Město Kdyně
@

zastupitelstvo města
Náměstí l

345 06 Kdyně

USNESENI
15. zasedání zastupitelstva města,
které se konalo dne 20. 12.2021

Zastupitelstvo města Kdyně:
Z15-158 - 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 Trojan a Antonína Váchala.
Z15-159 - volí návrhovou komisi ve složení Ing. Věra Říhová a Václav Maršík.

Z15-160 — schvaluje program zasedání zastupitelstva v předloženém znění.
Z15-161 - bere na vědomí zápis z 10. schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kdyně
ze dne 24. 11.2021.
Z15-162 - bere na vědomí zápis z 8. schůze Finančního výbom Zastupitelstva města Kdyně
ze dne 13. 12.2021.
Z15-163 - a) stanovuje volbu přísedícího Okresního soudu veřejným hlasováním
b) volí na základě § 64 odst. l zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní
správě soudů a o změně některých dalších zákonů pana Petra Zákavce, nar.^^BBB trvale
bytem UBIUBUBB^^^^^^^^^^^B přísedícím Okresního soudu v Domažlicích.
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Z15-164 - bere na vědomí protokol Ministerstva vnitra ČR, odboru veřejné správy, dozoru a
kontroly, o kontrole výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům města Kdyně, v jejímž
rámci nebylo shledáno porušení zákona.

Z15-165 - schvaluje prodej pozemkové pare. č. 719/2 o výměře 73 m2, druh pozemku: trvalý
travní porost, která vznikla po geometrickém zaměření z pozemkové pare. č. 719 v k.ú.
Smržovice paníUI—^^B trvale bytem flliB^^B^I—lllllllillir za cenu

200 Kč/m . Náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí
uhradí kupující.

Z15-166 - schvaluje prodej objektu na: st.p.c. 1673/1 a st.p.č. 1673/2 včetně příslušných
pozemků:

st.p.č. 1673/1 o výměře 359 m - zastavěná plocha a nádvoří
st.p.č. 1673/2 o výměře 106 m2 - zastavěná plocha a nádvoří
p.p.č. 395/39 o výměře 213 m - ostatní plocha, jiná plocha
p.p.č. 395/40 o výměře 215m - ostatní plocha, jiná plocha
p.p.č. 395/41 o výměře 231 m2 - ostatní plocha, jiná plocha
p.p.č. 395/57 o výměře 1356 m - ostatní plocha, jiná plocha - vznikla z dílu „a" a „b" (díl „a"
o výměře 85 m2 z p.p.č. 395/18; díl „b" o výměře 1271 m2 z p.p.č. 395/19), vše v k.ú. Kdyně
panu ^^^^^^BB^^^ trvale bytem U^^B^^—i—iB za cenu dle znaleckého
posudku ve výši l 893 370 Kč. Náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do
katastru nemovitostí uhradí kupující.
Z15-167 - 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. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství dle upraveného návrhu a
z důvodu naléhavého obecného zájmu stanovuje účinnost této vyhlášky od l. l. 2022.
Z15-168 - 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. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství dle upraveného
návrhu se sazbou poplatku ve výši 500 Kč/poplatníka. Z důvodu naléhavého obecného zájmu
stanovuje účinnost této vyhlášky od l. l. 2022. Touto vyhláškou se ruší obecně závazná
vyhláška č. 9/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Z15-169 - a) projednalo Poznámky k návrhu rozpočtu Města Kdyně na rok 2022 a
pozměňovací návrh předsedy Finančního výboru Zastupitelstva města Kdyně.
b) schvaluje rozpočet Města Kdyně na rok 2022 dle předloženého návrhu jako schodkový,

s příjmy ve výši 138038137 Kč a výdaji ve výši 167533210 Kč. Schodek ve výši
29 495 073 Kč bude financován z přebytku hospodaření minulých let. Závazné ukazatele
rozpočtu jsou stanoveny v paragrafovém třídění rozpočtové skladby.
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c) schvaluje závazné ukazatele rozpočtu pro zřízené příspěvkové organizace dle předloženého
návrhu.

d) schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Kdyně na období 2023 - 2024 dle
předloženého 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 jyzickych 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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