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USNESENI
77. schůze rady města,
která se konala dne 17. l.2022

Rada města Kdyně:
R77-1166 - schvaluje předložený program schůze.
R77-1167 - a) schvaluje platový výměr ředitele příspěvkové organizace Masarykova základní škola

Kdyně, se sídlem Komenského 134, 345 06 Kdyně, IČO: 70996709, Mgr. et Bc. Pavla Kopty, dle
předloženého návrhu s účinností od l. l. 2022.
b) schvaluje platový výměr ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola
Prapořiště, se sídlem Prapořiště 100, 345 06 Kdyně, IČO: 70996717, Mgr. Jana Dobiáše, dle
předloženého návrhu s účinností od l. l.2022.
c) schvaluje platový výměr ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Kdyně, se sídlem
Markova 523, 345 06 Kdyně, IČO: 70996741, Be. Ivany Křeslové, dle předloženého návrhu
s účinností od l. 1.2022.
d) schvaluje platový výměr ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Kdyně, se sídlem

Dělnická 35, 345 06 Kdyně, IČO 70996733, Petry Prenerové Wernerové, dle předloženého návrhu
s účinností od l. 1.2022.
e) schvaluje platový výměr ředitelky příspěvkové organizace Základní umělecká škola Kdyně, se

sídlem Klatovská 434, 345 06 Kdyně, IČO: 70996725, Mgr. Milady Nejdlové, dle předloženého
návrhu s účinností od l. l. 2022.

f) ruší usnesení č. R75-1132 f) ze dne 13. 12. 2021 schvalující platový výměr ředitelky příspěvkové

organizace MKS Modrá hvězda Kdyně, se sídlem Náměstí 136, 345 06 Kdyně, IČO: 00574368, Be.
Jany Podskalské. Důvodem zrušení je novela Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě. V platnosti zůstává předchozí platový výměr
schválený usnesením č. R64-954 a).
l

g) ruší usnesení č. R75-1132 g) ze dne 13. 12. 2021 schvalující platový výměr ředitelky
příspěvkové organizace Doma ve Kdyni - centrum sociálních služeb, se sídlem Markova 655, 345
06 Kdyně, IČO: 08429928, Be. Lucii Routové. Důvodem zrušení je novela Nařízení vlády č.
341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. V platnosti
zůstává předchozí platový výměr schválený usnesením č. R27-421 h).
R77-1168 - a) schvaluje předložený ceník společnosti Pošumavská odpadová s.r.o., se sídlem
Dr. Sedláka 782/111, 339 Ol Klatovy, IČO: 04510984 platný od l. 2. 2022 pro služby v oblasti
odpadového hospodářství - likvidace separovaného odpadu.
b) schvaluje předložený Dodatek č. 1/2022 ke smlouvě o převzetí, přepravě a zpracování odpadu se

společností EKO-SEPAR s.r.o, se sídlem Hřbitovní 1214, 330 23 Nýřany, IČO: 47714760.
Předmětem dodatku je stanovení nové ceny za služby v oblasti odpadového hospodářství likvidace separovaného odpadu.
R77-1169 - bere na vědomí odpovědi správních úřadů: Krajské hygienické stanice Plzeň, České
inspekce životního prostředí Plzeň a Městského úřadu Domažlice, odboru životního prostředí,
týkající se podání informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve
věci provedených kontrol v rámci své působnosti v areálu společnosti JoWo-Com s.r.o., se sídlem

Nádražní 316, Kdyně v období let 2019 - 2020.
R77-1170 - bere na vědomí informace předsedkyně Komise školské, kulturní a tělovýchovné Rady
města Kdyně, Be. Jany Podskalské o fungování této komise a jejím možném budoucím směřování.

R77-1171 - projednala a bere na vědomí žádost pana Libora Mareše, se sídlem Školní 771, 345
06 Kdyně, IČO: 69964025 o odkoupení části stav. pare. č. 1678 druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří, součástí je stavba: bez čp v k.ú. Kdyně z důvodu využití jako skladovací prostory pro
podnikání.
R77-1172 - a) projednala žádost paní ^BJ^^^^^B trvale bytem

o odkoupení pozemkové pare. č. 590/11 o výměře 74 m2, druh pozemku:
zahrada v k.ú. Starec dle předloženého návrhu.
b) souhlasí s prodejem výše uvedené pozemkové parcely z důvodu, že se jedná o parcelu
dlouhodobě připlacenou a po řádném zveřejnění záměru a geometrickém zaměření doporučuje

zastupitelstvu města tento prodej schválit za cenu 200 Kč/m2.
R77-1173 - a) bere na vědomí Vyhodnocení kontrolní činnosti Finančního odboru Městského

úřadu Kdyně za rok 2021.
b) schvaluje Plán kontrolní činnosti Města Kdyně na rok 2022 dle předloženého návrhu.
R77-1174 - schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Praves spol. s r.o. se sídlem
Petrovická 286, 344 Ol Domažlice, IČO: 18230547, na akci „Oprava havarijního stavu vodovodu
v obci Starec" dle předloženého návrhu. Hodnota zakázky činí 887 000 Kč bez DPH.
R77-1175 - projednala a doporučuje zastupitelstvu města v souladu s § 85 písm. f) zákona

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění odpis pohledávky 57 809,75 Kč
2

po zesnulém
exekučně, po úmrtí pana

bývalém nájemníkovi obecního bytu. Pohledávka byla vymáhána
l byla exekuce zastavena.

R77-1176 - projednala a doporučuje zastupitelstvu města v souladu s § 85 písm. f) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění odpis pohledávky 66 176 Kč polBBIa
Pohledávka byla vymáhána exekučně (na Slovensku) a zákonem č. 233/2019
Z. z. byla zastavena.
R77-1177 - a) projednala stanoviska a doporučení Bytové komise Rady města Kdyně na základě
zápisu z 38. schůze Bytové komise Rady města Kdyně ze dne 13.l.2022.

b) schvaluje přidělení bytu č. 305 o velikosti G na adrese Nádražní 660, 345 06 Kdyně panu
trvale bytem)
c) schvaluje přidělení bytu č. 002 o velikosti 2+k na adrese Na Koželužně 622, 345 06 Kdyně paní
trvale bytem)

R77-1178 - schvaluje vypsání výběrového řízení na dodavatele akce „Rekonstrukce bytů Družstevní" formou zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek v platném znění.
R77-1179 - a) projednala žádost pana Oresta Karapinky, trvale bytem Markova 509, 34506,

Kdyně, IČO: 02055023 o zvýšení odměny za správu a údržbu domu č.p. 509 a č.p. 749 ve Kdyni.
b) schvaluje uzavření Dodatku č. l ke Smlouvě na správu a údržbu domu č.p. 509 a č.p. 749 ve
Kdyni. Dodatek upravuje článek č. 5 smlouvy, odměna za správu a údržbu se zvyšuje o 3 %, tj. na
12 % z vybraného nájemného.
R77-1180 - souhlasí v souladu s ustanovením § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů s přijetím daru pro
příspěvkovou organizaci Masarykova základní škola Kdyně, se sídlem Komenského 134, 345 06

Kdyně, IČO: 70996709 a uzavřením smlouvy o poskytnutí daru dle předloženého návrhu. Dar ve
formě finančních prostředků ve výši 48 000 Kč je poskytnut Nadačním fondem manželů
Kellnerových prostřednictvím projektu Pomáháme školám k úspěchu, o.p.s., se sídlem Hvězdová
1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4. Realizovaný projekt je zaměřen na podporu čtenářské gramotnosti
a kritického myšlení a nových metod a forem práce s žáky základních škol.
Oskar Hamrus, v.r.
starosta města

Ing. Věra Říhová, v.r.
místostarostka města

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

(GDPR) o ochraně jyzických osob v souvis lost^ie^fyqcovQním osobních údajů a o volném pohybu

těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osg^n^t^djf^ js^\usnesení Zastupitelstva / Rady města
Kdyně uveřejněna v upravené verzi z
osobních údajů.
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