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IMěsto Kdyně
grada
města
Náměstí 1

M=/J

345 06 Kdyně

USNESENÍ
14. schůze rady města,
která se konala dne 29.4. 2019

Rada města Kdyně:
Rl4-183 - schvaluje předložený program schůze

R14-184 - a) projednala se zástupci TJ Sokol Prapořiště problémy spojené s rekonstrukcí bytu
v objektu sokolovny, která byla v roce 2018 spolufinancována Městem Kdyně
b) navrhla možné způsoby dofinancování této rekonstrukce a další opatření týkající se správy
majetku ve vlastnictví TJ Sokol Prapořiště

R14-185 - a) projednala Plán společných zařízení (PSZ) Smržovice vypracovaný v rámci řízení
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Smížovice a v navazující části k.ú. Loučim
b) doporučuje Zastupitelstvu města Kdyně tento dokument ke schválení
c) projednala prioritní opatření, která navrhl sbor zástupců vlastníků pozemků - polní cesty VCla-R a VC3-R

d) doporuěuje tato prioritní opatření Zastupitelstvu města Kdyně ke schválení

Rl4-186 - schva}uje podání žádosti o bezúplatný převod pozemkové parcely č. 350/50 o výměře 70

m? - ostatní plocha, pohřebiště v k.ú. Kdyně z majetku České republiky ve správě Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00

Praha 2, do majetku Města Kdyně. Žádost o převod je podávána z důvodu veřejného zájmu, nebot'
se jedná o pozemek, který se nachází v areálu hřbitova.
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Rl4-187 - a) projednala žádost paníl

?, trvale bytem l

i0

odkoupení p.p.č. 604/1 l o výměře 592 m2 - ostatní plocha, neplodná půda v k.ú. Prapořiště. Jedná
se o pozemek, který je dlouhodobě připlocen k p.p.č. 602/1 a 602/2 v k.ú. Prapořiště a užíván bez
vědomí vlastníka, kterým je Město Kdyně
b) nesouhlasí s prodejem ani s pronájmem této pozemkové parcely k uvedenému účelu
c) ukládá vlastníkovi p.p.č. 602/l a 602/2 v k.ú. Prapořiště odstranit neoprávněné oplocení p.p.č.
604/ 11 v k.ú. Prapořiště ve vlastnictví Města Kdyně, a to v termínu do 31.10. 2019

R14-188 - schvaluje převod investičního příspěvku určeného na investice v budově Masarykovy
základní školy Kdyně, se sídlem Komenského 134, 345 06 Kdyně na neinvestiční příspěvek. Převod
je prováděn na základě poruchy kotle ve školní jídelně, který bude z důvodu neopravitelné závady
nahrazen novým zařízením.

Rl4-189 - neschvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města

Kdyně se spolkem Linka bezpečí, z.s., se sídlem Ústavní 95, 181 02 Praha 8, IČ: 61383198 na
úhradu části nákladů spojených s provozem Linky bezpečí.

R14-190 - schvaluje v souladu s ustanovením § lOa zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů v platném znění uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
ve výši l 000 Kč z rozpočtu města Kdyně SDH Hluboká, se sídlem Hluboká 132, 345 06 Kdyně,

IČ: 65570073 na úhradu části nákladů spojených s akcí slet čarodějriic.
Rl4-191 - schvaluje v souladu s ustanovením § lOa zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů v platném znění uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
ve výši l 000 Kč z rozpočtu města Kdyně TJ Sokol Hluboká, se sídlem Hluboká 73, 345 06 Kdyně,

IČ: 48342491 na úhradu části nákladů spojených s pořádáním dětského dne.
Rl4-192 - schvaluje na základě doporučení hodnotící komise uzavření kupní smlouvy na dodávku
automobilu pro sociální služby města Kdyně se společností AUTO NEJDL s.r.o., se sídlem
Domažlické předměstí 610, 33901 Klatovy, IC::: 477?5804, která v rámci vyhlášeného výběrového
řízení podala nejvýhodnější nabídku ve výši 555 521 Kč bez DPH.

R14-193 - schvaluje uzavření smlouvy o připojení odběrného místa elektrického zařízení

k distribuční soustavě s ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň pro
přípojné místo EAN 859182400894658580, Starec č.p. 30 (hasičská zbrojnice Starec).

R14-194 - schvaluje uzavření smlouvy o připojení odběrného místa elektrického zařízení

k distribuční soustavě s ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň pro
přípojné místo EAN 859182400894015260, Dělnická 356 (hasičská zbrojnice Kdyně).
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R14-195 - bere na vědomí informaci starosty o termínu konání 4. zasedání Zastupitelstva města
Kdyně, které se uskuteční v pondělí 27. května 2019 od 18:00 hod. v sále MKS Modrá hvězda
Kdyně

Oskar Hamrus, v.r.
starosta města

Ing. Věra Říhová, v.r.
místostarostka města
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Upozorněn'ť
V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 201 6/6 79 a stanoviskem MV č. 2/2004
%;;?

uveřejněném veVěstníku Úřadu proochranu osobních údajů, částka 30zedne 11.02.2004,
informujeme veřejnost, že usnesení Zastupitelstva / Rady města Kdyně jsou uveřejněna v upravené
verzi z«Mvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejřiovaných osobních Majů podle zákona
č. l Ol/2000 Sb. (o ochraně osobních Majů).
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