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Qzastupitelstvo města
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345 06 Kdyně

USNESENÍ
6. zasedání zastupitelstva města,
které se konalo dne 7. 1l. 2019

Zastupitelstvo města Kdyně:
Z6-48 - určuje na základě ustanovení § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 sb., o obcích (obecní
zříz.ení), ve znění pozdějších předpisů ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Ing.
Otu Královce a Jana Lěffelmanna.

Z6-49 - volí návrhovou komisi ve složení Tomáš Veselý a Ladislav Mráz.

Z6-50 - schvaluje program zasedání zastupitelstva dle upraveného návrhu.

Z6-51 - schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. l zákona č. 128/2000 sb., o obcích
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů aktualizaci Plánu společných zařízení v rámci
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Smržovice, vypracovaného společností GROMA PLAN,

s.r.o., se sídlem Plachého 1 558/40, 301 00 Plzeň, IČO: 25233025. Prováděné změny, které byly
odsouhlaseny sborem zástupců vlastníků pozemků, se týkají pouze cestní sítě, v rámci které
došlo k posunu nebo úpravě délky cest z důvodu zpřístupnění všech pozemků. Jedná se o cesty
DC 23-N, DC 26-N, VC 27-R. Dále touto změnou dochází k vytvoření doplňkové cesty DC
30, která je rovněž nezbytná z důvodu zajištění přístupnosti pozemku.

Z6-52 - bere na vědomí zápisy ze schůzí Kontrolního výboru ZM Kdyně ze dne 24. 6. 2019
a 14. 10. 2019.
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Z6-53 - volí v souladu s ustanovením § 117 odst. 4 zákona č. l 28/2000 sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů předsedou Kontrolního výboru Zastupitelstva města
Kdyně pana Jana Jandu.

Z6-54 - schvaluje prodej níže uvedených pozernkových parcel panul
m
B

í,

část p.p.č. 455/ 1 a část p.p.č. 1l 12/2 v k.ú. Kdyně, po oddělení se jedná o p.p.č. 2022

o výměře 6 m2 - zastavěná plocha
část p.p.č. 111 2/2 v k.ú. Kdyně, po oddělení se jedná o p.p.č. 1ll 2/47 o výměře 4 m2

- ostatní plocha a p.p.č. 2021 o výměře 3 m2 - zastavěná -plocha
část p.p.č. 455/ 1 v k.ú. Kdyně, po oddělení se jedná o p.p.č. 455/6 o výměře 45 m2 ostatní plocha
Vše dle předložených geometrických plánů č. 1531-1013/2014 a č. 1324-1013/2014. Cena

pozemků je stanovena na 300 Kč/m2 bez DPH, a to vzhledem k tomu, že se jedná o dlouhodobě
připlocené a částečně zastavěné pozemky. Náklady spojené se sepsánfm kupní smlouvy,
vkladem do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

Z6-55 - schvaluje prodej p.p.č. 41 5/13 o výměře 206 m2 - zahrada a p.p.č. 41 5/3 l o výměře

120 m2 - ostatní plocha, komunikace v k.ú.- Dobříkov na Šumavě panu -l
trvale bytem l

l

?. Cena pozemků je stanovena na 100 Kč/m2 bez DPH,

a to vzhledem k tomu, že se jedná o dlouhodobě připlocené pozernky. Náklady spojené se
sepsáním kupní smlouvy, vkladem do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí
uhradí kupující.

Z6-56 - a) bere na vědomí odstoupení paní l
?, trvale bytem l
I
?, od záměru výstavby rodinného domu na p.p.č.4 l 5/30 o výměře 95 8 m2 v k.ú.
Dobříkov na Sumavě. Tento pozemek byl ve vlastnictví paní l
?na základě kupní

i

smlouvy NZ? 99/2017 ze dne 1l. 10. 2017, uzavřené s Městem Kdyně. Kupní cena pozemku -

l m2 za 100 Kč + DPH, tedy 121 Kč/m2 včetně DPH, tj. kupní cena celkem za 115 918 Kč.
b) ruší usnesení č. 2.4. ze 17. zasedánf Zastupitelstva města Kdyně ze dne 25. 9. 2017 týkající

se prodeje p.p.č.415/30 o výměře 958 m2 v k.ú. Dobříkov na Šumavě určené k výstavbě
rodinného domu.

c) schvaluje v souladu s uzavřenou kupní smlouvou NZ199/2017 ze dne 1l. 10. 2017 zpětné

odkoupení p.p.č.4 l 5/30 o výméře 958 m2 v k.ú. Dobříkov na Šumavě za původní prodejní cenu
ve výšill5 918 Kč vč. DPH.

d) schvaluje v souladu s ustanovením § 39 zákona č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení)
zveřejnění záměru prodeje této pozemkové parcely určené k výstavbě rodinného domu. Prodej
bude realizován forínou obálkové metody nejvyšší nabídnuté ceně. Nejnižší nabídková cena
činí 100 Kč/ m2 bez DPH.

Z6-57 - schvaluje podání žádosti o odkoupení pozemků p.č. 1 909/2 o výměře 412 m2 - ostatní

plocha, jiná plocha a p.p.č. 191 6/ 10 o výměře 77 m" - ostatní plocha, sport. a rekreační plocha
2

v k.ú. Podzámčí z majetku Lesy ČR, s.p., se sídlem Přemyslova 1 106/19, 500 08 Hradec

Králové - Nový Hradec Králově, IČO: 42-1 96451 do majetku 'Města Kdyně. Žádost o převod je
podávána z důvodu veřejného zájmu a narovnání majetkových vztahů, které vznikly při stavbě
vodní nádrže a sportovního hřiště v obci Podzámčí - stavby ve vlastnictví Města Kdyně

v současné době zasahují na pozemky ve vlastnictví Lesy ČR, s.p.

Oskar Hamrus v.r.
starosta města

Ing. Věra Říhová v.r.
místostarostka města
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UpozorněM.

V souladu s rxařízením Evropského parlamentu a Rady (E{?J) 2016/679 a stanoviskem MV

č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních Majů, částka 3 0 ze dne 11. 2.
2004, informujeme veřejnost, že usnesení Zastupitelstva / Rady města Kdyně jsou uveřejněna
v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenostž rozsahu zveřejřiovaných osobních Majů
podle zákona č. 1 0l/2000 Sb. (o ochraně osobních Majů).
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