Město Kdyně
rada města

Náměstí l

345 06 Kdyně

USNESENI
74. schůze rady města,
která se konala dne 29. 11.2021

Rada města Kdyně:

R74-1109 - schvaluje předložený program schůze.

R74-1110 - a) projednala žádost paní Ul|^^^^^— trvale bytem ^^^^^^^^^—o

odkoupení pozemkové parcely č. 167/1 o výměře 175 m2 , druh pozemku: zahrada v k.ú. Kdyně
z důvodu využití jako zahrada.

b) nesouhlasí s prodejem výše uvedené pozemkové parcely z důvodu, že parcela přímo sousedí
s objektem kina ve vlastnictví města Kdyně.
R74-1111 - bere na vědomí informace o činnosti komisí Rady města Kdyně v roce 2021 na

základě podkladů předložených předsedy či členy těchto komisí. Činnost komisí v roce 2021 značně
komplikovala pandemie viru SARS-CoV-2.

R74-1112 - a) schvaluje vyplacení mimořádné odměny řediteli Masarykovy základní školy Kdyně,
se sídlem Komenského 134, 345 06 Kdyně, IČO: 70996709, Mgr. et Bc. Pavlu Koptoví, dle
předloženého návrhu organizace. Odměna bude vyplacena z vlastních finančních prostředků, které
organizace čerpá ze státního rozpočtu.

b) schvaluje vyplacení mimořádné odměny ředitelce Mateřské školy Kdyně, se sídlem Dělnická 35,

345 06 Kdyně, IČO 70996733, Petře Prenerové-Wernerové, dle předloženého návrhu. Odměna bude
vyplacena z vlastních finančních prostředků, které organizace čerpá ze státního rozpočtu.
c) schvaluje vyplacení mimořádné odměny ředitelce Mateřské školy Kdyně, se sídlem Markova

523, 345 06 Kdyně, IČO: 70996741, Be. Ivaně Křeslové, dle předloženého návrhu. Odměna bude
vyplacena z vlastních finančních prostředků, které organizace čerpá ze státního rozpočtu.
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d) schvaluje vyplacení mimořádné odměny ředitelce Základní umělecké školy Kdyně, se sídlem

Klatovská 434, 345 06 Kdyně, IČO: 70996725, Mgr. Miladě Nejdlové, dle předloženého návrhu.
Odměna bude vyplacena z vlastních finančních prostředků, které organizace čerpá ze státního
rozpočtu.

R74-1113 - pověřuje Lenku Stauberovou, DiS., sociální pracovnici MěU Kdyně, nar.l
k provádění všech úkonů, ke kterým je Město Kdyně dle rozsudku Okresního soudu v Domažlicích
č.j. 13 Ne 443/2020-140 oprávněno a povinno, jakožto opatrovník pana ^1^^^^ nar.
trvale bytem)

R74-1114 - a) projednala návrh Obecně závazné vyhlášky města Kdyně o stanovení systému
obecního odpadového hospodářství.
b) doporučuje zastupitelstvu uvedenou vyhlášku v přeloženém znění vydat.

R74-1115 - a) projednala návrh Obecně závazné vyhlášky města Kdyně o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství.
b) doporučuje zastupitelstvu uvedenou vyhlášku v přeloženém znění vydat.

R74-1116 - schvaluje poskytnutí finančního daru organizaci SK Kdyně 1920, z. s., se sídlem Na

Kobyle 754, 345 06 Kdyně, IČO: 18230741 ve výši 20 000 Kč na nákup nových dresů pro starší
žáky.

R74-1117 - vydává Směrnici Rady města Kdyně č. 1/2021 - Zásady pro hospodaření
příspěvkových organizací města Kdyně dle předloženého návrhu.
R74-1118 - schvaluje na základě dopomčení hodnotící komise uzavření kupní smlouvy se
společností Vesta auto Corson s.r.o., se sídlem Mělnická 584/10, Praha 5, IČO: 26031868, která na
realizaci akce „Pořízení dopravního automobilu pro SDH Hluboká" podala nabídku ve výši
l 329 449 Kč bez DPH.

R74-1119 - schvaluje uzavření dodatku č. l na akci „Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě

Kdyně" se společností GABRIEL a PANGRÁC, spol. s r.o, se sídlem Školní 112, 344 Ol
Domažlice, IČO: 45349576. Dodatek řeší posunutí termínu realizace z důvodu momentálního
nedostatku potřebných komponent v důsledku pandemie CO VID-19.

R74-1120 - schvaluje v rámci působnosti valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace města

Kdyně, spol. s.r.o. se sídlem Mlýnská 36, 345 06 Kdyně, IČO: 26326817 plat jednateli společnosti
s účinností od l. l. 2022 dle předloženého návrhu. Plat se stanovuje s přihlédnutím k plnění
stanovených úkolů a výkonu funkce odborného zástupce.

R74-1121 - a) ruší usnesení R72-1081 b) - schvaluje přidělení bytu č. 003 o velikosti G na adrese
Sokolská 635, 345 06 Kdyně paní^lillll^B trvale bytem(

b) projednala stanoviska a doporučení Bytové komise Rady města Kdyně na základě zápisu z 37.
schůze Bytové komise Rady města Kdyně ze dne 24. 11. 2021.

c) schvaluje přidělení bytu č. 003 o velikosti G na adrese Sokolská 635, 345 06 Kdyně paní)
trvale bytem)
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R74-1122 - schvaluje na základě výsledku výběrového řízení na komoditu zemní plyn uzavření
smlouvy na dodávku plynu pro Město Kdyně a příspěvkové organizace s účinností od l. l. 2022

s dodavatelem Energy For Future, a.s., se sídlem Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, IČO:

04927974 v režimu napojení na spotový trh (cena na burze + 150 Kč/MWh). V okamžiku
příznivější ceny (jaro, léto 2022) bude vypsáno nové výběrové řízení na dodavatele ZP pro Město
Kdyně a příspěvkové organizace na další období.

R74-1123 - a) projednala kalkulaci cen vodného a stočného na území města Kdyně vč. přilehlých
částí pro rok 2022 dle podkladů společnosti Vodovody a kanalizace města Kdyně, spol. s.r.o. V roce
2021 došlo k výraznému snížení fakturované pitné i odpadní vody z důvodu poklesu odběru u
některých významných odběratelů. Došlo rovněž k opravě dlouhodobých úniků vody ve vnitřních
vodovodech - např. FV. Pavilon MS Markova. Snížení odběru je rovněž jedním z důvodů navýšení
cen vodného a stočného z důvodu vysokých fixních nákladů.
b) schvaluje v rámci působnosti valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace města Kdyně
spol. s.r.o. cenu vodného na území města Kdyně včetně přilehlých částí s účinností od l. ledna
2022 ve výši 32,32 Kč/1 m3 bez DPH.
c) schvaluje v rámci působnosti valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace města Kdyně
spol. s.r.o. cenu stočného na území města Kdyně včetně přilehlých částí s účinností od l. ledna
2022 ve výši 27,22 Kč/1 m3 bez DPH.
R74-1124 - schvaluje v rámci působnosti valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace města
Kdyně spol. s.r.o. cenu stočného na rok 2022 pro obec Starec s účinností od l. ledna 2022 ve výši
O Kč/1 m3 bez DPH. Vzhledem k faktu, že si vlastníci nemovitostí zajišťují likvidaci odpadních
vod na vlastní náklady, se od výběru stočného v této lokalitě upouští. Vlastníci nemovitostí jsou
povinni řídit se platným kanalizačním řádem obce a v souladu s ním zajistit řádný provoz septiků a
jímek včetně jejich pravidelného vyvážení. Vlastníci domovních COV jsou povinni řídit se platným

kanalizačním řádem a povolením k provozování domovní ČOV.
R74-1125 - schvaluje v rámci působnosti valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace města
Kdyně spol. s.r.o. cenu převzaté odpadní vody na rok 2022 pro obec Brnířov s účinností od
l. ledna 2022 ve výši 15,92 Kč/1 m3 bez DPH.
R74-1126 - bere na vědomí vydání příkazu starosty města k provedení inventarizace majetku a
zavážu a sestavení plánu inventur za rok 2021 na základě směrnice č. 2/2011 k provedení
inventarizace majetku a závazků města dle předloženého návrhu.
R74-1127 - a) projednala návrh rozpočtu Města Kdyně na rok 2022, který je koncipován jako

schodkový, s příjmy ve výši 138 038 137 Kč a výdaji ve výši 167 533 210 Kč. Schodek ve výši
29 495 073 Kč bude financován z přebytku hospodaření minulých let.
b) projednala střednědobý výhled rozpočtu města Kdyně na období 2023 - 2024.
c) projednala závazné ukazatele rozpočtu pro zřízené příspěvkové organizace.
d) doporučuje zastupitelstvu města výše uvedené dokumenty v předloženém znění schválit.
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R74-1128 - schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2021 dle předloženého návrhu - viz příloha tohoto
usnesení.

R74-1129 - bere na vědomí informaci starosty o tennínu konání 15. zasedání Zastupitelstva města
Kdyně, které se uskuteční v pondělí, 20. prosince 2021 od 18:00 hod. v sále Sokolovny Kdyně.
Změna obvyklého místa konání je uskutečněna z důvodu respektování preventivních opatření proti
nákaze virem SARS-CoV-2, aby bylo možné zachovat dostatečný odstup všech zúčastněných.

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 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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ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ
číslo : 10/2021
PŘÍJMY
už

Par

Pól
1340

Popis

Změna

23943,00 l Příjmy z popi.KO

23 943,00

CELKEM PŘÍJMY

VÝDAJE
už

Par

Pól

3519
3900

5169

5329

Popis

Změna

3 879,00
20 064,00

Poliklinika-aktualizace SW

DSO Kdyňsko - spoluúčast na zajištění udržit.Centra společných služeb

23 943,00

CELKEM VÝDAJE

FINANCOVANÍ
Org

Par

Pól

Popis

Změna

0,00 l Financování
CELKEM FINANCOVÁNÍ

Ve Kdyni, dne 29.11. 2021

0,00
Oskar Hamrus v.r.
starosta

