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Náměstí 1

345 06 Kdyně

USNESENÍ
5. zasedání zastupitelstva města,
které se konalo dne 8. 8. 2019

Zastupitelstvo města Kdyně:
Z5-38 - určuje na základě ustanovení § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 sb., o obcích (obecnf
zřízení), ve znění pozdějších předpisů ověřovateli zápisu zjednání zastupitelstva města
Antonína Váchala a Radka C::ejku.
Z5-39 - volí návrhovou komisi ve složení Jaroslava Mlezivová a Tomáš Veselý.
Z5-40 - schvaluje program zasedání zastupitelstva v předloženém znění
Z5-41 - a) vydává na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení), ve zněnf pozdějších předpisů, obecně závaznou
vyhlášku č. 1 /20 19, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Kdyně
a část školského obvodu základní školy zřízené městem Kdyně.
b) vydává nazákladě ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 sb.,
o předškolnfm, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou
vyhlášku č. 2/2019, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem ?
Kdyně.
Z5-42 - vydává dle § 84 odst. 2, písm. u), zákona č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, směrnici č. 1/2019 stanovující pravidla pro poskytování
cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Kdyně dle upraveného návrhu.

Z5-43 - schvaluje podání žádosti o odkoupení pozemků p.č. 350/26 o výměře 586 m2 -

zahrada, p.č, 350/25 o výměře 1354 m2 - zahrada, p.č. 350/24 o výměře 893 m2 - zahrada, p.č.
i

350/22 o výměře 1298 m22 - zahrada, p.č. l 104/3 o výměře 240 m22- ostatní plocha, ostatní

komunikace, vše v k.ú. Kdyně z majetku Římskokatolické církve, farnosti Kdyně, Farní 90,
345 06 Kdyně do majetku Města Kdyně. Žádost o převod je podávána z důvodu veřejného
zájmu, nebot' se jedná o pozemky, které navazují na stávající pohřebiště ve Kdyni a
odkoupením těchto pozemků je do budoucna možné rozšíření kdyňského hřbitova.

'L5-44 - schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozernků p.č. 3 52 o výměře 5904 m2 ostatní plocha, pohřebiště, p.č. 350/53 o výměře 122 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
včetně stavby č.p. 160, vše v k.ú. Kdyně. Žádost o převod je podávána z důvodu veřejného
zájmu, nebot' se jedná o pozemek, který se nachází v areálu hřbitova.
Z5-45 - a) schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 1 28/2000 sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a rovněž v souladu s ustanovením § 27
zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů Dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské kulturní středisko
Modrá hvězda Kdyně vč. přílohy č. 1, kterou tvoří smlouva o výpůjčce a přílohy č. 2, kterou
tvoří soupis předávaného majetku.
b) stanovuje účinnost tohoto dodatku vč. příloh k 1. 9. 2019.
Z5-46 - a) rozhodlo v souladu s ustanovením § 35a a § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. L28/2000
sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů o zřízení příspěvkové organizace
,,Doma ve Kdyni - centrum sociálních služeb? s účinností od 1. 1. 2020. Tato organizace
bude nadále vykonávat činnosti a služby dosud poskytované Odborem pečovatelské služby
Městského úřadu Kdyně.
b) schvaluje v souladu s ustanovením § 35a a § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a rovněž v souladu s ustanovením § 27
zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů zřizovací listinu příspěvkové organizace ,,Doma ve Kdyni - centrum sociálních
služeb? s účinností od 1. 1. 2020.

Z,S-47 - schvaluje zapojení Města Kdyně do projektu ,,Rozvoj komunitního plánování
sociálních služeb na Domažlicku?, a to v rámci již probíhající III. etapy projektu, jejírnž
výstupem bude Plán rozvoje sociálnfch služeb na období 2020 - 2024.

Oskar Hamrus v.r.
starosta města

Ing. Věra Říhová v.r.
místostarpstka města
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