Město Kdyně
rada města

Náměstí l

345 06 Kdyně

USNESENI

63. schůze rady města,
která se konala dne 31. 5.2021

Rada města Kdyně:

R63-934 - schvaluje předložený program schůze.

R63-935 - schvaluje v souladu s ustanovením § 23 odst. 3 a § 17 zákona č. 561/2004 Sb.,
školského zákona a zákona č. 472/2011 Sb., který mění zákon č. 561/2004, ve znění pozdějších
předpisů a § 2 odst. l vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a ve znění vyhlášky č.
43/2006 Sb., povolení výjin-iky z počtu dětí v MS Kdyně, Markova 523, se sídlem Markova 523,

345 06 Kdyně, IČO: 70996741 pro školní rok 2020/21 takto:
I., II., III., IV. třída: 28 dětí.

R63-936 - a) bere na vědomí předložené doklady týkající se hospodaření příspěvkové organizace

Základní a mateřská škola Prapořiště, se sídlem Prapořiště 100, 345 06 Kdyně, IČO: 70996717,
doložené v souvislosti s usnesením Rady města Kdyně č. R62-922 a), b) a projednáním předložené
účetní závěrky organizace za rok 2020.

b) konstatuje, že chyby a nedostatky, zjištěné kontrolou hospodaření příspěvkové organizace
Základní a mateřská škola Prapořiště, se sídlem Prapořiště 100, 345 06 Kdyně, IČO: 70996717 za
období 2017-2019 nebyly napraveny.

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

sídlem Prapoňště 100, 345 06 Kdyně, IČO: 70996717, a to z důvodu, že předložené podklady
l

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.
d) schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 2023 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Prapořiště, se sídlem Prapořiště 100,
345 06 Kdyně, IČO: 70996717 dle upraveného návrhu zřizovatele.
R63-937 - schvaluje dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy,
informační koncepci Města Kdyně, verze 3.0 dle předloženého návrhu.
R63-938 - schvaluje vypsání výběrového řízení na dodavatele akce „Pořízení dopravního
automobilu pro SDH Hluboká" formou zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
R63-939 - a) projednala stanoviska a doporučení Bytové komise Rady města Kdyně na základě
zápisu z 29. schůze Bytové komise Rady města Kdyně ze dne 20. 5. 2021.

b) schvaluje přidělení bytu č. 009 o velikosti 1+k na adrese Bratří Tšídů 693, 345 06 Kdyně paní
l, trvale bytem ^^^^^^^^^^^^^^^^^B.
R63-940 - bere na vědomí výsledek hospodaření Bytového družstva Kdyně střed, se sídlem

Náměstí l, 345 06 Kdyně, IČO: 26365961 za rok 2020. Výsledek hospodaření a způsob úhrady
vykázané ztráty bude projednán na nejbližší členské schůzi družstva
R63-941 - a) projednala účetní závěrku Města Kdyně za rok 2020.
b) doporučuje zastupitelstvu města účetní závěrku za rok 2020 schválit, hospodářský výsledek
roku 2020 - zisk ve výši 14 450 324,60 Kč doporučuje převést na účet 432 - Výsledek hospodaření
předcházejících účetních období.
R63-942 - a) bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření USC Kdyně za rok
2020.
b) projednala Závěrečný účet Města Kdyně za rok 2020 a doporučuje tento dokument
Zastupitelstvu města Kdyně ke schválení bez výhrad.
R63-943 - a) projednala žádost Ing. Václavy Jandečkové o poskytnutí finanční podpory na vydání
historického komiksu podle skutečných událostí s názvem Akce „Kámen".
b) schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10 000 Kč Ing. Václave Jandečkové určeného na
podporu vydání historického komiksu podle skutečných událostí s názvem Akce „Kámen".
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R63-944 - schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2021 dle předloženého návrhu - viz příloha tohoto
usnesení.

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 : 3/2021

PŘÍJMY
už

Par

Pól
4122

CELKEM PŘÍJMY

Změna

Popis

839 461,00 \Doma ve Kdyni - průtoková dotace

839461,00

VÝDAJE
už

Par
4351

Pól
5336

Změna

Popis

839 461,00 l Doma ve Kdyni - průtoková dotace

839 461,00

CELKEM VÝDAJE

FINANCOVÁNÍ
Org

Par

Pól

Změna

Popis
0,00 l Financování

CELKEM FINANCOVÁNÍ

0,00

Ve Kdyni, dne 31.05.2021
Oskar Hamrus v.r.
starosta

