Město Kdyně
rada města
Náměstí 1
345 06 Kdyně

USNESENÍ
1. schůze rady města,
která se konala dne 19.11.2018
________________________________________________________________________

Rada města Kdyně:
R1-1 a) zřizuje dle § 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích tyto komise:
− Komise stavební a životního prostředí
− Komise školská, kulturní a tělovýchovná
− Komise sociální a zdravotní
− Komise pro správu přilehlých částí obce
b) jmenuje předsedy a členy těchto komisí – viz příloha tohoto usnesení
R1-2 a) určuje dny pro konání občanských sňatků – pátek a sobotu od 9:00 do 13:00 hod.
b) pověřuje prováděním občanských sňatků Oskara Hamruse, Ing. Věru Říhovou a Jana Jandu.
c) stanovuje jim v souladu s § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
právo užívat závěsný odznak se státním znakem České republiky při významných příležitostech
a občanských obřadech.

R1-3 – bere na vědomí dočasné pověření Martiny Vaníčkové, trvale bytem Starokdyňská č.p. 386,
345 06 Kdyně vykonáváním činnosti tajemníka MěÚ Kdyně. Toto pověření je pouze dočasné a je
platné do doby, kdy bude na základě již vyhlášeného výběrového řízení (ze dne 9.11. 2018)
jmenován nový tajemník Městského úřadu Kdyně.
R1-4 - schvaluje v předloženém znění oznámení záměru pronajmout nebytový prostor domu č.p. 8
na Náměstí ve Kdyni a stanovuje jako podmínku zachování provozovny řeznictví.
R1-5 - projednala žádost pana Oldřicha Navrátila o odkoupení pronajatého objektu a části
pozemků v areálu bývalých kasáren ve Kdyni (p.č. 395/18, p.č. 395/39, p.č. 395/40, p.č. 1673/1 a
p.č. 1673/2) a ukládá starostovi města jednat o podmínkách prodeje a zjištění odhadní ceny objektu
a pozemků.
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R1-6 – a) bere na vědomí žádost společnosti AQUAŠUMAVA s.r.o. o zřízení obratiště ve tvaru T,
které by vzniklo oddělením části pozemku, který je nyní ve vlastnictví APM Automotive s.r.o.
Předkladatel navrhuje odkoupení či směnu pozemku ve prospěch města Kdyně dle předloženého
návrhu. Z důvodu provádění výkopových prací pro intenzifikaci ČOV navíc nebude dočasně
umožněn vjezd do areálu SÚS PK (p.č. 907/1 v k.ú. Kdyně), z tohoto důvodu předkladatel navrhuje
zřízení provizorního sjezdu přes pozemek p.č. 862/10 ve vlastnictví APM Automotive s.r.o. a
zřízení provizorních vrat a štěrkové cesty mezi parcelami p.č. 862/10 a p.č. 862/35.
b) ukládá starostovi města jednotlivé body žádosti projednat se zástupci APM Automotive s.r.o. a
SÚS Plzeňského kraje.
R1-7 - projednala žádost o bezúplatný převod pozemku dotčeného stavbou silničního tělesa p.č.
1435/42, k.ú. Prapořiště, vzniklý z pozemku p.č. 1435/13 do vlastnictví Plzeňského kraje a
doporučuje zastupitelstvu města bezúplatný převod uvedeného pozemku schválit.
R1-8 - schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby č. IV-12-00007268/SOBS VB/1 „Prapořiště, DO – obnova vedení NN“ s ČEZ
Distribuce, a.s. zastoupenou spol. Energetická montážní společnost Liberec, s.r.o. Jedná se o
uložení zemního kabelu NN, instalaci 3 ks přípojkových skříní a instalaci 1 ks rozpojovací skříně.
Jednorázová náhrada za omezení vlastnického práva činí 18.990 Kč bez DPH.
R1-9 - schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby č. IE-0007194/VB/2 Kdyně, DO, Farní – obnova vedení NN s ČEZ Distribuce, a.s.
zastoupenou spol. Elektroprojekce Vincíbr s.r.o. Jedná se o uložení zemního kabelového vedení NN
do země a umístění přípojkové skříně v pilíři. Jednorázová náhrada za omezení vlastnického práva
činí 44.700 Kč bez DPH.
R1-10 - schvaluje uzavření smlouvy o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování odpadů se společností Pošumavská odpadová, s.r.o. ve věci likvidace objemných
odpadů.
R1-11 a) schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000 Kč pro Hospic svatého Lazara
b) schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.200 Kč pro TJ Sokol Hluboká na
nákup cen a dárků pro účastníky turnaje ve stolním tenisu
c) schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.000 Kč paní Renátě Mrázové na akci
„Výsadba stromu svobody“ při příležitosti výročí 100 let republiky
d) bere na vědomí žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro PS Jitřenka na rok 2019
e) bere na vědomí žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro KČT Kdyně na rok 2019
R1-12 - schvaluje v předloženém znění oznámení záměru pronájmu koupaliště Hájovna v sezóně
2019 na úřední desce.

R1-13 a) projednala návrh změny obecní hranice předložený na základě zpracování komplexní
pozemkové úpravy v k.ú. Smržovice. Dle navrhované změny se jedná o parcely přecházející z k.ú.
Loučim do k.ú. Smržovice. Celkem se jedná o 7 parcel.
b) ukládá starostovi města jednat o změně obecní hranice se starostkou obce Loučim.
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R1-14 - bere na vědomí rezignaci tajemnice Městského úřadu Kdyně a vypsání výběrového řízení
na obsazení této funkce ze dne 9.11. 2018.
R1-15 - bere na vědomí vypsání výběrového řízení na obsazení pozice hlavní účetní ze dne 13.11.
2018.
R1-16 a) bere na vědomí informaci o odmítnutí přiděleného bytu č. 208 o velikosti 1+1 na adrese
Nádražní č.p. 660 a ruší tak usnesení č.1.1 z 81. schůze Rady města Kdyně ze dne 18. října
2018
b) rozhodla o přidělení tohoto bytu Jiřině Stieberové, trvale bytem Markova 512, 345 06
Kdyně
c) ukládá místostarostce města zpracovat dokument „Zásady pro přidělování bytů ve
vlastnictví města Kdyně“
R1-17 – projednala návrh starosty města na darování dárkových poukázek pro občany města
Kdyně starší 80 let k jejich životnímu jubileu a souhlasí s jejich nákupem.

Oskar Hamrus v.r.
starosta města

Ing. Věra Říhová v.r.
místostarostka města

Upozornění:
V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a stanoviskem MV č. 2/2004
uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.02.2004,
informujeme veřejnost, že usnesení Zastupitelstva / Rady města Kdyně jsou uveřejněna v upravené
verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona
č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).
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