Město Kdyně
rada města
Náměstí 1
345 06 Kdyně

USNESENÍ
6. schůze rady města,
která se konala dne 28.1. 2019
________________________________________________________________________

Rada města Kdyně:
R6-68 – a) souhlasí s pořádáním závodu Mistrovství ČR ve slalomu automobilů na pozemní
komunikaci č. 184/II v katastrálním území města Kdyně dne 12. května 2019 v čase od 8:00 do
18:00 hod.
b) souhlasí s úplnou krátkodobou uzavírkou části pozemní komunikace č. 184/II v k.ú. Kdyně
(Koráb) a se zvláštním užíváním této komunikace po dobu konání závodu
c) souhlasí s užíváním lesních pozemků ve vlastnictví Města Kdyně kolem pozemní komunikace č.
184/II za účelem přístupu diváků k trati
d) souhlasí s možností bezplatného využívání parkoviště u koupaliště Hájovna pro potřeby
pořadatelů (p.p.č. 404/5 v k.ú. Kdyně)
e) určuje pořadateli, kterým je Automotoklub Kdyně v AČR, se sídlem Na Kobyle 209, 345 06
Kdyně, IČ: 00479748, 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.
f) 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.
R6-69 – a) souhlasí s pořádáním 28. Historic Vltava Rallye 2019 a 54. Rallye Šumava Klatovy
2019 na pozemní komunikaci č. 184/II v katastrálním území města Kdyně dne 26. dubna 2019
v čase od 15:00 do 27. dubna do 01:30 hod.
b) souhlasí s úplnou krátkodobou uzavírkou části pozemní komunikace č. 184/II v k.ú. Kdyně
(Koráb) a se zvláštním užíváním této komunikace po dobu konání závodu
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c) souhlasí s užíváním lesních pozemků ve vlastnictví Města Kdyně kolem pozemní komunikace č.
184/II za účelem přístupu diváků k trati
d) souhlasí s možností bezplatného využívání parkoviště u koupaliště Hájovna pro potřeby
pořadatelů (p.p.č. 404/5 v k.ú. Kdyně)
e) určuje pořadateli, kterým je Pošumavský auto moto klub v AČR se sídlem Dobrovského 154,
339 01 Klatovy 2, IČ: 00479942, 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.
f) 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.
R6-70 - bere na vědomí žádost spolku Junák – český skaut, středisko Lípa Prapořiště o poskytnutí
dotace z rozpočtu Města Kdyně
R6-71 - bere na vědomí žádost TJ Sokol Hluboká o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Kdyně na
činnost oddílů v roce 2019
R6-72 - bere na vědomí žádost pana Antona Stančeka o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Kdyně
na pokrytí části nákladů spojených s účastí na Mistrovství Evropy ve stolním tenise v Maďarsku
R6-73 - vydává směrnici Rady města Kdyně č. 1/2019 – Zásady pro přidělování bytů ve vlastnictví
Města Kdyně včetně příloh dle předloženého návrhu
R6-74 – a) zřizuje dle § 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) Bytovou komisi
Rady města Kdyně
b) jmenuje Martinu Vaníčkovou, trvale bytem Starokdyňská 386, 345 06 Kdyně předsedou Bytové
komise Rady města Kdyně
c) jmenuje Lenku Stauberovou, DiS., trvale bytem Pod Makovým vrchem 619, 345 62 Holýšov
členem Bytové komise Rady města Kdyně
d) jmenuje Josefa Voseckého, trvale bytem Rýzmberská 555, 345 06 Kdyně členem Bytové komise
Rady města Kdyně
R6-75 - schvaluje v předloženém znění uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. IE-12-0005862/VB/011 se společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV –
Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČ: 24729035, zastoupenou společností Elektromontáže Touš
s.r.o. se sídlem Topolová 68, Úherce, 330 23, IČ: 29089247. Jedná se o stavbu Kdyně, DO, Školní,
Komenského – kNN. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene činí 10 900 Kč bez DPH.
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R6-76 – a) projednala žádost pana Oldřicha Navrátila, trvale bytem Brnířov 22, 345 06 Kdyně o
odkup objektu na st.p.č. 1673/1 a st.p.č. 1673/2 včetně příslušných pozemků: st.p.č. 1673/1 o
výměře 359 m² a st.p.č. 1673/2 o výměře 106 m² a dalších pozemků: p.p.č. 395/39 o výměře 213 m²,
p.p. č. 395/40 o výměře 215 m², p.p.č. 395/41 o výměře 231 m², části p.p.č. 395/18 a části p.p.č.
395/19 vše v k.ú. Kdyně. Jedná se o objekty a pozemky v areálu bývalých kasáren, které má žadatel
dlouhodobě v pronájmu.
b) souhlasí s prodejem uvedených nemovitých věcí a po geometrickém zaměření, zpracování
znaleckého posudku a řádném zveřejnění záměru tento prodej doporučí zastupitelstvu města ke
schválení
R6-77 – a) projednala žádost pana Tomáše Strejce, trvale bytem Mlýnská 652, 345 06 Kdyně o
odkup objektu na st.p.č. 1675/4 a st.p.č. 1674 včetně příslušných pozemků: st.p.č. 1675/4 o výměře
92 m² a st.p.č. 1674 o výměře 14 m² a části pozemku p.p.č. 395/16 a části pozemku p.p.č. 395/19
vše v k.ú. Kdyně. Jedná se o objekty a pozemky v areálu bývalých kasáren, které má žadatel
dlouhodobě v pronájmu.
b) souhlasí s prodejem uvedených nemovitých věcí a po geometrickém zaměření, zpracování
znaleckého posudku a řádném zveřejnění záměru tento prodej doporučí zastupitelstvu města ke
schválení
R6-78 – a) schvaluje platový výměr ředitele příspěvkové organizace Masarykova základní škola
Kdyně, Mgr. et Bc. Pavla Kopty, dle předloženého návrhu s účinností od 1.1. 2019
b) schvaluje platový výměr ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola
Prapořiště, Mgr. Jana Dobiáše, dle předloženého návrhu s účinností od 1.1. 2019
c) schvaluje platový výměr ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Kdyně, Markova 523,
Marie Stradějové, dle předloženého návrhu s účinností od 1.1. 2019
d) schvaluje platový výměr ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Kdyně, Dělnická 35,
Petry Prenerové Wernerové, dle předloženého návrhu s účinností od 1.1. 2019
e) schvaluje platový výměr ředitelky příspěvkové organizace Základní umělecká škola Kdyně, Mgr.
Milady Nejdlové, dle předloženého návrhu s účinností od 1.1. 2019
f) schvaluje platový výměr ředitelky příspěvkové organizace Městské kulturní středisko „Modrá
hvězda“ Kdyně, Bc. Jany Podskalské, dle předloženého návrhu s účinností od 1.1. 2019
g) schvaluje platový výměr ředitelky příspěvkové organizace Městská poliklinika Kdyně, Ing.
Aleny Vyrutové, dle předloženého návrhu s účinností od 1.1. 2019
h) schvaluje platový výměr ředitele příspěvkové organizace Centrum vodní zábavy Kdyně, Jana
Zelenky, dle předloženého návrhu s účinností od 1.1. 2019
R6-79 – a) schvaluje v souladu s ustanovením § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na
schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek účetní výkazy (Rozvahu a
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Výkaz zisků a ztrát vč. přílohy) příspěvkové organizace Masarykova základní škola Kdyně za rok
2018
b) schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Masarykova základní škola Kdyně za
rok 2018
c) souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku za rok 2018 dle návrhu vedení organizace
R6-80 – a) bere na vědomí informaci společnosti H-B Textilie s.r.o. se sídlem Polní 458, 330 22
Zbůch, IČ: 47719427 o zrušení dvou míst ke sběru textilu, a to v obci Hluboká a v obci Prapořiště
b) schvaluje dle předloženého návrhu uzavření smlouvy o umístění a provozování kontejnerů na
textil v obci Hluboká a v obci Prapořiště se společností TextilEco a.s. se sídlem Palackého 715/15,
Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 28101766
R6-81 - schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2018 týkající se úprav rozpočtu města dle
předloženého návrhu – viz příloha tohoto usnesení.

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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