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USNESENÍ
4. zasedání zastupitelstva města,
které se konalo dne 27. 5. 2019

Zastupitelstvo města Kdyně:
Z4-25 - určuje na základě ustanovení § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města
Jaroslavu Mlezivovou a Sylvu HeidleroÝou.

Z4-26 - volí návrhovou komisi ve složení Ing. Ota Královec a Tomáš Veselý.

Z4-27 - schvaluje upravený program zasedání zastupitelstva

Z4-28 - a) schvaluje v souladu s § 84 odst. l zákona č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozděj ších předpisů Plán společných zařízení v rámci Komplexní pozemkové úpravy
vk.ú. Smížovice, vypracovaný společností GROMA PLAN, s.r.o., se sídlem Plachého

1558/40, 301 00 Plze-ň, IČO: 25233025.
b) schvaluje v souladu s Fg 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů prioritní opatření, která navrhl sbor zástupců vlastníků pozemků polní cesty - VCla-R a VC3-R.

Z4-29 - schvaluje jakožto dotčený orgán v řízení o umist'ování staveb uvedených v odst. l
písm. c) až e) e) 1 88a zákona č. 1 83/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve zněnf
pozděj ších předpisů výstavbu jednoho rodinného domu s příslušenstvím na p.p.č. 41 5/2 l v k.ú.

Dobříkov na Šumavě -na žádost manželů
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Z4-30 - schvaluje v souladu s ustanovením e) 85 písm. f) zákona č. 128/2000 sb., o obcích
(obecní zřízení), vplatném znění odpis pohledávky za cizím pachatelem zroku 2009

v souvislosti s vloupáním do budovy radnice v celkové výši 74 536 Kč.

Z4-31 - schvaluje v souladu s ustanovenfm F3 lOa zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů v platném znění uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace ve výši 110 000 Kč z rozpočtu města Kdyně TJ Sokol Kdyně, se sídlem Masarykova

243, 345 06-Kdyně, IČO: 22841644. Dotace se poskytuje na činnost oddílů v roce 2019 takto:
Oddíl kuželky

50 000 Kč

Oddíl florbal
Oddíl stolní tenis
Oddíl tenis

15 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč

Oddíl voleibal
Celkem:

15 000 Kč
110 000 Kě

Z4-32 - schvaluje podánf žádosti o bezúplatný převod pozemkové parcely č. 3 50/50 o výměře

70 m2 - ostatní plocha, pohřebiště v k.ú.- Kdyně z majetku České republÍky ve správě Úřadu

pro zastupování státu ve věcech maj etkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 3 90/42, Nové Město,

128 00 Praha 2, ďo majetku Města Kdyně. Žádost o převod je podána z důvodu veřejného

zájmu, nebot' se jedná o pozemek, který se nachází v areálu hřbitova.

Z4-33 - a) projednalo návrh na zrušení příspěvkové organizace Městská poliklinika Kdyně,
se sídlem Náměstí 9, 345 06 Kdyně, IK:O: 07482981

b) odložilo rozhodnutí o zrušení příspěvkové organizace Městská poliklinika Kdyně do dalšího

zasedání zastupitelstva

c) pověřuje starostu jednáním s lékaři a s vlastníky stávajícího zdravotního střediska

'L4-34 - schvaluje v souladu s ustanovením § 35 a § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000
sb., o obcích (obecní zřízeni), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 27
zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů novou zřizovací listinu příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Modrá

'hvězda Kdyně, se sídlem Náměstí 1'Ž6, 345 06 Kdyně, IČO: 00514368, a to včetně přílohy č.
1, kterou tvoří smlouva o výpůjčce. Tato zřizovací listina nahrazuje dosud platnou zřizovací

listinu ze dne 6. února 2012, a to s účinností k 1. 6. 2019.

Z4-35 - a) schvaluje dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové základní
školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola Kdyně, se sídlem Komenského 134,
345 06 Kdyně s Obcí Brnířov, se sídlem Brnířov 41, 345 06 Kdyně

b) schvaluje dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy, jejíž
činnost vykonésú Masarykova základní škola Kdyně, se sídlem Komenského 134, 345 06

Kdyně s Obcí Nová Ves, se sídlem Nová Ves 65, 345 06 Kdyně
2

Z4-36 - doplňuje usnesení č. Z2-1 l následovně: m) stanovuje závazné ukazatele rozpočtu
města pro rok 2019 v paragrafovém třídění rozpočtové skladby, a to s účinností od 1. 6. 2019.

Z4-37 - a) bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Kdyně za rok
2018

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 úěet Města Kdyně a
vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením Města Kdyně s výhradou zjištěných chyb a

nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Kdyně za rok
2018, která byla zpracována Oddělením přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly Kraj ského
úřadu Plzeňského kraje.

c) schvaluje v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 220/2013 sb., o požadavcfch na
schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek řádnou účetní závěrku
Města Kdyně za rok 2018

d) přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření
Města Kdyně za rok 2018 :

Město Kdyně bude důsledně dodržovat jednotlivá ustanovení zákona
č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tak, aby
nedocházelo k překročení kompetencí jednotlivých orgánů města.
Zastupitelstvo města dodatečně schválilo již uzavřenou Smlouvu o poskytnutí návratné
finanční výpomoci příspěvkové organizaci Technické služby Kdyně ve výši 573 732
Kč, která byla uzavřena dne 2. 11. 2018 za podmínek sjednaných touto již uzavřenou
smlouvou.

Informace o konání zasedání zastupitelstva města budou obsahovat podrobný soupis
bodů programu tak, aby bylo zajištěno řádné informování občanů o všech záležitostech,
které budou na zasedání projednávány.

Zápisy ze zasedání zastupitelstva města budou obsahovat všechny potřebné náležitosti
tak, aby bylo dodržováno ustanovení § 95 zákona č. 128/2000 sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Město bude důsledně dodížóvat jednotlivá ustanovení zákona č. 250/2000 sb., 0
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Uzavřené veřejnoprávnf
smlouvy o poskytnutí dotace budou zveřejňovány na úřední desce města zákonem
stanoveným způsobem a ve stanoveném terínínu.

Město Kdyně bude důsledně dodížovat jednotlivá ustanovenf zákona
č. 134/2016 sb., o zadávánf veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Město Kdyně bude důsledně dodržovat jednotlivá ustanovení zákona
č. 320/2001 sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto
zjištění bude vydána směrnice týkající se způsobu zajištění kontrol hospodaření
příspěvkových organizací zřízených Městem Kdyně.

3

e) souhlasí s konstatováním, že na základě uplatněných připomínek předsedy finančního
výboru k přezkumu hospodaření prováděném kontrolní skupinou Krajského úřadu Plzeňského
kraje, bylo z pozice vedoucí oddělení přezkumu hospodaření krajského úřadu i vedoucího
ekonomického odboru Krajského úřadu Plzeňského kraje shledáno, že uplatněné námitky jsou
oprávněné. Dluh města Kdyně za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu
upravujícího rozpočtovou odpovědnost je nulový. Návratnou finanční výpomoc vůči
příspěvkové organizaci Technické služby Kdyně poskytla Rada města Kdyně vrámci
pravomoci zřizovatele v souladu s § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových
pravidlech územních celků, který nevyžaduje souhlas zastupitelstva.

Oskar Hamrus v.r.
starosta města

Ing. Věra Říhová v.r.
místostarostka města

'-'?k E S?
l

o*re8
Doms#'
8 D0ma')!'
%?
,

.J-

Upozornění:

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a stanoviskem MV

č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních Majů, částka 30 ze dne 11. 2.
2004, informujeme veřejnost, že usnesení Zastupžtelstva / Rady města Kdyně jsou uveřejněna
v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních ůdajů
podle zákona č. 1 0l/2000 Sb. (o ochraně osobních Majů).
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