Usnesení
76. zasedání Rady města Kdyně
konaného dne 25. července 2018
1.

RM rozhodla:

1.1.

Uzavřít nájemní smlouvu na byt č. 412 o velikosti garsoniéra, Nádražní 660, 345 06 Kdyně
s panem Miroslavem Novým. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou.

1.2.

Uzavřít nájemní smlouvu na byt č. 204 o velikosti 2+1, Nádražní 660, 345 06 Kdyně
s panem Karlem Bláhou. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou.

1.3.

Uzavřít nájemní smlouvu na byt č. 043 o velikosti 1+1, Markova 512, 345 06 Kdyně s paní
Anastasií Opalka. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou.

1.4.

Uzavřít nájemní smlouvu na nájem nebytových prostor objektu železářství, Náměstí čp. 142,
Kdyně se společností SBS Group s.r.o. KDYNĚ, Dělnická 48, 345 06 Kdyně, IČ 024 33 656
za účelem prodeje pracovních oděvů, kuchyňských potřeb, drogerie, spojovacího materiálu a
potřeb pro dům a zahradu. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 6 měsíců.

1.5.

V rámci 9. výzvy „MAS Pošumaví – IROP – Rozvoj sociálních služeb (Sociální
infrastruktura)“ podat žádost o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu
na vybudování zázemí pro klienty a pracovnice pečovatelské služby v objektu č.p. 655
v Markově ulici ve Kdyni.

1.6.

Uzavřít darovací smlouvu s Dobročinným spolkem Otevřená srdce v nás, z.s., Ostrava, IČ
033 62 850, na částku 794,- Kč za účelem financování zdravotních pomůcek, učebních
pomůcek, odborné asistence a volnočasových aktivit dětí.

1.7.

Zúčastnit se internetové online aukce dne 26. 7. 2018 na koupi lesního pozemku p.č. 683 o
výměře 8.641 m2 v k.ú. Kdyně (lokalita za bývalým areálem kasáren).

2.

RM schválila:

2.1.

Rozpočtové opatření č. 6/2018 týkající se v příjmové části dotace od úřadu práce a dotace na
pečovatelskou službu.

3.
3.1.

RM bere na vědomí:
Rozhodnutí firmy AWT Servis s.r.o., Pod Korábem 668, Kdyně, IČ 648 31 965,odstoupit
od uzavření kupní smlouvy na nemovité věci, a to části objektu na stp.č. 1675/3 včetně
příslušných pozemků: stp. č. 1675/3 o výměře 510 m2, p.č. 395/53 o výměře 119 m2, p.č.
395/55 o výměře 1556 m2 a 395/21 o výměře 111 m2, vše v k.ú. Kdyně v areálu bývalých
kasáren a předloží je ke schválení na jednání zastupitelstva města.
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4.

RM jmenovala:

4.1.

Na základě vyhlášeného výběrového řízení a návrhu tajemnice pana Ing. arch. Ivana Šacha
vedoucím Odboru investiční činnosti města Městského úřadu Kdyně s účinností od 1. 10.
2018.

4.2.

V souladu s ustanovením § 1 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního
řízení a konkurzních komisí členy konkurzní komise pro konkurzní řízení na funkci
ředitele/ředitelky Mateřské školy Kdyně, Dělnická 35, příspěvkové organizace, a to ve
složení uvedeném v příloze tohoto usnesení.

5.

RM projednala:

5.1.

Žádost paní Anny Krejbichové o prodej p.p.č. 1622/2 o výměře 1.217 m2v k.ú. Prapořiště ve
vlastnictví města Kdyně. Rada města s prodejem souhlasí a předloží jej ke schválení na
jednání zastupitelstva města za cenu 100,- Kč/m2.

5.2.

Nabídku pana Petra Rambouska prodat p.p.č. 917/14, 918/16, 924/2 a 927/1 o celkové
výměře 6 121 m2, vše v k.ú. Kdyně za celkovou cenu 300.000,- Kč.
Rada města s odkoupením za uvedenou cenu souhlasí a předloží je ke schválení na jednání
zastupitelstva města.

6.
6.1.

.

RM souhlasí:
S návrhem MKS „Modrá hvězda“ Kdyně na vyřazení nepotřebného nefunkčního majetku
z evidence. Rada města s vyřazením tohoto majetku v celkové hodnotě 87.076,75 Kč
z evidence majetku souhlasí.

Ing. Vladislav Vilímec v.r.
místostarosta

Jan Löffelmann v.r.
starosta
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Příloha k Usnesení 76. zasedání rady města Kdyně konaného dne 25. července 2018
Složení konkurzní komise:
Předseda:
Členové:

Tajemnice:

Jan Löffelmann
Ing. Vladislav Vilímec
Marie Stradějová
Eva Marečková
Ing. Pavel Honzík
Bc. Vladimíra Soukupová
Ing. Ivan Trojan
Mgr. Dagmar Bauerová

– starosta města
- místostarosta
– odborník v oblasti
- pedagogický pracovník
- zástupce ČŠI
- zástupce krajského úřadu
- člen rady města, náhradník
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