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Město Kdyně
rada města
Náměstí l

345 06 Kdyně

USNESENI

66. schůze rady města,
která se konala dne 30. 6.2021

Rada města Kdyně:
R66-977 - schvaluje předložený program schůze.
R66-978 - a) projednala nabídku k odkupu části pozemku p.č. 1488/1, druh pozemku: ostatní
plocha, dráha v k.ú. Hluboká u Kdyně ve vlastnictví Správa železnic, státní organizace, se sídlem
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha l, IČO: 70994234 kvůli možnému využití ve veřejném zájmu.
b) nemá o odkup části výše uvedené pozemkové parcely zájem.

R66-979 - a) schvaluje přijetí neinvestiční dotace od Plzeňského kraje, se sídlem Škroupova 18,

301 00 Plzeň, IČO: 70890366 ve výši 24010 Kč v rámci dotačního titulu „2021 Příspěvek na
vybavení a opravy neinvestiční povahy". Jedná se o příspěvek na nákup hasičského vybavení pro
SDH Kdyně.

b) schvaluje přijetí neinvestiční dotace od Plzeňského kraje, se sídlem Škroupova 18, 301 00 Plzeň,
IČO: 70890366 ve výši 20 405 Kč v rámci dotačního titulu „2021 Příspěvek na vybavení a opravy
neinvestiční povahy". Jedná se o příspěvek na nákup hasičského vybavení pro SDH Starec.
R66-980 - schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 3 000 Kč členům Komise pro správu
přilehlých částí obce, kteří nejsou zastupiteli města Kdyně za účelem úhrady zvýšených osobních
nákladů v souvislosti s výkonem této ňinkce.

R66-981 - schvaluje na základě doporučení hodnotící komise uzavření smlouvy o dílo na stavební
práce se společností Allstav, spol s r.o., se sídlem Kleisslova 11, 301 00 Plzeň, IČO: 45359351,
l

která na realizaci akce „Sanace objektu ZŠ Kdyně - l. etapa" podala nejvýhodnější nabídku ve výši
3281 092 Kč bez DPH.

R66-982 - schvaluje uzavření Dodatku č. l ke smlouvě č. 4100757111 se společností Telco Pro

Services, a.s., se sídlem Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, IČO: 29148278. Předmětem Dodatku č. l
je změna výše nájemného z důvodu dodatečného umístění dvou dalších vysílacích antén. Roční
nájemné se zvyšuje o 10 000 Kč bez DPH na celkovou částku 42 000 Kč bez DPH.
R66-983 - schvaluje podání žádosti o dotaci na nákup nového vozidla pro příspěvkovou organizaci
Doma ve Kdyni - centriun sociálních služeb, se sídlem Markova 655, 345 06 Kdyně, IČO:
08429928. Žádost je podávána do Integrovaného regionálního operačního programu, PO 6:
REACT-EU, IP 13: Podpora zotavení z krize v souvislosti spandemií COVID- 19 a její sociální
dopady a příprava zeleného, digitálního a odolného oživení hospodářství.
R66-984 - schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2021 dle upraveného návrhu - viz příloha tohoto
usnesení.

Oskar Hamrus, v.r.
starosta města

Ing. Věra Říhová, v.r.
místostarostka města

^AÉSTo
3

s

o

ť

^——^

Sooffl^66
^)Y^>

2

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ

číslo : 4/2021

PŘÍJMY
už

Par

Pól
4122
4116
4122
4122

CELKEM PŘÍJMY

Změna

Popis

-839 461,00 l Doma ve Kdyni - průtoková dotace (chybně zaúčtováno)
839 461,00 l Doma ve Kdyni - průtoková dotace (chybně zaúčtováno)
30 000,00 75 Kdyně - průt.dotace "Podpora prev.aktivit a výchova k toleranci"
84 868,00 Příjem dotace "Podpora ochrany lesa v PK"
114 868,00

VÝDAJE
už

Par
3113

5269

Pól
5336
5321

CELKEM VÝDAJE

Změna

Popis

30 000,00 Z5 Kdyně - průt.dotace "Podpora prev.aktivit a výchova k toleranci"
300 000,00 Finanční dar obcím postiženým přírodní katastrofou

330 000,00

FINANCOVÁNÍ
Org

Par

CELKEM FINANCOVÁNÍ

Pól

Změna
215132,00 iFinancování

Popis

2.15.132,00

Ve Kdyni, dne
Oskar Hamrus v.r.
starosta

