]\íěsto Kdyně
rada města

Náměstí l

345 06 Kdyně

USNESENI
89. schůze rady města,
která se konala dne 27. 6.2022

Rada města Kdyně:
R89-1350 - schvaluje předložený program schůze.
R89-1351 - a) projednala žádost podanou Divadelním spolkem MÁJ, se sídlem Brnířov 92, 345

06, Kdyně IČO: 08487642, zastoupeným předsedou Janem Kuťkou, o výpůjčku nebytových prostor
na adrese Na Koželužně 623, 345 06 Kdyně.
b) schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v domě na adrese Na Koželužně 623,
345 06 Kdyně, stojící na parc. č. st. 1713, v k. u. Kdyně, zapsané na LV l u Katastrálního úřadu pro
Plzeňský kraj. Katastrální pracoviště Domažlice s Divadelním spolkem MÁJ, se sídlem Brnířov 92,

345 06 Kdyně, IČO: 08487642 zastoupeným předsedou spolku Janem Kuťkou. Smlouva se uzavírá
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců.

R89-1352 - schvaluje v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) ve znění pozdějších předpisů vzdání se práva a prominutí dluhu po zesnulé nájemnici, paní
nar.llllBve výši 221,91 Kč.
R89-1353 - schvaluje v předloženém znění uzavření smlouvy o zajištění ubytovací kapacity pro

humanitární účely s Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČO: 70890366.
R89-1354 - a) projednala stanoviska a doporučení Bytové komise Rady města Kdyně na základě
zápisu ze 45. schůze Bytové komise Rady města Kdyně ze dne 23. 6. 2022.
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b) ruší usnesení č. R87-1320 - schvaluje přidělení bytu č. 015 o velikosti 1+1 na adrese Markova
512, 345 06 Kdyně paní BBBili^^^^ trvale bytem—I^^^II^^^B dle
směrnice rady č. 1/2019 Zásady pro přidělování bytu ve vlastnictví města Kdyně, či. 1.6 v zájmu
města, neboť žadatelka nastupuje jako učitelka do Masarykovy základní školy Kdyně, a to
z důvodu, že panígll^^^^Bjako učitelka do Masarykovy základní školy Kdyně nenastoupí.
c) schvaluje přidělení bytu č. 015 o velikosti 1+1 na adrese Markova 512, 345 06 Kdyně paní
trvale bytem)

d) schvaluje přidělení bytu č. 308 o velikosti 1+1 na adrese Nádražní 660, 345 06 Kdyně manželům
bytem trvale ^^U^Biii^^ir a ^•iii^U^^B trvale bytem l

R89-1355 - stanovuje v rámci působnosti valné hromady společnosti Transteplo Kdyně, spol. s r.

o., se sídlem Dělnická 425, 345 06, Kdyně, IČO: 49197126 odměnu jednateli společnosti dle
předloženého návrhu, s účinností od l. 7. 2022.

R89-1356 - a) bere na vědomí protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly hospodaření za rok
2021 a protokol o plnění opatření k nápravě v příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská

škola Prapořiště, se sídlem Prapořiště 100, 345 06 Kdyně, IČO: 70996717 za rok 2020 vč. podaných
námitek k výsledkům kontroly hospodaření za rok 2020 a 2021 a způsobu jejich vyřízení.
b) konstatuje, že převážná část chyb a nedostatků, zjištěných kontrolou hospodaření příspěvkové
organizace Základní škola a mateřská škola Prapořiště, se sídlem Prapořiště 100, 345 06 Kdyně,
IČO: 709967 \7 za období 2017-2019 nebyla napravena, a v letech 2020 a 2021 se zjištěné chyby a
nedostatky nadále opakují.

c) neschvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Prapořiště,

se sídlem Prapořiště 100, 345 06 Kdyně, IČO: 70996717 za rok 2021, a to z důvodu, že předložené
podklady týkající se hospodaření organizace a účetní závěrky neposkytují věrný a poctivý obraz
předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů.

R89-1357 — schvaluje vypsání výběrového řízení na dodávku v akci pod názvem „ Výměna a
doplnění svítidel veřejného osvětlení ve Kdyni" formou zakázky malého rozsahu mimo režim
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

R89-1358 — schvaluje vypsání výběrového řízení na stavební práce v akci pod názvem
„Rekonstrukce topení a vody v budově MS v ulici Markova" formou zakázky malého rozsahu mimo
režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
R89-1359 - schvaluje vypsání výběrového řízení na stavební práce v akci pod názvem
Rekonstrukce dětského hřiště v ulici Markova" formou zakázky malého rozsahu mimo režim
))

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

R89-1360 - a) projednala žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2, územní pracoviště Plzeň, Odbor Odloučené
2

pracoviště Domažlice, se sídlem Paroubkova 228, 344 Ol Domažlice o sdělení k p.p.č. 640/1 v k.ú.

Kdyně.
b) požaduje sdělení požadované kupní ceny výše uvedeného pozemku.
R89-1361 - a) bere na vědomí informaci starosty o termínu pracovní schůzky zastupitelů města
Kdyně ve věci stanovení Chráněného ložiskového území Smržovice (CHLU Smržovice).
b) rozhodla na návrh starosty o vznesení připomínky k návrhu územního plánu ve věci stanovení
CHLU Smržovice.

R89-1362 - schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2022 dle předloženého návrhu - viz příloha
usnesení.

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 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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ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ
číslo : 4/2022
PŘÍJMY
už
25031

Par

Pól
4116

Změna
188 970,00

Popis

Fin.příspěvek MZe na obnovu zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku

188 970,00

CELKEM PŘÍJMY

VÝDAJE
už

Par
3111

3113
3231
2229

Pól
5331
5331
5331
5171

Popis

Změna

532 000,00
181 000,00

Navýšení závazného ukazatele - MS Markova(usnesení č.Z17-193)
Navýšení závazného ukazatele - ZŠ a MS Prapořiště (usnesení č.Z17-194)

175 000,00
188 970,00

Navýšení závazného ukazatele - ZUŠ Kdyně(usnesení č.Z17-192)
Opravy komunikací, dopravní značení

l 076 970,00

CELKEM VÝDAJE

FINANCOVANÍ
Org

Par

Pól

888 000,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ
Ve Kdyni, dne 27.6.2022

Popis

Změna
Financováni

888 000,00
Oskar Hamrus v.r.
starosta

