Město Kdyně
rada města
Náměstí 1
345 06 Kdyně

USNESENÍ
5. schůze rady města,
která se konala dne 9.1. 2019
________________________________________________________________________

Rada města Kdyně:
R5-53 – a) souhlasí s pořádáním závodu minikár na komunikaci č. 184/II. v katastrálním území
města Kdyně ve dnech 4. a 5. května 2019 v čase od 8:00 do 18:00 hod.
b) ukládá pořadateli, kterým je Pobočný spolek ÚAMK – AUTOMOTOKLUB ŠKODA, se sídlem
tř. Václava Klementa 839, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 75124289, povinnost po
skončení závodu uvést závodiště i okolí trati do původního stavu a předat je určenému zástupci
města Kdyně. Případné škody či náklady na úklid závodiště a okolí trati budou pořadateli následně
fakturovány k úhradě
c) souhlasí s možností bezplatného využívání parkoviště u koupaliště Hájovna pro potřeby
pořadatelů (p.p.č. 404/5 v k.ú. Kdyně)
d) souhlasí s navrženou trasou objížďky, která bude vedena obousměrně po komunikaci č.
18411/III a 184/II (obcí Němčice, Oprechtice a Nový Dvůr), a to až ke křižovatce s komunikací č.
I/22, dále pak po komunikaci I/22 až do obce Kdyně.
R5-54 – a) souhlasí s pořádáním závodu minikár na komunikaci č. 184/II. v katastrálním území
města Kdyně ve dnech 29. a 30. června 2019 v čase od 7:00 do 20:00 hod.
b) ukládá pořadateli, kterým je Pobočný spolek ÚAMK – AUTOMOTOKLUB ŠKODA, se sídlem
tř. Václava Klementa 839, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 75124289, povinnost po
skončení závodu uvést závodiště i okolí trati do původního stavu a předat je určenému zástupci
města Kdyně. Případné škody či náklady na úklid závodiště a okolí trati budou pořadateli následně
fakturovány k úhradě
c) souhlasí s možností bezplatného využívání parkoviště u koupaliště Hájovna pro potřeby
pořadatelů (p.p.č. 404/5 v k.ú. Kdyně)
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d) souhlasí s navrženou trasou objížďky, která bude vedena obousměrně po komunikaci č.
18411/III a 184/II (obcí Němčice, Oprechtice a Nový Dvůr), a to až ke křižovatce s komunikací č.
I/22, dále pak po komunikaci I/22 až do obce Kdyně.
R5-55 – a) schvaluje v rámci působnosti valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace města
Kdyně s.r.o. výši vodného na území města Kdyně včetně přilehlých částí s účinností od 1. ledna
2019 ve výši 25,30 Kč/1 m3 bez DPH.
b) schvaluje v rámci působnosti valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace města Kdyně
s.r.o. výši stočného na území města Kdyně včetně přilehlých částí s účinností od 1. ledna 2019 ve
výši 21,45 Kč/1 m3 bez DPH.
R5-56 – schvaluje v rámci působnosti valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace města
Kdyně s.r.o. výši ceny převzaté odpadní vody na rok 2019 pro obec Brnířov s účinností od 1.
ledna 2019 ve výši 13,25 Kč/1 m3 bez DPH.
R5-57 - schvaluje v předloženém znění uzavření smlouvy o nájmu plynárenského zařízení č.
9418003211/2018/4000220449 uzavřené na základě smlouvy o podmínkách uzavření budoucí
smlouvy č. 9418000091/4000213716 ze dne 12.1. 2018 se společností GasNet, s.r.o. se sídlem
Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, zastoupenou společností
GridServices, s.r.o se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311. Jedná se
o stavbu Kdyně, NTL plynovod a přípojky, 3 RD, lokalita Pod Korábem, č. stavby 8800088701.
Výše ročního nájemného činí 2 504 Kč bez DPH.
R5-58 – a) souhlasí s vyřazením majetku – původně turistických chatek u horské chaty Koráb
v pořizovací hodnotě 1 293 006 Kč dle návrhu Finančního odboru Městského úřadu Kdyně
b) souhlasí s vyřazením majetku v celkové hodnotě 229 529,64 Kč dle návrhu Finančního odboru
Městského úřadu Kdyně z důvodu zastaralosti a nefunkčnosti (PC, monitory, tiskárny, hasičské
stejnokroje, kancelářské vybavení)
R5-59 - schvaluje v souladu se zákonem č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků
na trh dokument Systém náležité péče hospodářského subjektu Lesy Města Kdyně dle předloženého
návrhu
R5-60 – bere na vědomí žádost Konfederace politických vězňů o poskytnutí finančního příspěvku
na činnost organizace v roce 2019
R5-61 – a) bere na vědomí žádost pana Jakuba Ihy a Lukáše Straky ve věci finanční a materiální
podpory akce SKATE CONTEST KDYNĚ 2019
b) ukládá starostovi města s organizátory akce formu spolupráce projednat
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R5-62 - bere na vědomí žádost PS Safír Kdyně o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Kdyně na
celoroční činnost v roce 2019
R5-63 – a) projednala nabídku manželů Ducháčkových k bezplatnému pronájmu části p.p.č. 868/8
v k.ú. Kdyně
b) ukládá starostovi města s manželi Ducháčkovými jednat o bližších podmínkách pronájmu
R5-64 – a) projednala žádost společnosti Česká síť, s.r.o. se sídlem Boženy Němcové 120, 344 01
Domažlice ve věci umístění telekomunikační stanice na stožár objektu rozhledny Koráb
b) ukládá starostovi města s výše uvedenou společností jednat o bližších podmínkách nájemního
vztahu a přesné specifikaci zařízení
R5-65 – a) projednala bezúplatný převod žacího traktoru ISEKI – SXG – 15 kW v pořizovací
hodnotě 513 554 Kč z majetku Města Kdyně do majetku Technických služeb Kdyně z důvodu
provádění odpisů nově zakoupeného příslušenství (bezpečnostní kabina a sněhová radlice)
b) doporučuje zastupitelstvu města bezúplatný převod schválit
R5-66 - schvaluje přidělení bytu č. 406 o velikosti garsoniéra na adrese Nádražní 334, 345 06
Kdyně, panu Liborovi Ježkovi, trvale bytem Sokolská 634, 345 06 Kdyně. Nájemní smlouva se
uzavírá na dobu určitou
R5-67 - schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2018 (viz příloha tohoto usnesení) týkající se
zaúčtování dotace od úřadu práce, dotace na arboristické ošetření aleje Na Šibenici od Plzeňského
kraje, dotace pro MKS Kdyně z rozpočtu Plzeňského kraje (Kdyňský advent), dotace od MV GŘ
HZS pro SDH a dotace od ministerstva zemědělství na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů.
Ve výdajové části se jedná o odeslání průtokové dotace pro MKS (Kdyňský advent)

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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