Usnesení
64. zasedání Rady města Kdyně
konaného dne 14. února 2018
1.

RM rozhodla:

1.1.

Uzavřít nájemní smlouvu na byt č. 008 o velikosti 1+1, Americká 612, 345 06 Kdyně
s panem Miroslavem Hůrkou, Náměstí 358, 345 06 Kdyně. Nájemní smlouva se uzavírá na
dobu určitou.

1.2.

Uzavřít nájemní smlouvu na byt č. 017 o velikosti 1+1, 345 06 Kdyně s paní Pavlou
Hlůškovou, t.č. Domov pro matky s dětmi v tísni, Havlovice 5 , 344 01 Domažlice. Nájemní
smlouva se uzavírá na dobu určitou.

1.3.

Příkazní smlouvu na výkon inženýrské činnosti: vypracování zadávací dokumentace včetně
odměření na místě a stavebního dozoru na stavební akci Hluboká – „Restaurace“ –
výměna oken a venkovních dveří s panem Jiřím Hafičem, Kovařovicova 228, 344 01
Domažlice, IČ: 122 84 815, ČKAIT: 0201496.
Smluvní cena je stanovena v celkové výši 9 500,- Kč bez DPH.

1.4.

Příkazní smlouvu na výkon inženýrské činnosti, stavebního dozoru na stavební akci
Stavební úpravy objektu č.p. 142 ve Kdyni – rekonstrukce prodejny železářství
s panem Jiřím Hafičem, Kovařovicova 228, 344 01 Domažlice, IČ: 122 84 815, ČKAIT:
0201496.
Smluvní cena je stanovena v celkové výši 36 000,- Kč bez DPH.

1.5.

Na základě výzvy zveřejněné na úřední desce Města Kdyně uzavřít pachtovní smlouvu na
propachtování zemědělských pozemků v k.ú. Prapořiště ve vlastnictví města Kdyně se
společností ZEOS Brnířov a.s., Brnířov 101, 345 06 Kdyně, IČ: 001 15 380, která podala
nejvyšší nabídku na pachtovné / ha/ rok. Soupis propachtovaných pozemků s uvedením výše
pachtovného a délky pachtu je přílohou bodu 1.5. tohoto usnesení.

1.6.

Uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést
stavbu „Kdyně, DO, Pod Korábem, 611/7 – kNN“ č. IV-12-0012277/1/VB za účelem
stavby zařízení distribuční soustavy – kabel NN a 3x kabelový pilíř na pozemcích ve
vlastnictví města Kdyně v lokalitě Pod Korábem se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 247
29 035 zastoupenou firmou STEMONT JS s.r.o., Hřbitovní 281, 346 01 Horšovský Týn
Jednorázová náhrada činí 5 000,- Kč bez DPH.
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2.

RM schválila:

2.1.

V souladu s ustanovením § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování
účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, účetní výkazy (Rozvahu a Výkaz
zisků a ztrát včetně přílohy) za rok 2017 příspěvkové organizace Mateřská škola Kdyně,
Markova 523.

2.2.

Výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Kdyně, Markova 523, 345 06
Kdyně za rok 2017 a souhlasí s rozdělením vykázaného zisku školy dle návrhu vedení
organizace.

2.3.

V souladu s ustanovením § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování
účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, účetní výkazy (Rozvahu a Výkaz
zisků a ztrát včetně přílohy) za rok 2017 příspěvkové organizace Mateřská škola Kdyně,
Dělnická 35.

2.4.

Výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Kdyně, Dělnická 35, 345 06
Kdyně za rok 2017 a souhlasí s rozdělením vykázaného zisku školy za rok 2017 dle návrhu
vedení organizace.

2.5.

V souladu s ustanovením § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování
účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, účetní výkazy (Rozvahu a Výkaz
zisků a ztrát včetně přílohy) za rok 2017 příspěvkové organizace Technické služby Kdyně,
Dělnická 36, 345 06 Kdyně.

2.6.

Výsledek hospodaření příspěvkové organizace Technické služby Kdyně, Dělnická 36, 345
06 Kdyně za rok 2017 a souhlasí s vypořádáním hospodářského výsledku za rok 2017 dle
návrhu vedení organizace.

2.7.

V souladu s ustanovením § 188a/1c stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů stavbu pro bydlení na pozemkové parcele č.415/4 v k.ú. Dobříkov na Šumavě,
která má společnou hranici s pozemky v zastavěném území obce.

2.8.

Zápis do kroniky obce Hluboká za rok 2017.

2.9.

Zápis do kroniky města Kdyně za rok 2017.

Ing. Vladislav Vilímec v.r
místostarosta

Jan Löffelmann v.r.
starosta
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