katastru nemovitostí uhradí kupující.
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Zl 1-109 - vydává v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku města Kdyně
č. 4/2020 o místním poplatku ze vstupného dle předloženého návrhu.
Zll-110 - vydává v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku města Kdyně
č. 5/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství dle předloženého návrhu.
Zll-111 - vydává v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku města Kdyně
č. 6/2020 o evidenci označených psů a jejich chovatelů dle předloženého návrhu.
Zll-112 - vydává v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku města Kdyně
č. 7/2020 o místním poplatku ze psů dle přeloženého návrhu.
Zll-113 - vydává v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku města Kdyně
č. 8/2020, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2008, kterou se stanovuje systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vznikajících na území Města Kdyně včetně systému nakládání se stavebním odpadem a systém
úhrad za komimální odpad vč. veškerých změn a doplnění dle předloženého návrhu.
Zll-114 - a) vydává v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku města Kdyně
č. 9/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů dle upraveného návrhu se sazbou poplatku ve
výši 500 Kč/poplatníka.
b) bere na vědomí informaci Technických služeb Kdyně o zrušení stávajících smluv o úhradě
za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, o
kterém budou občané ze strany Technických služeb Kdyně písemně informováni.
c) bere na vědomí žádost části obyvatel obce Dobříkov na Šumavě o změnu systému
shromažďování komunálního odpadu. V současné době je Ministerstvem vnitra (Odborem
dozoru a kontroly) posuzován návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území města Kdyně, kde bude toto již reflektováno, a
s občany spádových obcí bude budoucí nastavení systému shromažďování komunálního
odpadu ze strany vedení města projednáno.

Zll-115 - schvaluje poskytnutí krátkodobé návratné finanční výpomoci Centru vodní zábavy

Kdyně, se sídlem Dělnická 724, 345 06 Kdyně, IČO: 72064706 ve výši 200 000 Kč za účelem
překlenutí momentální platební neschopnosti z důvodu uzavření Centra vodní zábavy Kdyně
na základě vládních nařízení proti šíření onemocnění COVID-19.
Zll-116 - a) schvaluje rozpočet Města Kdyně na rok 2021 dle upraveného návrhu Finančního
výboru Zastupitelstva města Kdyně jako schodkový, s příjmy ve výši 127 504 000 Kč a výdaji
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ve výši 141258 005 Kč. Schodek ve výši 13754005 Kč bude financován z přebytku
hospodaření minulých let. Na straně příjmů došlo oproti návrhu rozpočtu k navýšení daňových
příjmů s ohledem na připravovanou změnu rozpočtového určení daní. V případě, že nedojde
k naplnění plánovaných daňových příjmů, bude tento výpadek financován z přebytku
hospodaření minulých let. Na straně výdajů došlo u § 3315, § 3412 a § 3631 z důvodu
smluvního navýšení cen za elektrickou energii k navýšení běžných výdajů, a to celkem o
610 000 Kč.
b) stanovuje závazné ukazatele rozpočtu v paragrafovém třídění rozpočtové skladby.

c) schvaluje závazné ukazatele rozpočtu pro zřízené příspěvkové organizace dle upraveného
návrhu.

d) schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Kdyně na období 2022 - 2023 dle upraveného
návrhu.

e) pověřuje Radu města Kdyně prováděním změn rozpočtu formou rozpočtových opatření.

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 přiměřeností rozsahu zveřejňovaných osobních údajů.
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