Město Kdyně
@ @

zastupitelstvo města
Náměstí l

345 06 Kdyně

USNESENI

17. zasedám zastupitelstva města,
které se konalo dne 21. 6.2022

Zastupitelstvo města Kdyně:
Z17-180 - 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
Tomáše Veselého a Ladislava Mráze.

Z17-181 - volí návrhovou komisi ve složení Ing. Věra Říhová, MPA a Jaroslava Mlezivová.
Z17-182 - schvaluje program zasedání zastupitelstva v předloženém znění.
Z17-183 - a) bere na vědomí zápis z 12. schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva města
Kdyně ze dne 16. 5. 2022.
b) bere na vědomí zprávu z kontroly příspěvkové organizace Technické služby Kdyně, se

sídlem Mlýnská 36, 345 06 Kdyně, IČO: 00575003.
Z17-184 - bere na vědomí zápis z 9. schůze Finančního výboru Zastupitelstva města Kdyně
ze dne 16.6.2022.

l

Z17-185 - schvaluje prodej pozemkové pare. č. 2213/4 o výměře 125 m2, druh pozemku:
zahrada, v k.ú. Hluboká u Kdyně paníg^^^^^B trvale bytem l

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

Z17-186 - schvaluje prodej pozemkové pare. č. 1150/20 o výměře 26 m2, druh pozemku:
ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Kdyně panígB^^^^^^Bl trvale bytem)

(za cenu 300 Kč/m2. Náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem
do katastru nemovitostí uhradí kupující.

Z17-187 - schvaluje prodej pozemku pare. stav. č. 1094 o výměře 18 m , druh pozemku:
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Kdyně. Na pozemku stojí stavba: bez č.p./č.e., garáž, LV
1684, která je ve vlastnictví žadatele pana^BBBI^^ trvale bytem)

za cenu 300 Kč/m2. Náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do
katastru nemovitostí uhradí kupující.

Z17-188 - schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města
Kdyně ve výši 130 000 Kč s organizací Tělovýchovná jednota Sokol Kdyně, z.s., se sídlem
Masarykova 243, 345 06 Kdyně, IČO: 22841644. Dotace se poskytuje na podporu sportovních
organizací a klubů s názvem akce „Celoroční podpora sportovní činnosti dětí, mládeže a
dospělých ve městě Kdyně a spádových obcích v roce 2022".
Z17-189 - schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města
Kdyně ve výši 100 000 Kč s organizací SK Kdyně 1920, z. s, se sídlem Na Kobyle 754, 345
06 Kdyně, IČO: 18230741. Dotace se poskytuje na podporu sportovních organizací a klubů
s názvem akce „Údržba sportovního areálu a chod klubu".
Z17-190 - schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města
Kdyně ve výši 95 000 Kč s organizací Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Safír Kdyně, se sídlem

Mlýnská 755, 345 06 Kdyně, IČO: 65571614. Dotace se poskytuje na podpom spolkové a
zájmové činnosti dětí a mládeže pod názvem „Safír dětem 2022".

Z17-191 - schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města
Kdyně ve výši 90 000 Kč s organizací Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Jitřenka, se sídlem
Farní 281, 345 06 Kdyně, IČO: 73732621. Dotace se poskytuje na podporu spolkové a
zájmové činnosti dětí a mládeže pod názvem „Celoroční činnost skupiny".
Z17-192 - schvaluje změnu závazného ukazatele - navýšení neinvestičního příspěvku na rok
2022 pro příspěvkovou organizaci Základní umělecká škola Kdyně, se sídlem Klatovská 434,

345 06 Kdyně, IČO: 70996725 za účelem úhrady zvýšených nákladů v souvislosti s nárůstem
cen zemního plynu dle předloženého návrhu.

Z17-193 - schvaluje změnu závazného ukazatele - navýšení neinvestičního příspěvku na rok
2022 pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Kdyně, se sídlem Markova 523, 345 06
Kdyně, IČO: 709 96 741 za účelem úhrady zvýšených nákladů v souvislosti s nárůstem cen
zemního plynu dle předloženého návrhu.
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Z17-194 - schvaluje změnu závazného ukazatele - navýšení neinvestičního příspěvku na rok
2022 pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Prapořiště, se sídlem
Prapořiště 100, 345 06 Kdyně, IČO: 70996717 za účelem úhrady zvýšených nákladů v
souvislosti s nárůstem cen zemního plynu dle předloženého návrhu.

Z17-195 - souhlasí s demolicí objektu bývalé kotelny stojící na par. č. st. 607 v k.ú. Kdyně a
souvisejících staveb z důvodu nevyužitelnosti objektu a jeho nevyhovujícího stavebnětechnického stavu.

Z17-196 - souhlasí s demolicí stavby cihlového komínu v areálu společnosti JOWO - COM
s.r.o. Kdyně, se sídlem Nádražní 316, 345 06 Kdyně, IČO: 263 55 221. Jedná se o komín stojící
na pare. č. 62/2 v k.ú. Kdyně, který je ve vlastnictví Města Kdyně. Demolice komínu bude
provedena z důvodu havarijního a nevyhovujícího stavebně-technického stavu s ohledem na
bezpečnost obyvatel.

Z17-197 - schvaluje změnu provedení stavby chřadni hřbitovní zdi hřbitova Kdyně dle
předloženého návrhu. Faktickým důvodem žádosti o schválení změn je značná finanční
náročnost stavby dle požadavků NPU v Plzni, následná údržba tohoto stavebního řešení
(vydrolování malty, do které budou uloženy střešní tašky) a lokální nepřítomnost
požadovaných prvků v areálu hřbitova (střešní tašky).

Z17-198 - 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 2021.
b) schvaluje převod hospodářského výsledku Města Kdyně za rok 2021 - zisk ve výši
6 939 787,14 Kč bude převeden na účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních
období.

Z17-199 - a) bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření USC Kdyně za
rok 2021, zpracovanou Krajským úřadem Plzeňského kraje, se sídlem Skroupova 18, 306 13
Plzeň. Při přezkoumání hospodaření USC Kdyně za rok 2021 nebyly zjištěny chyby ani
nedostatky.

b) 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 2021 dle předloženého návrhu a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením Města
Kdyně bez výhrad.

Z17-200 - stanovuje v souladu s ustanovením § 67 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet členů Zastupitelstva města Kdyně pro
volební období 2022 - 2026 na 15 členů.

Z17-201 - a) projednalo otevřený dopis paní Olgy Vildové, stávající provozovatelky horské
chaty Koráb, týkající se výměny bojleru v objektu ze dne 20.6.2022.
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b) souhlasí s úhradou nového bojleru ze strany Města Kdyně.
c) ukládá radě města připravit novou smlouvu o nájmu nebytových prostor.

Oskar Hamrus v.r.
starosta města

Ing. Věra Říhová, MPA, 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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