Město Kdyně
zastupitelstvo města
Náměstí l

345 06 Kdyně

USNESENI

10. zasedání zastupitelstva města,
které se konalo dne 22. 9.2020

Zastupitelstvo města Kdyně:
Z10-87 - 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. Ivana Trojana a Radka Čejku.
Z10-88 - volí návrhovou komisi ve složení Ing. Věra Říhová a Ing. Ota Královec.
Zl 0-89 - schvaluje program zasedání zastupitelstva dle upraveného návrhu.

Z10-90 - bere na vědomí zápis z 5. schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kdyně
ze dne 9. 9. 2020.

Z10-91 - schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 24/2020/3 3120/Hr o prodeji pozemků ve

vlastnictví Města Kdyně - p.p. č. 83/3 o výměře 9 m2, p.p.č. 83/4 o výměře 4 m , p.p.č. 2192/16
o výměře 66 m , vše v katastm nemovitostí vedené jako ostatní plocha - ostatní komunikace
v k.ú. Hluboká se společností Ředitelství silnic a dálnic, státní příspěvková organizace, se

sídlem Na Pankráci 546/56,14000 Praha 4-Nusle, IČO: 65993390 za navrženou cenu 16 130
Kč dle předloženého znaleckého posudku č. 2028 -11- 2020. Podání návrhu na vklad do
katastm nemovitostí zajistí kupující, který současně uhradí příslušný správní poplatek s ním
spojeny.

Z10-92 - schvaluje prodej pozemkové pare. č. 604/19 - zahrada o výměře 47 m2 a pozemkové
)arc. č. 604/20 - zahrada o výměře 43 m2 vše v k. u. Starec manželům
l, trvale bytem ^^^^^^^^^^^^^^B za cenu 200 Kč/m2. Náklady spojené se
sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí uhradí kupující.
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Z10-93 - schvaluje koupi pozemkové pare. č. 862/37 o výměře 409 m , nově vzniklé
rozdělením pozemkové parc.č. 862/10 - ostatní plocha, manipulační plocha vk.ú. Kdyně a

pozemkové parc. č. 1680/2 o výměře 10 m nově vzniklé rozdělením pozemkové pare. č. 1680
- travní porost v k.ú. Prapořiště ve vlastnictví APM Automotive s.r.o., se sídlem Nádražní 776,

345 06 Kdyně, IČO: 00670863 za dohodnutou kupní cenu ve výši l 158 Kč/m2, tj. celkem 485
202 Kč. Důvodem koupě výše uvedených pozemků je realizace projektu intenzifikace COV
Kdyně. Náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí uhradí
kupující, tj. Město Kdyně.
Z10-94 - schvaluje v předloženém znění uzavření smlouvy o bezúplatném převodu
vlastnického práva k nemovitým věcem s Českou republikou - Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2,

Odloučené pracoviště Domažlice, se sídlem Paroubkova 228, 344 Ol Domažlice IČO:

69797111. UZSVM převádí bezúplatně na Město Kdyně pozemkové parcely v k.ú. Kdyně:
pozemkovou par. č. 1115/1, druh pozemku - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2359

m2, pozemkovou parc. č. 1115/2, druh pozemku - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
501 m , pozemkovou parc. č. 1182/4, druh pozemku - ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 1667 m2 , pozemkovou parc. č. 1182/6, druh pozemku ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 891 m . Poplatek z návrhu na vklad do katastru nemovitostí se zavazuje
uhradit převodce, tj. UZSVM.
Zl 0-95 - schvaluje na základě žádosti pana ^^^^^^^^^B' trvale bytem
prodloužení lhůty pro dokončení stavby RD na pozemku pare. č. 610 v k.
u. Kdyně formou dodatku kupní smlouvy dle požadavku žadatele do termínu 12/2020.
Z10-96 - schvaluje jakožto dotčený orgán v řízení o umisťování staveb uvedených v odst. l
písm. c) až e) § 188a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů výstavbu jednoho rodinného domu s příslušenstvím na p.p.č. 88/2 v k.ú.
Starec, a to na žádost pana ^^^^^^^^B, trvale bytem ^^^^^^^^^^^^B|Z10-97 - schvaluje jakožto dotčený orgán v řízení o umisťování staveb uvedených v odst. l
písm. c) až e) § 188a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů výstavbu jednoho rodinného domu s příslušenstvím na p.p.č. 415/30 v k.ú.
Dobříkov na Šumavě, a to na žádost pana ^^^^^^B, trvale bytem

Z10-98 - schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města
Kdyně ve výši 20 000 Kč s organizací Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Jitřenka Kdyně, se
sídlem Farní 281, 345 06 Kdyně, IČO: 73732621. Dotace se poskytuje na podporu ostatních
akcí a činností směřujících k všestrannému rozvoji území města Kdyně a uspokojování potřeb
obyvatel pod názvem: „Oprava rozvodu vody - táborová základna Zelená Lhota".
Z10-99 -vydává v souladu s ustanovením § 35 a§ 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 27 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
dodatek č. l zřizovací listiny příspěvkové organizace Doma ve Kdyni - centrum sociálních

služeb, se sídlem Sokolská 635, 345 06 Kdyně, IČO: 084 29 928 dle předloženého návrhu.
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ZIO-100 - vydává v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) obecně závaznou vyhlášku
města Kdyně č. 1/2020 kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místním poplatku
za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené
Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu ze dne 13. 12. 2010.
ZIO-101 - vydává v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) obecně závaznou vyhlášku
města Kdyně č. 2/2020 kterou se kterou se částečně ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2010,
o místních poplatcích ze dne 13.12. 2010. Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší v ČASTI

II. ČI. l odst. l písm. b) a e) a dále ČÁST III. POPLATEK ZA LÁZEŇSKÝ A REKREAČNÍ
POBYT (ČI. 8 až 14) a ČÁST VI. POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY (ČI. 25 až 29)
Obecně závazné vyhlášky č 1/2010, o místních poplatcích, ze dne 13.12.2010.
Z10-102 - vydává na základě ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích"), a v souladu
s ustanovením § 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. 3/2020 o místním poplatku
z pobytu dle předloženého návrhu s účinností od l. l. 2021.

Oskar Hamrus v.r.
starosta města

Ing. Věra Říhová v.r.
místostarostka města
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Upozorněni:

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 přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů.
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