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IVIěsto Kdyně
zastupitelstvo města
Náměstí l

345 06 Kdyně

USNESENI

13. zasedání zastupitelstva města,
které se konalo dne 28. 6.2021

Zastupitelstvo města Kdyně:
Z13-132 - 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
Jaroslavu Mlezivovou a Ladislava Mráze.

Z13-133 - volí návrhovou komisi ve složení Ing. Věra Říhová a Ing. Ota Královec.

Z13-134 - schvaluje program zasedání zastupitelstva dle upraveného návrhu.
Z13-135 - bere na vědomí zápis z 8. schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kdyně
ze dne 23. 6. 2021.

Z13-136 - bere na vědomí Zprávu Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kdyně
z provedené kontroly dokumentace projektu Galerie, kjejímuž osobnímu prodiskutování byli
všichni zastupitelé pozváni na pracovní schůzku zastupitelů, která se uskutečnila dne 7. června
2021.

Z13-137 - 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 č. 1/2021,
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2020, o místním poplatku z pobytu dle
předloženého návrhu. Důvodem změny vyhlášky je nabytí účinnosti zákona č. 609/2020 Sb.,
kterým se mém 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.
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Z13-138 - schvaluje prodej pozemkové pare. č. 333 o výměře 211 m2, druh pozemku: trval-'
ÍS^^ď- Smržovice panil^^^^^^^^^BI trvale bytem|

|za cenu 200 Kč/m2. Náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem
do katastru nemovitostí uhradí kupující.

Z13-139 - schvaluje prodej pozemkové pare. č. 18/2 o výměře 716 m2, druh pozemku_rvaT;
imržovice paní ^^^^^^^^^^^^^^^^P trvale bytem l
za cenu 200 Kč/m- . Náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a
vkladem do katastru nemovitostí uhradí kupující.

Z13-140 — a) bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření USC Kdyně za rok

2020, zpracovanou Krajským úřadem Plzeňského kraje, se sídlem Škroupova 18,, 306 13 Plzeň.
Při přezkoumání hospodaření USC Kdyně za rok 2020 nebyly zjištěny chyby ani nedostatky.

b) bere na vědomí zápis z 6. schůze Finančního výboru Zastupitelstva města Kdyně ze dne

21.6.2021.

c) schvaluje v souladu s § 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s § 17 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Závěrečný účet Města Kdyně
za rok 2020 dle upraveného návrhu a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením Města
Kdyně bez výhrad.

d) bere na vědomí zápis o neschválení účetní závěrky příspěvkové organizace Základní škola
a mateřská škola Prapořiště, se sídlem Prapořiště 100, 345 06 Kdyně, jelikož předložené
podklady týkající se hospodaření organizace a účetní závěrky za rok 2020 neposkytují věrný a
poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky dle zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a nedošlo rovněž ani k nápravě chyb a
nedostatků, zjištěných kontrolou hospodaření této příspěvkové organizace za období 2017 2019.

e) bere na vědomí Vyjádření dotčené účetní jednotky podle § 23 ve spojem s § 11 odst. 2 písm.
g) vyhlášky č. 220/2013 Sb., k výroku o neschválení účetní závěrky za účetní období roku 2020
doručené Základní školou a mateřskou školou Prapořiště, se sídlem Prapořiště 100, 345 06
Kdyně, IČO: 70996717 dne 28. 6. 2021, které bude součástí Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2020 dotčené účetní jednotky, příspěvkové organizace Základní škola a
mateřská škola Prapořiště, Prapořiště 100, 345 06 Kdyně, 1C: 70996717.
f) ukládá řediteli příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Prapořiště, se sídlem
Prapořiště 100, 345 06 Kdyně povinnost přijmout potřebná opatření k nápravě všech chyb a
nedostatků zjištěných v hospodaření organizace za období let 2017 - 2020.

Z13-141 - a) schvaluje v souladu s vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 220/2013 Sb., o
požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek řádnou

účetní závěrku Města Kdyně za rok 2020.

b) schvaluje převod hospodářského výsledku Města Kdyně za rok 2020 - zisk ve výši
14 450 324,60 Kč na účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období.
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Z13-142 — schvaluje na návrh starosty města Kdyně v souladu s ustanovením § 85 písm. b)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů poskytnutí

finančního daru obcím Jihomoravského kraje, postiženým přírodní katastrofou - tornádem a
obci Stehno (místní část města Kryry), která byla zasažena bouří, v celkové výši 300 000 Kč,
ve výši 50 000 Kč pro každou níže uvedenou obec, a to formou finančního daru:
Obec Lužice, se sídlem Česká 592/1, 696 18 Lužice, IČO: 44164343;
Obec Hrušky, se sídlem U Zbrojnice 100, 691 56 Hrušky, IČO: 00283185;
Obec Mikulčice, se sídlem Mikulčice 245, 696 19 Mikulčice, IČO: 00285102;
Městys Moravská Nová Ves, se sídlem nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová
Ves, IČO: 00283363;

Město Hodonín, se sídlem Národní třída 373/25, 695 Ol Hodonín, IČO: 00284891;
Město Kryry, se sídlem Hlavní l, 439 81 Kryry, IČO: 00265080.
Finanční dar bude poukázán na transparentní účet dané obce či formou darovací smlouvy
v případech, kdy obec nemá založen vlastní transparentní účet. Poskytnutí tohoto daru bude
financováno z přebytku hospodaření minulých let.

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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