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USNESENÍ
2. zasedání zastupitelstva města,
které se konalo dne 20. 12. 2018

Zastupitelstvo města Kdyně:
Z2-1 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 sb., ověřovateli zápisu z jednání
zastupitelstva města Ing. Otu Královce a Ing. Ivana Trojana

Z2-2 - volí návrhovou komisi ve složení Jan Janda a Václav Maršík

Z2-3 - schvaluje upravený program zasedání zastupitelstva v předloženém znění

Z2-4 - bere na vědomí zprávu starosty města o činnosti Rady města Kdyně

Z2-5 - stanovuje neuvolněným členům za výkon funkce měsíční odměny podle přílohy
nařízení vlády č. 31 8/20 17 sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních sarnosprávných
celků v následujících částkách s účinností od 1.1. 2019:

Člen zastupitelstva
Člen výboru/komise

1974 Kč
3 290 Kč

Předseda výboru/komise

3 948 Kč

Člen rady -

7 897 Kč

V případě souběhu více funkcí bude neuvolněnému členu zastupitelstva poskytnuta odměna jen
za tu funkci, u níž je stanovená odměna nejvyšší. V případě budoucích změn v obsazení
jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné fuínkce či vzniku
mandátu.

Z2-6 - schvaluje na základě § 47 zákona č. 1 83/2006 sb., o územním plánování a stavebním
řádu Oskara Hammse jako určeného zastupitele pro oblast územního plánování.
Z2-7 - schvaluje jakožto dotčený orgán v řízení o umist'ování staveb uvedených v odst. l písm.
c) až e) § 1 88a zákona č. l 83/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění
výstavbu jednoho rodinného domu s příslušenstvím na p.p.č. 415/24 vk.ú. Dobříkov na

Šumavě na žádost paní Vlasty Horáčkové, trvale bytem Brnířov 92, 345 06 Kdyně.
Z2-8 - schvaluje koupi lesního pozemku ve vlastnictví manželů Jana a Anny Húbelových,
trvale bytem Prapořiště 34, 345 06 Kdyně. Jedná se o pozemek p.č. 1162 v k.ú. Prapořiště o
výměře 8 481 m2, navazující na pozemky ve vlastnictví Města Kdyně. Kupní cena byla
stanovena ve výši8 Kč/ m2. Náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru
nemovitostí uhradí město Kdyně.

Z2-9 - a) bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC Kdyně za rok 2018
b) schvaluje opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků:
Město Kdyně bude důsledně dodržovat jednotlivá ustanovení zákona
č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tak, aby
nedocházelo k překročení kompetencí jednotlivých orgárrů města.
Zastupitelstvo města dodatečně schválí již uzavřenou Smlouvu o poskytnutí návratné
finanční výpomoci příspěvkové organizaci Technické služby Kdyně ve výši 573 732
Kč, která byla uzavřena dne 2. 11. 2018 za podmínek sjednaných touto již uzavřenou
smlouvou.

Informace o konání zasedání zastupitelstva města budou obsahovat podrobný soupis
bodů programu tak, aby bylo zajištěno řádné informování občanů o všech záležitostech,
které budou na zasedání projednávány.
Zápisy ze zasedání zastupitelstva města budou obsahovat všechny potřebné náležitosti
tak, aby bylo dodržováno ustanovení § 95 zákona č. 128/2000 sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Město bude důsledně dodržovat jednotlivá ustanovení zákona č. 250/2000 sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Uzavřené veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace budou zveřejňovány na úřednf desce města zákonem
stanoveným způsobem a ve stanoveném terrnínu.

Z2-10 - dodatečně schvaluje Smlouvu o poskytnutí náwatné finanční výpomoci příspěvkové
organizaci Technické služby Kdyně ve výši 573 732 Kč, která byla uzavřena dne 2. 11. 2018
za podmínek sjednaných v této smlouvě.

Z2-1 1- a) projednalo pozměňovací návrhy k návrhu rozpočtu a upravený návrh rozpočtu
b) schvaluje na straně příjmů změnu položky 1111- Daň z příjmu fyzických osob ze závislé
činnosti z původních 17 500 000 Kč na 18 400 000 Kč

c) schva}uje na straně příjmů změnu položky 1113 - Daň zpříjmu fyzických osob
z kapitálových výnosů z původních 1400 000 Kč na 1500 000 Kč
d) schvaluje na straně příjmů změnu položky 1121 - Daň zpříjmu právnických osob
z původních 14 540 000 Kč na 15 540 000 Kč
e) schvaluje na straně příjmů změnu položky 1211 - Daň z přidané hodnoty z původních
32 300 000 Kč na 34 300 000 Kč

f) schvaluje na straně příjmů zařazení položky 1981 - Převod daně z hazardních her ve výši
1600 000 Kč

g) schvaluje na straně nedaňových příjmů změnu paragrafu Bydlení, komunální služby a
územní rozvoj z původních 41 633 732 Kč na 26 033 732 Kč
h) schvaluje na straně výdajů změnu položky 3319 - Ostatní záležitosti kultury z původních
13 365 000 Kč na 18 365 000 Kč

i) schvaluje na straně výdajů změnu položky 3639 - Komunální služby způvodních
23 812 000 Kč na 8 212 000 Kč

j) schvaluje na straně výdajů změnu položky 6409 - Rozpočtová rezerva způvodních
l 911 002Kčna251l O02Kč.

k) schvaluje rozpočet města Kdyně na rok 2019 dle upraveného návrhu jako vyrovnaný,
s celkovými příjmy a výdaji ve výši 125 608 632 Kč a s rozpočtovou rezervou ve výši2 511
002 Kč.

l) schvaluje závazné ukazatele rozpočtu pro zřízené příspěvkové organizace dle předloženého
náwhu

Z2-12 - schva}uje střednědobý výhled rozpočtu města Kdyně na období 2019 - 2021 dle
upraveného návrhu
Z2-13 - pověřuje Radu města Kdyně prováděním změn rozpočtu formou rozpočtových
opatření dle § 16 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Oskar Hamrus v.r.
starosta města

Ing. Věra Říhová v.r.
místostarostka města

