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Usnesení
68. zasedání Rady města Kdyně
konaného dne 4. dubna 2018

1. RMrozhodla:

1.1. Uzavřítnájemnísmlouvunabytč.O05ovelikostil+1,Sokolská634,34506Kdyněspaní
Miluší Votrubovou, bytem Náměstí 140, 345 06 Kdyně. Nájemní smlouva se uzavírá na
dobu určitou.

1.2. Na základě doporučení hodnotící komise uzavřít Smlouvu o dílo na ,,Rekonstrukci hasičské
zbrojnice Kdyně" s DSP - Domažlický stavební podnik s.r.o., Havlíčkova 6, 344 0l

Domažlice, IČ: 263 22 242, který v rámci vyhlášeného výběrového řízení podal
nejvýhodnější nabídku ve výši 14 983 964,00 Kč bez DPH.
1.3.

Uzavřít s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly zastoupenou na
základě plné moci společností OMEXOM GA Energo s.r.o. se sídlem Na Střílně 1929/8,

323 00 Plzeň - Bolevec, IČ 491 96 812 Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č.
IV-12-0011706/VB/002, za účelem zřízení umístění a provozování zařízení distribuční
soustavy zemní kabel NN. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene činí 5.000,- Kč
bez DPH.
1.4.

Uzavřít s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly zastoupenou na
základě plné moci společností Senergos, a.s. se sídlem Družstevní 452/13a, 664 49

Ostopovice, IČ 269 15 413 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-0012581 Kdyně, DO

Škarmanská, 220/2 - kNN, za účelem zřízení umístění a provozování zařízení distribuční
soustavy zemní kabel NN pro nové odběrní místo a výstavbu připojovací skříně.
Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene činí 5.000,- Kč bez DPH.

1.5. Příkazní smlouvu na výkon inženýrské činnosti: vypracování zadávací dokumentace včetně
odměření na místě a stavebního dozoru po dobu výstavby na stavební akci ,,Oprava
komunikace Kdyně - Podzámčí? spanem Jiřím Hafičem, Kovařovicova 228, 344 0l

Domažlice, IČ: 122 84 815, ČKAIT: 0201496.
Smluvní cena je stanovena v celkové výši 39 000,- Kč bez DPH.
1.6. Vyhlásit výběrové řízení na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním
řízení na stavební práce ,,Galerie Kdyně, čp 11, stavební úpravy objektu".
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2. RM proiednala:
2.1. NabídkumanželůJaroslavyaVáclavaVotmbových,Markova515,34506Kdyněnaprodej

domu na Náměstí
čp. 14 (Restaurace u Votmbq5,
»tmbů), stp.č. 189 o výměře 584 mj včetně p.p.č.
těstÍ Č!.
72m.
86 o výměře 341
m",
p.p.ča.
1432
o
výměře
72
m1 a stp.č. 87/ l o výměře 693 m?'.
41m,
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Rada města s odkoupením domu včetně citovaných pozemků od manželů Votmbových
souhlasí a dopomčí jeho schválení na jednání zastupitelstva města.

3. RMschválila:

3.1.

Vrárnci působnosti valné hromady Vodovody a kanalizace města Kdyně spol. sr.o.
výsledek hospodaření společnosti v roce 2017 a ukládá společnosti odvod vykázaného zisku
ve výši 267 386,10 Kč na účet města Kdyně s tím, že tento vykázaný zisk bude městem
použit na investice potřebné k zajištění dalšího rozvoje vodovodní a kanalizační sítě ve
městě.

3.2.

Rozpočtové opatření č.3/2018 týkající se navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové
organizaci Mateřská škola Markova 523, Kdyně na mzdy zaměstnanců v roce 2018.

4. RM bere na vědonu:

4.1. Inforínaci starosty města p. Jana LčSffelmanna o konání 20. zasedání Zastupitelstva města
Kdyně. Jednání zastupitelstva města se koná v úterý 24. 4. 2018 od 18.00 hod. v zasedací
místnosti Městského úřadu Kdyně.
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Ing. Vladislav Vilímec

Š
Jan Lůffeffiann
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