Město Kdyně
rada města
Náměstí 1
345 06 Kdyně

USNESENÍ
9. schůze rady města,
která se konala dne 25.2. 2019
________________________________________________________________________

Rada města Kdyně:
R9-115 – schvaluje předložený program schůze
R9-116 - projednala Výroční zprávu o činnosti Města Kdyně v oblasti poskytování informací za
rok 2018 dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů
R9-117 - schvaluje na základě předloženého daňového dokladu č. 1400088 vystaveného na jméno
Andrea Siládiová, trvale bytem Svatoplukova 493/9, 128 00 Praha – Nusle, splatného dne 25.9.
2014 odpis neuhrazeného dluhu ve výši 220 Kč. Jedná se o dluh za výlep plakátů a hlášení místním
rozhlasem.
R9-118 - schvaluje odpis dluhu manželů Olahových z podrozvahy Města Kdyně. Jedná se o dluh na
nájemném vč. služeb z roku 2013 za nájem bytu č. 003 na adrese Náměstí 358, 345 06 Kdyně ve
výši 2 718 Kč. Tento dluh byl manželům Olahovým odpuštěn již na 77. schůzi Rady města Kdyně
ze dne 28.8. 2014 a následně veden pouze v podrozvaze.
R9-119 – a) projednala návrh smlouvy o bezúplatném převodu majetku s Českou republikou –
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, se sídlem Kaplířova 9, 320 68 Plzeň, zastoupená brig.
gen. Ing. Františkem Pavlasem, ředitelem, IČ: 70883378. Jedná se o movitý majetek v celkové
hodnotě 87 183,60 Kč pro převádějícího trvale nepotřebný, který bude využit místními jednotkami
SDH.
b) doporučuje zastupitelstvu smlouvu o bezúplatném převodu majetku v předloženém znění
schválit
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R9-120 - schvaluje v předloženém znění uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IE-12-0005860/VB/09 se společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČ: 24729035, zastoupenou společností Elektromontáže Touš
s.r.o. se sídlem Topolová 68, Úherce, 330 23, IČ: 29089247. Tato smlouva se uzavírá na základě
uzavřené smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy
o právu provést stavbu ze dne 28.6. 2016. Jedná se o stavbu Kdyně, DO Sirkova, Kostelní – kNN.
Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene činí 12 221 Kč bez DPH.
R9-121 - schvaluje vypsání výběrových řízení na dodavatele akce „Krámeček služeb - centrum
pečovatelských služeb“ formou zakázek malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek v platném znění. Jedná se o stavební práce, dodávku typického a
atypického nábytku.
R9-122 - schvaluje vypsání výběrového řízení na dodavatele akce „Automobil pro sociální
služby“ formou zakázky malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek v platném znění.

R9-123 – schvaluje na základě předložených nabídek uzavření pojistné smlouvy na pojištění
majetku a odpovědnosti za újmu se společností Česká pojišťovna, a.s. se sídlem Spálená 75/16, 110
00 Praha 1, IČ: 45272956 dle předloženého návrhu na základě stanovených požadavků. Smlouva se
uzavírá na dobu určitou v délce trvání 1 roku.

R9-124 - bere na vědomí informaci starosty města o termínu konání 3. zasedání Zastupitelstva
města Kdyně, které se uskuteční v pondělí, 18.3. 2019 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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