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Usnesení
39. zasedáníRady města Kdyně
konaného dne 31. října 2016

i

1.

1.1.

RM rozhodla:

Uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene se společností GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem,
Klíšská 940, 401 17 zastoupenou GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602

00 Brno, IČ 279 35 311 spočívající v právu zřídit a provozovat na služebném pozemku p.č.
1438 a 1441, vše v k.ú. Kdyně plynárenské zařízení a právu vstupu a vjezdu na služebný
pozemek. Jednorázová náhrada činí 605,- Kč včetně DPH.
1.2.

Uzavřít Příkazní smlouvu na výkon inženýrské činnosti na stavbě ,,Kdyně - kanalizaění

stoky, ulice Klatovská? s panem Jiřím Hafičem, Kovařovicova 228, 344 0l Domažlice, IČ
122 84 815, ČKAIT: 0201496. Smluvní cena činí 18 700,- Kč bez DPH.
1.3.

Uzavřít Dodatek č. 6 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor budovy čp. 3, 345 06
Kdyně na stp. č. 3/1 1 a stp. č.3/ 16 vše v k.ú. Kdyně ve vlastnictví Města Kdyně s Komerčnf

bankou a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ 453 17 054 týkající
se způsoby platby nájemného a záloh na úhradu ceny služeb. Výše nájemného a ostatní
ustanovení nájemní smlouvy se nemění.
1.4.

Uzavřít nájeínní smlouvu na byt č. 010 o velikosti garsoniéra, Sokolská 635, 345 06 Kdyně
s paní Květoslavou Jandovou, Náměstí 358, 345 06 Kdyně. Nájemní smlouva se uzavírá na
dobu určitou.

1.5.

Uzavřít nájemní smlouvu na byt č. 208 o velikosti l+l, Nádražní 660, 345 06 Kdyně
s panem Antonínem Končabou, Markova 579, 345 06 Kdyně. Nájemní smlouva se uzavírá
na dobu určitou.

1.6.

Uzavřít nájemní smlouvu na byt č. 205 o velikosti 2+k, Nádražní 334, 345 06 Kdyně
s paní Ivanou Asztalasovou, bytem taíntéž. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou.

1.7.

Uzavřít nájemní smlouvu na byt č. 031 o velikosti 2+l, Markova 512, 345 06 Kdyně
s paní Miladou Jahnovou, bytem tamtéž. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou.

2.

RM souhlasí :

2.1.

Se zmšením Fondu rozvoje bydlení města Kdyně v částce 292 707,02 Kč a převodem
zbývající částky 292 707,02 Kč na město Kdyně. Jedná se o prostředky města, které byly
v minulosti spolu s prostředky poskytnutými ze Státního fondu rozvoje bydlení půjčeny za
účelem rekonstrukcí a oprav bytů. Zapůjčené prostředky byly jednotlivými příjemci již
vráceny.
i

3. RA/I schválila:

3.1. Rozpočtové opatřenf č. 21/2016 týkající se zaúčtování dotace od úřadu práce
a neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Mateřská škola Kdyně, Markova 523 na
platy pedagogických pracovníků.
3.2. Vsouladu sustanovením § lOa zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů v platném znění uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve
výši l 500,- Kč zrozpočtu města Kdyně PS Safír Kdyně, na materiálně technické
zabezpečení akce pro děti ,,Helloweenský průvod 2016?, který se koná v sobotu 5. 11.
2016 ve Kdyni.
3.3. Vsouladu sustanovením § lOa zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů v platném znění uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve
výši 3 000,- Kč z rozpočtu města Kdyně Sportovní unii okresu Domažlice, z.s., Fůgnerova

647, 344 0l Domažlice, IČ 004 35 481 na materiálně technické zabezpečení 29. ročníku
,,Běhu na Koráb?, který se koná v neděli 6. 11. 2016 ve Kdyni.
3.4. Dokument ,,Systém náležité péěe? Města Kdyně týkající se zjišt'ování přístupu
k informacím o dodávkách dříví z městských lesů na trh, posouzenf rizik v rámci těchto
dodávek a opatření přijatých ke zmírnění rizika uvedení nezákonně vytěženého dříví.

4. RM imeriovala:

4.1.

S účinnostf od 1. 1. 2017 pana Ing. Jiřího Kvítka, Na Ostrůvku 90, 344 0l Domažlice, IČ
433 50 917 do funkce odpadového hospodáře města Kdyně.
Ing. Jiří Kvítek nahradí v této funkci od 1. 1. 2017 stávajícího odpadového hospodáře p.
Pavla Diviše.

4.2. Pana Václava Vogeltanze, bytem Hluboká čp. 43 kronikářem obce Hluboká.
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