Město Kdyně
zastupitelstvo města
Náměstí l

345 06 Kdyně

USNESENI
8. zasedání zastupitelstva města,
které se konalo dne 5. 3.2020

Zastupitelstvo města Kdyně:
Z8-64 - určuje na základě ustanovení § 95 odst. l, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů ověřovateli zápisu zjednání zastupitelstva města
Ing. Ivana Trojana a Václava Maršíka.

Z8-65 - volí návrhovou komisi ve složení Ing. Ota Královec a Jan Janda.
Z8-66 - schvaluje program zasedání zastupitelstva dle upraveného návrhu.
Z8-67 - schvaluje jednací řád Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kdyně dle
předloženého návrhu

Z8-68 - schvaluje odkup p.p.č. 33/4 v k.ú. Kdyně o výměře l 481 m2, dmh pozemku: ostatní
plocha za cenu l 777 200 Kč, tj. l 200 Kč/m2 Jedná se o pozemek na křižovatce ulic Sokolská
a Bratří Tšídů, který je strategicky vhodný pro vybudování parkoviště či další bytovou
zástavbu. Vlastníkem pozemku je ^B|||^^^^B, trvale bytem
l. Pozemek je prodáván prostřednictvím RK MULLER REALITY/IMMOBILIEN,

s.r.o., se sídlem náměstí Míru 154/1, 339 Ol Klatovy, IČO: 26352729. Náklady spojené se
sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastm nemovitostí uhradí kupující, tj. Město Kdyně.
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Z8-69 - schvaluje prodej objektu na st.p.č. 1675/4 včetně přilehlých pozemků:

st.p.č. 1675/4 o výměře 92 m2 - zastavěná plocha a nádvoří
p.p.č. 1587 o výměře 14 m - ostat, pí. jiná plocha
p.p.č. 395/48 o výměře 202 m2 - ostat, pí., jiná plocha - která vznikla z p.p.č. 395/19
p.p.č. 395/49 o výměře 310m2 - ostat, pl., jiná plocha - která vznikla z p.p.č. 395/16
p.p.č. 395/56 o výměře 58 m2 - ostat, pí., jiná plocha, vše v k.ú. Kdyně
ve vlastnictví Města Kdyně panu ^^^^^^^^B, trvale bytem
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 433 210 Kč vč. DPH. Náklady spojené se sepsáním
kupní smlouvy, vkladem do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí
kupující.

Z8-70 - schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů odpis pohledávky - penále z neuhrazeného
nájemného za nájem bytu na adrese Nádražní 334, 345 06 Kdyně. Toto rozhodnutí je učiněno
rovněž na základě sdělení soudního exekutora ze dne 30. l. 2020, spis. zn: 134 EX 15358/11,

kde je uvedeno, že KS ve svém usnesení čj. KSPL 54 INS 17407/2014-B-24 povinnou ^B
l, trvale bytem ^^^^^^^^^^^^^B osvobozuje od placení pohledávek
Z8-71 - a) schvaluje na základě žádosti pana ^^^^^^B a ^^^^^^^B' trvale bytem
prodloužení lhůty pro dokončení stavby RD v lokalitě Na Skalce,
na p.p.č. 1070/38 v k.ú. Kdyně formou dodatku kupní smlouvy. Lhůta pro ohlášení dokončení
stavby se dle požadavku žadatelů stanovuje na 3/2021.
b) schvaluje na základě žádosti paní ^^^^^^^^^B' trvale bytem
prodloužení lhůty pro dokončení stavby RD v lokalitě Na Skalce, na p.p.č. 1070/41
v k.ú. Kdyně formou dodatku kupní smlouvy. Lhůta pro ohlášení dokončení stavby se dle
požadavku žadatelky stanovuje na 7/2020.
c) schvaluje na základě žádosti ^^^^^^^BI^^^^B' trvale bytem
prodloužení lhůty pro dokončení stavby RD v lokalitě Na Skalce, na p.p.č. 1070/45

vk.ú. Kdyně formou dodatku kupní smlouvy. Lhůta pro ohlášení dokončení stavby se
stanovuje na 6/2021.

Z8-72 - a) schvaluje Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Domažlicku
na období 2020 - 2024 dle předloženého návrhu
b) schvaluje Realizační plán Komunitního plánování sociálních služeb na Domažlicku na rok
2020 dle předloženého návrhu.
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Z8-73 - bere na vědomí zápis z 3. schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kdyně
ze dne 20. 1.2020.

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 přiměřeností rozsahu zveřejňovaných osobních údajů.
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