Město Kdyně
@

zastupitelstvo města
Náměstí l

345 06 Kdyně

USNESENI

16. zasedání zastupitelstva města,
které se konalo dne 21. 3.2022

Zastupitelstvo města Kdyně:
Z16-170 - určuje na základě ustanovení § 95 odst. l, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva města
Ing. Vladislava Vilímce a Jana Loffelmanna.

Z16-171 - volí návrhovou komisi ve složení Jan Janda a Ing. Věra Říhová, MPA.
Z16-172 - schvaluje program zasedání zastupitelstva v předloženém znění.
Z16-173 - bere na vědomí zápis zlí. schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kdyně
ze dne 16. 3. 2022.

Z16-174 - a) souhlasí na základě ustanovení § 84 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízenQ, ve znění pozdějších předpisů se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí
a členem zastupitelstva a s uzavřením dohody o provedení práce, mezi Městem Kdyně, se
sídlem Náměstí l, 345 06 Kdyně, IČO: 00253464 a paní Jaroslavou Mlezivovou, trvale bytem
dle předloženého návrhu.

b) souhlasí na základě ustanovení § 84 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem
zastupitelstva a s uzavřením dohody o provedení práce, mezi Městem Kdyně, se sídlem

Náměstí l, 345 06 Kdyně, IČO: 00253464 a paní Sylvou Heidlerovou, trvale bytem)
dle předloženého návrhu.

l

Z16-175 - schvaluje v souladu s ustanovením § lOa zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů v platném znění uzavření smlouvy s Plzeňským krajem,

se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČO: 70890366 o poskytnutí účelové dotace ve výši
180 110,00 Kč na zajištění dopravní obslužnosti v Plzeňském kraji v roce 2022.
Z16-176 - schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) v platném znění odpis pohledávky ve výši 57 809,75 Kč po zesnulém!
l(nar.^n^^B). který byl od l. l. 2003 do 30. 11. 2004 nájemníkem bytu ve
vlastnictví Města Kdyně. Pohledávka byla vymáhána exekučně, po úmrtí dlužníka byla
exekuce zastavena.

Z16-177 - schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) v platném znění odpis pohledávky ve výši 66 176,00 Kč poBIBB(nar.|B
a^^^^^—(nar.^^^—, kteří byli od l. 10. 2006 do 28. 2. 2009
nájemníky bytu ve vlastnictví Města Kdyně. Pohledávka byla vymáhána exekučně (na
Slovensku) a zákonem č. 233/2019 Z. z. byla zastavena.

Z16-178 - schvaluje prodej stavební parcely č. 1688 o výměře 1002 m2, druh pozemku:
zastavěná plocha a nádvoří včetně stavby bez č.p./č.e. (objekt výroby) a pozemkové pare. č.

618/19c výměře 157 m2, druh pozemku: ostatní plocha a pare. č. 618/20 o výměře 160 m2,
druh pozemku: ostatní plocha vše v k.ú. Kdyně společnosti JAY GROUP s.r.o., se sídlem
Masarykova 124, 344 Ol Domažlice, IČO: 26322811, zastoupené jednatelem společnosti
panem Zdeňkem Sojkou za cenu dle znaleckého posudku ve výši 3 969 000 Kč. Náklady
spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí uhradí kupující.
Z16-179 - projednalo připomínku zastupitele Jana Loffelmanna ve věci veřejnosprávní
kontroly příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Prapořiště, se sídlem

Prapořiště 100, 345 06 Kdyně, IČO: 70996717.

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 oct^.ímé-^ickych osob v souvislosti se zpracováním

osobních údajů a o volném pohybu ^Sf^>^ásfĎ(^5b^cné nařízení o ochraně osobních údajů)
jsou usnesení Zastupitelstva / R/dy i^čsta^ Kdyně ^eřejněna v upravené verzi z důvodů
dodržení přiměřeností rozsahu zv^řejňo^ar^ f osfpbníc\ údajů.
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