Město Kdyně

!i-.;

rada města

Náměstí l

345 06 Kdyně

USNESENI
76. schůze rady města,
která se konala dne 30. 12.2021

Rada města Kdyně:

R76-1153 - schvaluje předložený program schůze.

R76-1154 - bere na vědomí Zprávu o plnění realizačního plánu Komunitního plánování sociálních
služeb na Domažlicku za rok 2021.

R76-1155 - a) schvaluje mzdový výměr ředitele příspěvkové organizace Centrum vodní zábavy

Kdyně, se sídlem Dělnická 724, 345 06 Kdyně, IČO: 72064706, Jana Zelenky, dle předloženého
návrhu s účinností od l. l.2022.

b) schvaluje mzdový výměr ředitele příspěvkové organizace Technické služby Kdyně, se sídlem
Mlýnská 36, 345 06 Kdyně, IČO: 00575003, Martina Fremutha, dle předloženého návrhu
s účinností od l. 1.2022.

R76-1156 - a) souhlasí s pořádáním rychlostní zkoušky mezinárodních automobilových rally
30. HISTOMC VLTAVA RALLYE FIA mistrovství Evropy historických vozidel a 56. RALLYE
ŠUMAVA KLATOVY mistrovství České republiky v rally na pozemní komunikaci č. 0221/111
v katastrálním území města Kdyně (trať vede po trase Kdyně koupaliště - Němčíce u Kdyně Cerníkov - Křižovatka Luh - Rudoltice- Usilov - Slavíkovice) dne 8. května 2022 v čase od 8:45
do 15:15 hod.

b) souhlasí s úplnou krátkodobou uzavírkou části pozemní komunikace č. 0221/III v k.ú. Kdyně
(Koráb) a se zvláštním užíváním této komunikace po dobu konání závodu.
c) souhlasí s užíváním lesních pozemků ve vlastnictví Města Kdyně kolem pozemní komunikace
č. 0221/111 za účelem přístupu diváků k trati.

l

d) rozhodla o možnosti využívání parkoviště u koupaliště Hájovna pro potřeby pořadatelů
automobilových závodů vč. závodů minikár na p.p.č. 404/5 v k.ú. Kdyně formou smlouvy o
pronajmu pozemku za smluvní cenu ve výši 3 000 Kč/den. Důvodem tohoto opatření jsou problémy
s úklidem prostor určených pro diváky a s tím spojené náklady na úklid těchto prostor, které
následně vždy po skončení závodů doposud hradilo Město Kdyně.
e) určuje pořadateli, kterým je Pošumavský auto moto klub v ACR Klatovy, se sídlem
Dobrovského 154, 339 Ol Klatovy 2, povinnost po skončení závodu uvést závodiště i okolí trati do
původního stavu a předat je určenému zástupci města Kdyně. Případné škody či náklady na úklid
závodiště a okolí trati budou pořadateli následně fakturovány k úhradě.
f) souhlasí s navrženou trasou objížďky, která bude vedena obousměrně po komunikaci
č. 18411/111 (obcí Němčíce, Oprechtice a Nový Dvůr).
R76-1157 - a) projednala žádost Mgr. Jana Dobiáše, ředitele Základní školy a mateřské školy

Prapořiště, se sídlem Prapořiště 100, 345 06 Kdyně, IČO: 70996717 o instalaci vnitřního
alarmovacího zařízení a vnitřních kamer vč. výroby a instalace nových dveří - vše v souvislosti se
spácháním trestného činu - vloupání do objektu ZS a MS Prapořiště, ke kterému došlo dne 11. 12.
2021.

b) nesouhlasí s pořízením výše uvedené techniky, zabezpečení objektu bude řešeno zřizovatelem
organizace. Ze strany zřizovatele dojde rovněž ke zhotovení nových vstupních dveří.

c) bere na vědomí zápis z kontroly mimořádné inventarizace v ZŠ a MS Prapořiště ze dne 17. 12.
2021, kdy ředitel organizace odmítl spolupracovat se zástupci zřizovatele ve věci kontroly
mimořádné inventarizace v souvislosti s trestným činem - vloupání do objektu ZS a MS Prapořiště.
Ředitel rovněž odmítl ke kontrole předložit pokladní hotovost organizace a odmítl zástupce
zřizovatele vpustit do prostor kanceláře.

R76-1158 - a) bere na vědomí žádost ředitele Základní a mateřské školy Prapořiště, se sídlem

Prapořiště 100, 345 06 Kdyně, IČO: 70996717 ze dne 25. 12. 2021 o mimořádné rozpočtové
opatření roku 2021 ve výši 100 000 Kč z důvodu navýšení záloh za energie.

b) bere na vědomí zrušení výše uvedené žádosti o mimořádné rozpočtové opatření roku 2021 ze
dne 27. 12. 2021.

R76-1159 - a) projednala žádost ředitele Základní a mateřské školy Prapořiště, se sídlem

Prapořiště 100, 345 06 Kdyně, IČO: 70996717 ze dne 25. 12. 2021 o schválení realitě
odpovídajícího rozpočtu organizace na rok 2022.

b) konstatuje, že rozpočet města Kdyně na rok 2022 byl schválen již 20. 12. 2021 na 15. zasedání
Zastupitelstva města Kdyně. Schválený rozpočet vč. výše schválených neinvestičních příspěvků
zřízeným organizacím je od 23. 12. 2021 zveřejněn na úřední desce MěU Kdyně. Případné zvýšené
náklady všech příspěvkových organizací související s úhradou záloh na energie budou v průběhu
roku řešeny podle vývoje jejich cen na burze. V případě potřeby bude zastupitelstvu předložen
návrh na změnu závazných ukazatelů rozpočtu - neinvestičních příspěvků zřízených příspěvkových
organizací.
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R76-1160 - schvaluje uzavření smlouvy č. 21_SOP_01_4121893915 o připojení odběrného
elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4kV (NN) pro přípravu
přečerpávací stanice na kanalizační trase v kat. území Prapořiště pare. č. 1638, 345 06 Kdyně se
společností CEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
IČO: 24729035.

R76-1161 - schvaluje uzavření smlouvy č. 21_SOP_01_4121893916 o připojení odběrného
elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4kV (NN) pro přípravu
přečerpávací stanice na kanalizační trase v kat. území Starec pare. č. 607/1, 345 06 Kdyně se
společností CEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín,

IČO: 24729035.

R76-1162 - schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s ČR - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje,
se sídlem Kaplířova 9, 320 68 Plzeň, IČO: 70883378, zastoupeným Ing. Zdeňkem Housarem na
provádění kontrol, servisu a pozáručních oprav dýchacích přístrojů a jejich součástí pro JSDHO
Kdyně. Smlouva o dílo se uzavírá na dobu určitou v délce trvání do 31. 12. 2024.

R76-1163 - a) projednala žádost paní ^^^^^^^B trvale bytem f|^B^^BBBBBB| o

odkoupení pozemkové parcely č. 2213/4 o výměře 125 m , druh pozemku: zahrada v k.ú. Hluboká
u Kdyně z důvodu dlouhodobého zaplacení tohoto pozemku navazujícího na rodinný dům ve
vlastnictví žadatelky.
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/m .
R76-1164 — schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dodávce tepelné energie pro vytápění a
přípravu teplé vody se společností CEZ Energetické služby, s.r.o., se sídlem Výstavní 1144/103,

Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 27804721 dle předloženého návrhu. Tímto dodatkem se mj. mění
cena pro rok 2022, která vychází z předběžné kalkulace cen s ohledem na požadované množství a je
pro období 1-12/2022 stanovena ve výši 322,70 Kč/GJ bez DPH.
R76-1165 — schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2021 dle předloženého návrhu — viz příloha tohoto
usnesení.

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 fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů (obecné nařízení o ochraně oso^iftSj^^Ř^ou usnesení Zastupitelstva / Rady města

Kdyně uveřejněna v upravené verzi z c^fvodS_(íqcíf'^ii>^řiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů.
?
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ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ
číslo : 12/2021
PŘÍJMY
už

Pól

Par

Změna

1121

Popis

1326 000,00 l Daň z příjmu právnických osob

CELKEM PŘÍJMY

I 326 000,00

VÝDAJE
už

Par

Pól

3111
3113
3399
3412
3613
3639
3900

5171
5171
5223
5171
5171
5171
5329
5139
5163
5163

5512
6310
6320

Změna

80 000,00
946 000,00

50 000,00

MS Markova - opravy pískovišť, vybavení kanceláře ředitelky
MZŠ Kdyně - vybudování stání na kontejnery, kanalizace, teplovod + vícepráce - sanace
Poskytnutá dotace

50 000,00

CVZ - doplatek záloh na opravy, rekonstrukce PC sítě

145 000,00

Chata Koráb - oprava spalinové cesty + další opravy

7 000,00

Zemní práce (kontejnerová stání)

11 000,00

DSO Kdyňsko - podíl studie cyklostezky

15 000,00

SDH Prapořiště - pracovní bundy

2 000,00
20 000,00

Bankovní poplatky
Pojištění majetku

l 326 000,00

CELKEM VÝDAJE

l

FINANCOVANÍ
Org

Popis

Par

l
Pól

Změna

Popis

0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ
Ve Kdyni, dne 30.12.2021

Financování

0,00
Oskar Hamrus v.r.
starosta

