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Usnesení

8. zasedáníZastupitelstva města Kdyně

a
?

konaného dne 14. března 2016

?

1. ZM schválilo:

1.1. Vsouladu sustanovením § lOa zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů vplatném znění Smlouvu o poskytnutí účelové dotace určené na
zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2016 s Plzeňským krajem,

Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ: 70890366. Finanční dotace činí 158.490,- Kč.
1.2. Pořízení územního plánu města Kdyně pro celé jeho správní území a určení starosty města
p. Jana Lč5ffelmanna jako ,,určeného zastupitele? a v souladu s ustanovenfm § 44 zákona
č. 183/2006 sb., stavební zákon.

1.3. Vstup Města Kdyně do Občanského sdružení Tanaberk (spolek) se sídlem Hájek 24, 345 06

Všemby, IČ 227 32110.
1.4. Prodej nemovitostí v areálu bývalých kasáren společnosti Celloflex s.r.o., Kdyně, Lesní 479,

PSČ 345 06 IČ 25202499, které měla dosud v podnájmu za dohodnutou cenu 3 200 000,Kč. Jedná se o tyto nemovitosti:
budova - garáž, bez č.p./č.e. stojící na pozemku parc.č. 1677 o výměře 575 m2 - zastavěná
plocha a nádvoří, budova - garáž, bez č.p./č.e. stojící na pozemku parc.č. 1676/2 o výměře
63 m2 - zastavěná plocha nádvoří, pozemek parc.č. 395/23 o výíněře 2009 m2 - ostatní
plocha, jiná plocha, pozemek parc.č. 395/26 o výměře 754 m2 - ostatní plocha, jiná plocha,
pozemek parc.č. 395/45 o výměře 1336 m2 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemek parc.č.
1809 o výměře 207 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba bez
č.p/č.e., výroba, zapsána na LV 2406, pozemek parc.č. 1676/l o výměře 514 m2, zastavěná
plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba bez č.p./č.e., garáž, zapsaná na LV 2406 to vše
v k,ú, Kdyně ve vlastnictví města Kdyně.
Náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy, vkladem do katastm nemovitostí a daň
z nabyíí nemovitých věcí uhradí kupující.
1.5.

Prodej pozernkové parcely č. 604/6 o výměře 54 m2, ostatní plocha v k.ú. Prapořiště ve
vlastnictví města Kdyně paní Soně Polákové, bytem Brnířov 91.
Rada mesta s prode)em so lasi a doporucu.)e )e) ke sc valeni za cenu 70,- Kc/m .
Náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy, vkladem do katastm nemovitostí a daň
z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

1.6. Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 665 - ostatní plocha, ostatní komunikace
v k.ú. Smržovice o výměře 131 m2, která tvoří přístupovou cestu spolu s p.p.č. 682 - ostatní

komunikace vlastnictví města Kdyně. Pozemkovm parcela č. 665 je vmajetku ČR
s příslušností hospodaření Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/1 la, Žižkov, 130
00 Praha 3.

1.7. V souladu s nařízením vlády č. 352/2015 sb., Ze dne 14. prosince 2015, kterým se mění
nařízení vlády č. 37/2003 o odměnách za výkon funkce členůrn zastupitelstev ve znění
pozdějších předpisů výši odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města Kdyně
s účinností od 15. března 2016.

2, ZM změnilo:

2.1. Bodč.1.6.Usnesenf7.zasedáníZastupitelstvaměstaKdynězednel4.prosince20l5takto:
Prodej stavebních parcel p.č. 43/3, p.č. 1705 - 1710 a p.č. 1715 - 17?7 o celkové výíněře

2 763- m2, vše v k.ú. Kdyně a v majetku města Kdyně. Jedná se o stavební parcely pod
bytovými domy č.p. 32 vAmerické ulici, č.p. 614 - 619 a č.p. 624 - 626 vulici Na
Koželužně v majetku Stavebního bytového družstvu Domažlice, Masarykova 486, 344 0l
Domazlice. Cena )e stanovena ve vysi 200,- Kc/m .
Náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy, vkladem do katastm nemovitostí a daň
z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.
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Příloha k bodu 6:

Výše odrněn jednotlivým členŮm zastupitelstva dle nařízení vlády č. 352/20"l5 Sb. ze dne 14
prosince 2015, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev ve znění pozdějších předpisů

člen rady
a člen výboru
zastupitel

2.036,1.471,703

4.210,- Kč

člen rady
a předseda výboru, komise
zastupitel

2.036,1 .663,?r03
4.402,- Kč

předseda výboru, komise
zastupitel

1 .663,703.-

.lMll,

2.366,- Kč

člen výboru, komise
zastupitel

S platností od 15. 3. 2016

1 .471 ,?r03
2."l74,- Kč

