Město Kdyně
@

rada města
Náměstí l

345 06 Kdyně

USNESENI

87. schůze rady města,
která se konala dne 30. 5.2022

Rada města Kdyně:

R87-1311 - schvaluje předložený program schůze.

R87-1312 — a) schvaluje mzdový výměr ředitele příspěvkové organizace Technické služby Kdyně,
s účinností od l. 6. 2022.

b) schvaluje platový výměr ředitelky příspěvkové organizace Doma ve Kdyni - centrum sociálních

služeb, se sídlem Markova 655, 345 06 Kdyně, IČO: 08429928, Be. Lucie Routové, dle
předloženého návrhu s účinností od l. 6. 2022.
R87-1313 - a) bere na vědomí informaci o uzavření MS Markova 523, se sídlem Markova 523,

345 06 Kdyně, IČO: 70996741, dle předloženého návrhu ředitelky organizace v termínu od 29. 31.8. 2022 z důvodu přípravy tříd/MŠ na provoz MS na nový školní rok (desinfekce hraček a
prostor, úklid, výzdoba, finalizace třídních programů, apod.).

b) bere na vědomí informaci starosty o havárii technické infrastruktury - rozvodů vody v MS
Markova a dalším postupu ve věci řešení tohoto akutního havarijního stavu.

R87-1314 - a) souhlasí s pořádáním automobilových závodů do vrchu v rámci seriálu závodů
Krušnohorský pohár v katastrálním území města Kdyně ve dnech 10. 9.- 11. 9. 2022.

b) souhlasí s úplnou krátkodobou uzavírkou části pozemní komunikace č. 0221/111 před křižovatku
silnic ni/02221 a 111/18413 v k.ú. Kdyně 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 fonnou smlouvy o krátkodobém pronájmu 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 Automotosport Osek, se sídlem Hrdlovská 646, 417 05 Osek,
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. 1841 l/III
a 184/11 (obcí Němčíce, Oprechtice a Nový Dvůr), a to až ke křižovatce s komunikací č. 1/22, dále
pak po komunikaci 1/22 až do obce Kdyně.
R87-1315 — schvaluje vypsání výběrového řízení na stavební práce v akci pod názvem
„Rekonstnikce Kapličky na Podzámčí" fomiou zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

R87-1316 - schvaluje v souladu se zákonem č. 226/2013 Sb. o uvádění dřeva a dřevařských
výrobků na trh, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MZe č. 285/2013 Sb., o rozsahu a
způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty a orgány státní správy
v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění pozdějších předpisů - dokument
„Systém náležité péče" hospodářského subjektu Lesy Města Kdyně dle předloženého návrhu.
R87-1317 - schvaluje uzavření Dodatku č. l Smlouvy o výkonu funkce odborného lesního
hospodáře a správce lesa uzavřené mezi Městem Kdyně jako vlastníkem lesa a panem Břetislavem
Halamou, ^^^^^^^^^B^B^^^^^^^^^^^^B Jako odborným lesním hospodářem a
správcem lesa, s účinností od III. čtvrtletí 2022.

R87-1318 - schvaluje uzavření Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů pro sběr textilu mezi
Městem Kdyně a HELP TEX, z.s., se sídlem Za zámečkem 746/5a, 158 00 Praha 5 - Jinonice, IČO:
02815991 dle předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je navýšení počtu sběrných nádob.
R87-1319 - schvaluje uzavření Dodatku č. l kupní smlouvy „Dodávka a montáž vybavení zubní
ordinace č.p. 9", se společností SCHAFFEROVA spol. s r.o., se sídlem Andělská 774/29, 779 00
Olomouc. Předmětem Dodatku č. l je prodloužení termínu plnění do 16.9.2022.

R87-1320 - schvaluje přidělení bytu č. 015 o velikosti 1+1 na adrese Markova 512, 345 06 Kdyně
paní ^^^^^B— trvale bytem ^^^^^^^^^^^—Bále směrnice rady č. 1/2019
Zásady pro přidělování bytu ve vlastnictví města Kdyně, či. l .6 v zájmu města, neboť žadatelka
nastupuje jako učitelka do Masarykovy základní školy Kdyně.

R87-1321 - 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 zesnulém nájemníkovi,
panu^^^^^^^BBBi nar.|^^^^BVe výši 19 275 Kč.
R87-1322 - schvaluje dle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění
zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících k podnikání v domě na adrese Náměstí č.p. 137, 345
2

06, Kdyně, stojící na pare. č. st. 100/1, v k. u. Kdyně, zapsané na LV l u Katastrálního úřadu pro
Plzeňský kraj. Katastrální pracoviště Domažlice. Jedná se o nebytový prostor o celkové výměře

92,95 m2. Prostor je k pronájmu na dobu neurčitou, výpovědní lhůta nájemní smlouvy je stanovena
v délce 6 měsíců. Město Kdyně si vyhrazuje možnost stanovení dalších podmínek formou nájemní

smlouvy. Cena za m2 je stanovena ve výši 60 Kč/měsíc, roční úhrada nájemného činí 66 924 Kč.
R87-1323 - a) schvaluje v rámci působnosti valné hromady společnosti Transteplo Kdyně, spol. s.
r. o., se sídlem Dělnická 425, 345 06 Kdyně, IČO: 49197126 výsledek hospodaření společnosti za
rok 2021.

b) souhlasí s převodem hospodářského výsledku dle návrhu jednatele společnosti.
R87-1324 - bere na vědomí výsledek hospodaření Bytového družstva Kdyně střed, se sídlem
Náměstí l, 345 06 Kdyně, IČO: 26365961 za rok 2021. Výsledek hospodaření a způsob úhrady
vykázané ztráty bude projednán na nejbližší členské schůzi družstva.
R87-1325 - a) projednala účetní závěrku Města Kdyně za rok 2021.
b) doporučuje zastupitelstvu města účetní závěrku za rok 2021 schválit, hospodářský výsledek
roku 2021 - zisk ve výši 6 939 787,14 Kč doporučuje převést na účet 432 - Výsledek hospodaření
předcházejících účetních období.

R87-1326 - a) bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření USC Kdyně za rok
2021.

b) projednala Závěrečný účet Města Kdyně za rok 2021 a doporučuje tento dokument
Zastupitelstvu města Kdyně ke schválení bez výhrad.
R87-1327 - schvaluje uzavření smlouvy o krátkodobém pronájmu pozemku na p.p.č. 404/5 v k.ú.
Kdyně (parkoviště u koupaliště Hájovna) za účelem zřízení depa v souvislosti s konáním závodů do

vrchu Koráb 2022 - České mistroství ZAV ÚAMK (Edda Cup 2022) na pozemní komunikaci č.
0221/III v katastrálním území města Kdyně dle předloženého návrhu. Nájemní smlouva se uzavírá
s Eduard Pátera, se sídlem Vrážská 1498, 153 00 Praha 16, IČO: 10145249.

R87-1328 — bere na vědomí infonnaci starosty o termínu konání 17. zasedání Zastupitelstva města
Kdyně, které se uskuteční v úterý, 21. června 2022 od 18:00 hod. v sále Sokolovny Kdyně.
R87-1329 - schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2022 dle předloženého návrhu - viz příloha
usnesení.

Oskar Hamrus, v.r.
starosta města

Ing. Věra Říhová, MPA, 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 osyif^h^aftt)Jsou usnesení Zastupitelstva / Rady města
Kdyně uveřejněna v upravené verzi z/ffůvSSů'4do^zen\přiméřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů.
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ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ
číslo : 3/2022
PŘÍJMY
už

Par
6402

13015

Pól
4122
2222
4116

Popis

Změna

2 804 392,00
160 315,00
211 759,00

Doma ve Kdyni - průtoková dotace
MZŠ - vratká části dotace

MPSV - dotace na výkon soč. práce

3 176 466,00

CELKEM PŘÍJMY

VÝDAJE
už

Par

Pól

4351
6402
3399

5336
2229
5169

Popis

Změna

2 804 392,00
160 315,00
211 759,00

Doma ve Kdyni - průtoková dotace
MZŠ - vratká části dotace

Ostatní záležitosti kultury,církví, sděl.prostředků

3176466,00

CELKEM VÝDAJE

FINANCOVANÍ
Org

Par

Pól

Popis

Změna
0,00 l Financování

CELKEM FINANCOVÁNÍ

Ve Kdyni, dne 30.5.2022

0,00
Oskar Hamrus v.r.
starosta

