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Usnesení
53. zasedání Rady města Kdyně
konaného dne 19. července 201 7

?

1.
1.1.

RM rozhodla:

Uzavřít nájemní smlouvu na byt č. 015 o velikosti garsoniéra, Sokolská 632, 345 06 Kdyně
s paní Monikou Rybovou, Americká 166, 345 06 Kdyně. Nájemní smlouva se uzavírá na
dobu určitou.

1.2.

Uzavřít nájemní smlouvu na byt č. 059 o velikosti 2+1, Markova 512, 345 06 Kdyně s paní
Hanou Holanovou, bytem taíntéž, 345 06 Kdyně. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu
urČitou.

1.3.

Uzavřít nájemní smlouvu na byt č. 001 o velikosti 3+l, Družstevní 502, 345 06 Kdyně
s panem Jiřím Berkym, Na Koželužně 621, 345 06 Kdyně. Nájemní smlouva se uzavírá na
dobu určitou.

1.4.

Uzavřít Dodatek č. l Smlouvy o dílo na zhotovení dokumentace ke stavebnímu povolení na

investiční akci ,,Galerie ěp. ll- Kdyně? s BRM spol. s r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň, IČ
63 5 05 410. Dodatkem se mění terrnfn dokončení díla a v návaznosti na tuto změnu platební
podmínky. Cena díla ani ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
1.5.

Uzavřít Dodatek č. l Smlouvy o dílo č. S18-023-002 na investiční akci ,,Prapořiště rekonstrukce chodníku? se společností Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod

Dopravní stavby ZÁPAD, Pražská čp. 495, 370 04 České Budějovice,. IČ 480 35-599.

Dodatkem se mění termín dokončení díla a celková cena díla, která nyní činí 1 487 504,66
Kč bez DPH. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
1.6.

Uzavřít s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly zastoupenou na
základě plné moci společností STEMONT JS s.r.o., Hřbitovní 281, 346 0l Horšovský Týn,

IČ 279 71 589 Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-0009292/1/VB,
Kdyně, Vodní, pl425, kNN za účelem umístění, provozování, obnovu a rozvoj distribuční
soustavy kabelového vedení NN. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene bude
činit 1000,- Kč bez DPH.
1.7.

Uzavřít nájemní smlouvu na část nebytových prostor v 1. patře domu Náměstí čp. 9, Kdyně
s panem Radkem Heidtke, Nárněstí 133, 345 06 Kdyně. Nájemnf smlouva se uzavírá na
dobu neurčitou s výpovědní ?hůtou 3 měsíce.

1.8.

Ukončit nájemní vztah s panem Michalem Muzem, Nádražní 660, 3545 06 Kdyně na
nebytové prostory v čp. 59 ve Starci. Nájemní vztah se končí dohodou k 19. 7. 2017.

1.9.

Podat žádost o p.římý prodej pozemků v areálu rozhledny Koráb. Jedná se o st. p.č. 1593/l
o vymere 311 m , p.p. c. 519/8 o vymere 159 m v k.u. Kdyne a p.p.c. 922/9 o vymere 128
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m v k.u. Usilov.
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2. ?schválila:

2.1. Vsouladu sustanovením § lOa zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů v platném znění uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve
výši 5.000,- Kč z rozpočtu města SK BIKE TEAM JABKOTY o.s., Na Tržišti 546, 345 06

Kdyně, IČ 270 46 249 na úhradu technických pomůcek na značení trati při závodu horských
kol JABKOTY' S MILE International 2017, který se konal 15. července 2017.
2.2. Rozpočtové opatření č. 3/2017 týkající se vpříjmové části Dotace od úřadu práce a ve
výdajové části nákladů na opravu domu čp. 89, Starokdyňská, Kdyně, finanční vypořádání
sPlzeňským krajem - vratka dotace na volby do zastupitelstev krajů a zrušení
rozpočtovaných nákladů na rekonstrukci hasičské zbrojnice v letošním roce. Tato investiční
akce se uskuteční až v roce 2018.

3. RM proiedriala:

3.1.

Žádost manželů Jitky a Jiřího Žižkových, Družstevní 580, 345 06 Kdyně o zakoupení
stavební parcely č.615/7 o rozloze 907 rn"v k.ú. Kdyně v lokalitě Pod Korábem za účelem
výstavby rodinného domu.
Rada města s prodejem stavební parcely souhlasí a doporučí zastupitelstvu města jeho
schválení za cenu 400,- Kč bez DPH a podmínek stanovených pro výstavbu rodinných domů
v této lokalitě.

3.2. Návrh kupní smlouvy ev.č. 1777334723 na objekt Kdyně - cviěiště, ěást (2 pozemky)

uzavírané s Českou republikou - Ministerstvem obrany-, Tychonova 1, Praha 6.- Jedná se
o prodej z výběrového řízení ze dne 25. 4. 2017 za kupní cenu 160.000,- Kč.
Rada města s návrhem kupní smlouvy souhlasí a doporučí její uzavření zastupitelstvu města
ke schválení.

4. RM souhlasía.

4.1.

S konáním rychlostní zkoušky při srazu vozů Škoda ve Kdyni Pod Korábem dne 16.9. 2017
a užívání lesa kolem silnice II.tř.č. 184 za účelem přístupu diváků na závody.

Pořadatel Škodateam klub v AČR, Luby 79, 339 0l Klatovy IČ 720 55 871 se zavazuje
dodržovat při závodě bezpečnostní předpisy a do 24 hodin po ukončení závodu vyčištěnf
tratě a úklid jejího oko]f s uvedením do původního stavu.
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Ing. Vladislav Vilímec v.r.

Jan Lůffelmann v.r.
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