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Město Kdyně
rada města
Náměstí 1

345 06 Kdyně

USNESENÍ
1l. schůze rady města,
která se konala dne 20.3. 2019

Rada města Kdyně:
Rll-145 - schvaluje předložený program schůze

Rll-146 - schvaluje uzavření dohody o poskytování právní služby se společností JP Legal s.r.o.,

advokátní kancelář, se sídlem Kovářská 1253/4 Plzeň, IČ: 07421427 dle předloženého návrhu.
Jedná se o poskytování právních služeb souvisejících s podáním dovolání proti rozsudku Krajského

soudu vČeských Budějovicích ve věci porušení rozpočtové kázně vsouvislosti sprojektem
Centmm vodní zábavy Kdyně.

Rll-147 - schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku č. 85-SZ-010 s Nadace

Partnerství, se sídlem Údolní 33, 602 00 Brno, I;Č: 45773521 ve výši -8 162 Kč na realizaci projektu
,,Arboristické ošetření vybraného stromu rostoucího v parku u Muzea příhraničí ve Kdyni?. Jedná se
o prostředky z veřejné sbírky vybrané v rámci soutěže ,,Strom roku?.

Rll-148 - schvaluje vpředloženém znění uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene

k nemovitosti s Českým rybářským svazem, z. s., místní organizace Kdyně, se sídlem Dělnická 759,
345 06 Kdyně, IČ 18230997. Tato smlouva se uzavírá na základě uzavřené smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 16.9. 2013. Jedná se o uložení zatrubněného
napájení pro výstavbu sádek a tůně do pozemkových parcel č. 993/2, 993/13 a 993/23 v k.ú. Kdyně,
v právu a přístupu na uvedené pozemky za účelem provedení oprav, odstranění havárií či provedení
rekonstmkce zatrubněného napájení. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene činí 1000,Kč bez DPH.

Rll-149 - schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě se

společností ČEZ Energo, s.r.o., se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČ: 29060109
dle předloženého návrhu. Jedná se o umístění, zřízení, provozování a údržbu inženýrské sítě
l

v souvislosti s umístěním kogenerační jednotky k výrobě tepelné energie a zajištění jejich dodávek.
Finanční náhrada za zřízení služebnosti je stanovena ve výši 50 Kč za každý započatý metr
povinných nemovitostí zatížených inženýrskou sítí - p.p.č. 862/2, p.p.č. 886/1, p.p.č. 892/l vše
v k.ú. Kdyně. Předpokládaný rozsah služebnosti je 330 m.

Rll-150 - schvaluje účast zástupců města Kdyně na Mezinárodním sympoziu apiterapie
,,Following the traces of Dr. Filip Terč" v Mariboru, které se uskuteční dne 30. března 2019 a
v rámci nějž bude odhalena busta Dr. Filipa Terče, rodáka z obce Prapořiště. Za město Kdyně se

syrnpozia zúčastní Oskar Hamrus - starosta, Ing. Věra Říhová - místostarostka a Václav Terč potomek Dr. Filipa Terče.

Rll-151 - a) projednala zápis z 2. schůze Bytové komise Rady města Kdyně ze dne 19.3. 2019
b) ruší bod usnesení č. R8 -114 e) přidělení bytu č. 510 o velikosti 2+kk na adrese Nádražní 334,
345 06 Kdyně z důvodu odmítnutí přiděleného bytu
c) ruší bod usnesení ě. R8-114 h) přidělení bytu č. 001 o velikosti 1+1 na adrese Náměstí 155, 345
06 Kdyně z důvodu odmítnutí přiděleného bytu

d) schvaluje přidělení bytu č. 407 o velikosti 2+k na adrese Nádražní 334, 345 06 Kdyně, panu
l
l

e) schvaluje přidělení bytu č. 510 o velikosti 2+k na adrese Nádražní 334, 345 06 Kdyně, paní §
l

í

f) schvaluje přidělení bytu č. 001 o velikosti l+l na adrese Náměstí 155, 345 06 Kdyně, paní §
i

i

g) schvaluje přidělení bytu č. 001 o velikosti l+l na adrese Markova 512, 345 06 Kdyně, paní

l

1

h) schvaluje přidělení bytu č. 018 o velikosti l+l na adrese Mlýnská 651, 345 06 Kdyně, paní §
l

l

i) schvaluje přidělení bytu č. 002 o velikosti 1+k na adrese Bratří Tšídů 693, 345 06 Kdyně, paní
l
l
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Oskar Hamrus, v.r.
starosta města

Ing. Věra Říhová, v.r.
místostarostka města

UpozorněnŤ.

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (Er?í) 201 6/679 a stanoviskem MV č. 2/2004
uveřejněném veVěstníku Uřadu proochranu osobních údajů, částka 30zedne 11.02.2004,

informujeme veřejnost, že usnesení Zastupitelstva / Rady města Kdyně jsou uveřejněna v upravené
verzi zdůvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních Majů podle zákona
č. 1 0l/2000 Sb. (o ochraně osobních Majů).
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