Město Kdyně
rada města
Náměstí 1
345 06 Kdyně

USNESENÍ
3. schůze rady města,
která se konala dne 10.12.2018
________________________________________________________________________

Rada města Kdyně:
R3-31 – schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby č. IV-12-0013974/1/VB Prapořiště, DO, č.p. 115 – vedení NN s ČEZ Distribuce,
a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou spol.
ProjektEL s.r.o. se sídlem Masarykova 436, 339 01 Klatovy, IČ: 28044711 dle předloženého
návrhu. Jedná se o pokládku zemního kabelu NN z důvodu požadavku o navýšení rezervovaného
příkonu. Jednorázová náhrada za omezení vlastnického práva činí 5 000 Kč bez DPH.
R3-32 – schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby č. IV-12-0014148 Kdyně, DO, Markova, č. parc. 256/2 – kNN s ČEZ Distribuce,
a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou spol.
Senergos a.s. se sídlem Družstevní 13a, 664 49 Ostopovice, IČ: 26915413 dle předloženého návrhu.
Jedná se o vybudování kabelového vedení pro přípojku NN. Jednorázová náhrada za omezení
vlastnického práva činí 5 000 Kč bez DPH.
R3-33 - schvaluje odpisový plán MŠ Kdyně, Markova dle předloženého návrhu. Jedná se o odpisy
elektrické pece trojité ASBER ASE-3 a elektrické pánve BR 80-98 ET/N.
R3-34 – schvaluje uzavření Mateřské školy Kdyně, Dělnická v době vánočních prázdnin, a to od
27.12 2018 do 6.1. 2019 z důvodu informace ředitelky MŠ o malém počtu přihlášených dětí
k docházce do MŠ v uvedeném termínu.
R3-35 - bere na vědomí informaci starosty města o nákupu 17 ks výstavních pláten expozice
FALEŠNÉ HRANICE. Akce „Kámen“. Plátna budou v budově MKS Modrá hvězda Kdyně tvořit
stálou expozici k připomínce této akce.
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R3-36 a) projednala předložený návrh rozpočtu města Kdyně na rok 2019. Rozpočet je koncipován
jako vyrovnaný s rozpočtovou rezervou 1 911 002 Kč, s celkovými příjmy a výdaji ve výši
135 608 632 Kč.
b) projednala střednědobý výhled rozpočtu města Kdyně na období 2019 – 2021
c) projednala závazné ukazatele rozpočtu pro zřízené příspěvkové organizace
d) doporučuje zastupitelstvu města výše uvedené dokumenty v předloženém znění po projednání
ve finančním výboru schválit.
R3-37 – bere na vědomí termín zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Kdyně, který byl
stanoven na 13.12. 2018.
R3-38 a) projednala nabídku manželů Hübelových ke koupi lesního pozemku p.č. 1162 v k.ú.
Prapořiště o výměře 8 481 m² za cenu 8 Kč/ 1 m². Jedná se o lesní pozemek navazující na lesní
pozemky ve vlastnictví Města Kdyně.
b) doporučuje zastupitelstvu koupi uvedeného lesního pozemku schválit.
R3-39 - a) v rámci působnosti valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace města Kdyně
spol. s.r.o. schvaluje výplatu odměny jednateli společnosti s přihlédnutím k jeho osobnímu podílu
na plnění úkolů v roce 2018. Odměny budou vyplaceny z vlastních finančních prostředků
společnosti.
b) v rámci působnosti valné hromady společnosti Transteplo spol. s.r.o. schvaluje výplatu odměny
jednateli společnosti s přihlédnutím k jeho osobnímu podílu na plnění úkolů v roce 2018. Odměny
budou vyplaceny z vlastních finančních prostředků společnosti.
R3-40 – schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nemovité věci v areálu koupaliště Hájovna
s panem Romanem Berkou, trvale bytem Brnířov 81, 345 06 Kdyně a s panem Tomášem
Basakinem, trvale bytem Družstevní 502, 345 06 Kdyně. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu
určitou, v době trvání od 1.5. 2019 do 31.8. 2019 s možností prodloužení dle klimatických
podmínek.
R3-41 – schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem nebytových prostor na adrese Náměstí č.p.
8 s panem Františkem Vanickým, trvale bytem Zahořany 125, 344 01 Domažlice, za účelem
provozování řeznictví. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců.
R3-42 – schvaluje přidělení bytu č. 009 o velikosti 1+1 na adrese Sokolská 635, 345 06 Kdyně
manželům Cihaninovým, trvale bytem Na Koželužně 614, 345 06 Kdyně. Nájemní smlouva se
uzavírá na dobu určitou.
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R3-43 - bere na vědomí informaci starosty města o nově jmenovaném předsedovi inventarizační
komise, kterým byla jmenována Martina Vaníčková, trvale bytem Starokdyňská 386, 345 06 Kdyně.
R3-44 – bere na vědomí informaci starosty města o termínu 2. zasedání Zastupitelstva města
Kdyně, které se uskuteční ve čtvrtek, 20.12. 2018 od 18:00 hod. v sále MKS Modrá hvězda Kdyně.

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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