Usnesení
?

71. zasedání Rady města Kdyně
konaného drie 10. května 2018

1. RMrozhodla:

1.1. Uzavřít nájemní smlouvu na byt č. 006 o velikosti 2+1, Pod Korábem 668, 345 06 Kdyně
s panem Petrem Kalousem, bytem Starokdyňská 240, 345 06 Kdyně. Nájemní smlouva se
uzavírá na dobu určitou.

1.2. Uzavřít nájemní smlouvu na byt č. Oll o velikosti garsoniéra Sokolská 632, 345 06 Kdyně
s panem Janem Greinerem, bytem Nová ves 21, 345 06 Kdyně. Nájemní smlouva se uzavírá
na dobu určitou.

1.3. Na základě doporučenf hodnotícf komise uzavřít Smlouvu o dílo na ,,Oprava komunikace
Kdyně - Podzámčí? a ,,Rekonstrukce místní komunikace vobci Smržovice?

s firmou Silnice Klatovy, a.s., Vídeňská 190, 339 0l Klatovy, IČ: 453 57 307, která
v rámci vyhlášeného výběrového řízení podala nejvýhodnější nabídku ve výši 2 850 311,73
Kč bez DPH.

1.4. Uzavřít dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.l07/80 na ,,Stavební úpravy objektu ěp. 142 ve

Kdyni? s firrnou SBS Group s.r.o., Dělnická 48, 345 06 Kdyně, IČ: 024 33 656, týkající se
změny termínu dokončení stavby z 31. 5. 2018 na 30. 6.2018. Ostatní ustanovení smlouvy
o dílo se nemění.

1.5. Uzavřít Smlouvu o dílo na ,,Variantní studii odkanalizování města

Kdyně

Část

PSČ 619
6] 00,
Smržovice? s ProVenkov, spol. s r.o., Brno - Horní Heršpice, Kšírova 552/45, PSČ

IČ: 276 99 455 za nabídkovou cenu ve výši 40 000,00 Kč-včetně DPH.
1.6. Uzavřít Smlouvu o dílo na ,,Variantní studii odkanalizování města

Kdyně

Část

Dobříkov? s ProVenkov, spol. s r.o., Brno - Horní Heršpice, Kšírova 552/45, PSČ 6]
619 00,
IČ: 276 99 455 za nabídkovou cenu ve výši 40 000,00 Kč včetně DPH.
1.7. Uzavřít Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokurnentace v pro územní řízení k akci

,,Kanalizace Starec - Prapořiště? s- AQUAŠUMAVA s. r.o.,- Chudenín 30, 340 22

Nýrsko, IČ: 648 32 911 za nabídkovou cenu ve výši 356 950,00 Kč včetně DPH.
1.8. Uzavřít Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokurnentace v pro územní řízení k akci

,,Kdyně - ČOV? s AQUAŠUMAVA s-. r.o., Chudenín 30, 340 22-Nýrsko, IČ: 648 32 911

za nabídkovou cenu ve výši 435 600,00 Kč včetně DPH.
1.9.

Příkazní smlouvu DOMOZA Projekt s.r.o., Teslova 1202/3, 301 00 Plzeň, IČ: 281 45 089
na zajištění monitoringu projektu ,,Stavební úpravy bytového domu Markova 512,
Kdyně? za cenu 80 000,- Kč bez DPH.
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1.10. Uzavřít Smlouvu o dílo na zpracování ,,Studie proveditelnosti (dle závazné osnovy 62.
výzvy IROP)? pro projekt ,,Automobil pro sociální služby? s Mgr. Kamilem Pikhartem,

Luby 247, 339 0l Klatovy, IČ: 765 66 218 za nabídkovou cenu ve výši 30 000,00 Kč bez
DPH.

1.11. V návaznosti na platnost nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) uzavřít Smlouvu o
poskytování služeb v oblasti software a inforínačních technologií č. TS20l8-03 s panem

Tomášem Suchým, Spáňov 62, 344 0l Domažlice, IČ: 886 96 651 za stejných podmínek, za
kterých tyto služby dosud fakturoval.
1.12. Uzavřít Smlouvu o umístění peněžního automatu v přízemí budovy čp. 3 na adrese Náměstí,

345 06 Kdyně s Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na PřÍkopě 33 čp. 969, PSČ
114 07, IČ 453 17 054. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

2. RMschválila:

2.1. VrámcipůsobnostivalnéhromadySlužbyměstaKdyně,spol.sr.o.,Nádražní314,34506

Kdyně, IČ: 453 48 197 výsledek hospodaření společnosti v roce 2017 a souhlasí s tím, aby
vykázaný zisk ve výši4 941,- Kč byl použit na úhradu neuhrazené ztráty z minulých let.
2.2. Rozpočtové opatření č. 4/2018 týkající se vpříjmové částí dotací od úřadu práce a na
pečovatelskou službu a ve výdajové části vratky dotace na volbu prezidenta 2018.
2.3. Vsouladu sustanovením § lOa zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů v platném znění uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve
výši5 000,- Kč z rozpočtu města Klubu třetí arrnády Plzeň na pohonné hmoty pro historická
vozidla, která se účastnf parnátkové jízdy během květnových oslav osvobození

jihozápadních Čech.
2.4. Vsouladu sustanovenfm § lOa zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů v platném znění uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve
výšil500,- Kč z rozpočtu města SDH Hluboká na ,,Slet čarodějnic? - 30. 4. 2018.
2.5. Vsouladu sustanovením § lOa zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů v platném znění uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
ve výši 1000,- Kč z rozpočtu města TJ Sokol Hluboká na ,,Dětský den - 26. 5. 2018.
2.7. Vsouladu sustanovením § lOa zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů v platném znění uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve
výši 1000,- Kč z rozpočtu rněsta SDH Podzámčí na ,,Dětský den? - 2. 6. 2018.
2.8. Vsouladu sustanovením § lOa zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů v platném znění uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve
výši 2 000,- Kč z rozpočtu města SDH Nová Ves - Vítovky na organizační zajištění oslav
,,120 let založení SDH Nová Ves - Vítovky? - 21. 7. 2018.
2.10. Vsouladu sustanovením § lOa zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů v platném znění uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve

výši 10 000,- Kč z rozpočtu města sdružení OSOBA, Dělnická 481, 345 06 Kdyně, IČ: 265
73 661 na technické zajištění akce ,,Rýzmberský večírek 201 8?.
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2.11. Vsouladu sustanovením § lOa zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů v platném znění uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve
výši 20 000,- Kč z rozpočtu města spolku Chodsko žije, Muzeum Chodska v Domažlicích,
Chodské nárněstí 96, 344 0l Domažlice na podporu vydání knihy Příběhy pošt - z historie
poštovnictví na Domažlicku.
.2.12. V souladu s ustanovením § 23 odst. 3 a § 17 zákona č. 561/2004 sb., školského zákona ve
znění pozdějších předpisů povolení výjimky z počtu dětí 24 ve třídě na počet dětí 27
v Mateřské škole Kdyně, Dělnická 35 ve třídách 1.,2. a 3. pro školní rok 201 8/2019.
2.13. V souladu s ustanovením § 23 odst. 3 a § 17 zákona č. 561/2004 sb., školského zákona ve
znění pozdějších předpisů povolení výjimky z počtu dětí 24 ve třídě mateřské školy na počet
dětí 28 v Základní škole a Mateřské škole Prapořiště pro školní rok 201 8/20 19.

3. RM souhlasío.

3.1. Spronájmem koupaliště Hájovna, které je svěřeno do správy příspěvkové organizaci
Technické služby Kdyně, panu Ing. Janu Suastikovi, Markova 512, 345 06 Kdyně na dobu
určitou od 15. 5. 2018 do 22. 9. 2018.

4. RM proiedriala:

4.1. Žádost manželů Josefa a Veroniky Nejedlých o zpětné odkoupení pozemkové parcely č.

4}5/24 v k.ú. Dobříkov na Šumavě Mě-stem Kdyně za cenu 123 420- Kč z důvodu změny
rozhodnutf o stavbě rodinného domu.

Rada města se zpětným odkoupením souhlasí a předloží jej ke schválení na jednání
zastupitelstva města.

5. RM stanovila:

5.1. Plat řediteli příspěvkové organizace Technické služby Kdyně p. Janu Koutníkovi s platností
od 1. 5. 2018.

5.2. V rámci působnosti valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace města Kdyně, spol.
s r.o., odměnu jednateli společnosti Ing. Václavu Opatovi s platností od 1. 6. 2018.

ř

d
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Ing?. Ivan'Trojan

ř

.,J

Ing. Vladislav Vilímec

člen rady města

mÍstostarosta
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