Město Kdyně
rada města
Náměstí 1
345 06 Kdyně

USNESENÍ
8. schůze rady města,
která se konala dne 18.2. 2019
________________________________________________________________________

Rada města Kdyně:
R8-99 – schvaluje předložený program schůze
R8-100 – a) bere na vědomí výpověď paní Jany Vogeltanzové, trvale bytem Na Koželužně 613,
345 06 Kdyně z nájmu nebytových prostor využívaných pro provozovnu kadeřnictví na adrese Na
Koželužně 613, 345 06 Kdyně
b) schvaluje v předloženém znění oznámení záměru pronajmout nebytový prostor na adrese Na
Koželužně 613, 345 06 Kdyně, dosud využívaný jako provozovna kadeřnictví
R8-101 - schvaluje v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů v platném znění uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace ve výši 2 500 Kč z rozpočtu města Kdyně se SDH Hluboká. Dotace se poskytuje na nákup
cen a sladkostí pro děti účastnící se maškarního bálu v obci Hluboká.
R8-102 – a) bere na vědomí žádost UCHO, z.s. se sídlem Tlumačov 35, 344 01 Domažlice o
poskytnutí finančního příspěvku na zajišťování služeb Centra Ouško v roce 2019
b) ukládá místostarostce města jednat o bližší specifikaci účelu dotace a její požadované výši
R8-103 - neschvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Města Kdyně panu Tomáši Nejdlovi, trvale
bytem Mlýnská 651, 345 06 Kdyně na účast na Mistrovství ČR v rallycrossu
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R8-104 - schvaluje převod investičního příspěvku zřizovatele pro MŠ Kdyně – Markova, se sídlem
Markova 523, 345 06 Kdyně, IČ: 709 96 741 na neinvestiční příspěvek z důvodu provádění oprav
v budově
R8-105 - schvaluje uzavření smlouvy o dílo na provádění autorského dozoru při realizaci projektu
„Založení vzdělávací a odpočinkové zahrady při Masarykově ZŠ ve Kdyni“ s Mgr. Vladimírem
Ledvinou, Bojanovice 51, 342 01 Rabí, IČ: 65575211. Smluvní cena se stanovuje ve výši 21 040 Kč
bez DPH.
R8-106 – a) projednala žádost pana Petra Hofmeistera, trvale bytem Dobříkov 36, 345 06 Kdyně o
odkoupení p.p.č. 415/13 o výměře 191 m², p.p.č. 415/14 o výměře 88 m², p.p.č. 415/12 o výměře
344 m², p.p.č. 415/16 o výměře 963 m², vše v k.ú. Dobříkov.
b) souhlasí s prodejem p.p.č. 415/13 o výměře 191 m² a části p.p.č. 415/14 v k.ú. Dobříkov za
účelem scelení pozemků ve vlastnictví žadatele za cenu 100 Kč/m2 bez DPH.
c) doporučuje zastupitelstvu města po geometrickém zaměření a řádném zveřejnění záměru tento
prodej schválit
R8-107 – a) projednala smlouvu s Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ:
70890366 o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti v Plzeňském kraji v roce
2019
b) souhlasí s poskytnutím účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti v Plzeňském kraji
v roce 2019 ve výši 182 630 Kč
c) doporučuje zastupitelstvu města smlouvu o poskytnutí účelové dotace dle předloženého návrhu
schválit
R8-108 - schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Arboristické ošetření významných stromů
na koupališti Hájovna ve Kdyni“ do dotačního programu Plzeňského kraje „Ochrana přírody 2019“
R8-109 - schvaluje kronikářský zápis do Kroniky města Kdyně za rok 2018
R8-110 - schvaluje kronikářský zápis do Kroniky obce Hluboká za rok 2018
R8-111 – a) projednala žádost společnosti DR.OPTIK CZ s.r.o. se sídlem Štefánikova 203/23, 150
00 Praha 5, IČ: 29412714 o pronájem části pozemku p.p.č. 871/6 v k.ú. Kdyně o výměře 3 m2 za
účelem umístění reklamního billboardu
b) nesouhlasí s pronájmem výše uvedeného pozemku za účelem umístění reklamního billboardu
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R8-112 - schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby č. IV-12-0013864 s ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly,
Teplická 874/8, 405 02, IČ: 24729035, zastoupenou spol. MONTPROJEKT, a.s. se sídlem Arnošta
z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice. Jedná se o uložení zemního kabelu NN. Jednorázová náhrada za
omezení vlastnického práva činí 5 300 Kč bez DPH.
R8-113 – a) projednala žádost Společenství vlastníků Kdyně, Markova 574, 575, se sídlem
Markova 575, 345 06 Kdyně, IČ: 03468232 o odkup nástavby pro expanzní nádobu na střeše domu
na adrese Markova č.p. 574 a 575, 345 06 Kdyně.
b) ukládá starostovi města zjistit na základě soupisu majetku Města Kdyně informace o vlastnictví
této věci
R8-114 – a) projednala zápis z 1. schůze Bytové komise Rady města Kdyně ze dne 12.2. 2019
b) schvaluje přidělení bytu č. 012 o velikosti 1+1 na adrese Sokolská č.p. 633, paní Romaně
Römanové, trvale bytem Náměstí 1, 345 06 Kdyně
c) schvaluje přidělení bytu č. 008 o velikosti 1+1 na adrese Americká č.p. 612, paní Romaně
Hranáčové, trvale bytem Náměstí 1, 345 06 Kdyně
d) schvaluje přidělení bytu č. 023 o velikosti 2+kk na adrese Mlýnská č.p. 651, panu Tomáši
Džačovskému, trvale bytem Mlýnská 651, 345 06 Kdyně
e) schvaluje přidělení bytu č. 510 o velikosti 2+kk na adrese Nádražní č.p. 334, paní Petře
Škardové, trvale bytem Markova 512, 345 06 Kdyně
f) schvaluje přidělení bytu č. 034 o velikosti 1+1 na adrese Markova č.p. 512, paní Pavle Dudové,
trvale bytem Náměstí 1, 345 06 Kdyně
g) schvaluje přidělení bytu č. 006 o velikosti garsoniéra na adrese Sokolská č.p. 635, panu Liboru
Ježkovi, trvale bytem Sokolská 634, 345 06 Kdyně
h) schvaluje přidělení bytu č. 001 o velikosti 1+1 na adrese Náměstí č.p. 155, panu Václavu
Terčovi, trvale bytem Prapořiště 106, 345 06 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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