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Usnesení
25. zasedáníRady města Kdyně
??

1.

1.1.

konaného dne 28. ledna 2016

RM rozhodla:

Uzavřít nájemní smlouvu na byt č. 003 o velikosti garsoniéra, Sokolská 634, 345 06 Kdyně
s paní Věrou Krumlovou, Na Tržišti 528, 345 06 Kdyně. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu
urČitou.

1.2.

Uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a právu stavby

s ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ-247 29 03'5
zastoupenou firmou Elektroinvest Strakonice, a.s., na stavbu ,,Kdyně, D0, 231/9, Kelemen
- kNN IV-12-0010862/001?. Jedná se o připojení nového odběrného místa elektrické energie
(zahrádky). Výše jednorázové náhrady se sjednává na 5 000,- Kč bez DPH.
1.3.

Uzavřít Smlouvu o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a právu

provést stavbu ,, Plynovod + 7 -přípojek Na Skalce, ulice Šmídova ve KdynÍ? na
p.p.č.l084/9 vkatastrálním území Kdyně s Úřadem pro zastupování státu ve- věcech
majetkových ČR (budoucí povinný). Záloha na jednorázovou náhradu činí 3 000,- Kč.
1.4.

Uzavřít Smlouvu o dílo na zhotovení dokumentace k stavebnímu povolení č. 215 935 na
,,Stavební úpravy domu ěp. 89 Kdyně, NPK? s BRM spol. s r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň,

IČ: 635 05 410. Cena za provedení díla činí 191 000,- Kč bez DPH.
1.5.

Uzavřít Smlouvu o dílo na Opravu společných prostor
prosti WC, koupelen a příslušenství
Sumaa
Chatová osada Hájovna se společností ROST Šumava
2000, o.s. Řepešín 22, 383 0l
Prachatice, IČ 270 09 505. Cena díla činí 293 200,- Kč bez DPH.

1.6.

Podat žádost o bezúplatný převod pozemkové parcely č. 665 v k.ú. Smržovice dle zákona č.
92/1991 sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších

předpisů, Usnesení vlády ČR č.-565 ze dne 1 7. 5. 2006, část G, bod 5.

RM schválila :
2.1.

V souladu s ustanovením § 1 0a zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů v platném znění s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši
10 000,- Kč z rozpočtu města Kdyně Fondu ohrožených
OŽenýí dětí, Klokánek z.s., se sídlem

?u,IČ
IČ 00499277. Dotace se poskytuje na
Rozvojová zóna 514, 340 21 Janovice nad Úhlavou,
pořízení hygienických potřeb a ošacení, obuvi a zajištění volnočasových aktivit a kulturních
akcí pro děti zanedbané, týrané, zneužívané a jinak ohrožené.
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2.2. Vsouladusustanovením§lOazákonač.250/2000Sb.,orozpočtovýchpravidlechúzemních
rozpočtů v platném znění s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši
5 000,- Kč z rozpočtu města Kdyně na materiální zabezpečení Konfederaci politických vězňů

ČR, pobočka Domažlice., se sídlem Rýzmberská 553, 345 06 Kdyně.
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 2015 příspěvkové organizace Masarykova základní škola
Kdyně.
2.4. Výsledek hospodaření příspěvkové organizace Masarykova základní škola Kdyně za rok
2015 a souhlasí s rozdělením vykázaného zisku dle návrhu vedení organizace.
2.5. Uzavření veřejnoprávní smlouvy na výkon agendy silničního stavebního úřadu (pro místní
komunikace) pro členské obce Dobrovolného svazku obcí Kdyňsko patřící pod Obec
s rozšířenou působností Domažlice, které o to požádají.

3. RM souhlas'.

3.1. S úplnou a krátkodobou uzavírkou silnice II/184 a následnou objízdnou trasou Němčice -

Oprechtice - Nový Dvůr - Kout na Šumavě - Kdyně a opačně ve dnech 4. 6. a 5. 6. 2016 od
8.00 do 18.00 hod. za účelem konání VIII. ročníku závodů automobilů do vrchu Koráb 2016

s podmínkou, že okolí trasy a závodiště po ukončení závodu uvede pořadatel - Sdruženf

českého autosportu, Vrážská 1498, 153 00-Praha 5, IČ 72035935 - do původního stavu.
4. R?M proiednala:

4.1. Pořízení územního plánu města Kdyně pro celé jeho správní území a určení starosty města
pana Jana Lč5ffelmanna jako ,,určeného zastupitele? a v souladu s ustanovením § 44 zákona č.
1 83/2006 sb., stavební zákon je předloží na jednání Zastupitelstva města Kdyně
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Ing. Vladislav Vilímec v.r.
mÍstostarosta
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Jan Lůffelmann v.r.
starosta

