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Město Kdyně
rada města
Náměstí 1

345 06 Kdyně

USNESENÍ
20. schůze rady města,
která se konala dne 12. 8. 2019

Rada města Kdyně:
R20-288 - schvaluje předložený program schůze
R20-289 - schvaluje v předloženém znění uzavření smlouvy o budoucí srnlouvě o zřízení věcného
břernene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0012655/VB? Kdyně, DO, Mlýnská, 1000/4-kNN se

spole@ností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín I'v-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405
02, IČO: 24729035, zastoupenou společností Omexom GA Energo-s.r.o-. se sídlem -Na Střílně
1929/8, Plzeň Bolevec, PSČ 323 00, IČO: 49196812. Jedná se o připojení nového odběrného místa
ve Kdyni na pozemku p.č. 1000/4 vk.ú. Kdyně. Ze stávající transformační stánice DO 0085
,,Kdyně-tržiště" z rozvaděče NN bude proveden vývod kabelem NN AYKY 4x70, který bude
zakončen y nové přípojkové skříni v pjlíři umístěném na hranici pozemku p.č. 1 169/2 a ?OQO/4
v k.ú Kdyně. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene činí 5 000 Kč bez DPH.

R20-290 - schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce č. 2019-02 mezi Muzeem a galerií severního
Plzeňka v Mariánské Týnici, p.o., se sídlem Mariánský Týnec 1, 331 41 Kralovice, IČO: 00368563,
zastoupeném PhDr. Irenou Bukačovou, ředitelkou a Městem Kdyně. Jedná se o bezplatné dočasné
užívání plastiky návrhu pomnfku Boženy Němcové, o velikosti 90 cm, která je dílem sochařky
Uchytilové, 20. stol. patin. sádra, pojistná cena 10 000 Kč. Plastika bude dočasně užívána pro

expozíci muzea v domě č.p. 89 (,,IXun v kožichu?). Výpůjčka se sjednává na dobu určitou, a to do
31. 12. 2024.

R20-291 - schvaluje v souladu s ustanovením § 23 odst. 4 zákona č. 561/2004 sb., školského

zákona, ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 sb., o předškolním

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů povolení výjiínky z počtu dětí v MŠ Kdyně, Markova 523,
se sídlem Markova 523, 345 06 Kdyně, IČO: 7099674? pro školní rok 2019/20 takto:
3.třída:
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odloučené pracoviště Hluboká: 1l dětí.
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R20-292 - bere na vědomí informaci ředitele Technických služeb Kdyně o předpokládané výši
vícenákladů na skládce Libkov pro rok 2019 dle předložené zprávy.
R20-293 - a) schvaluje přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci dotačního
titulu ,,2019 Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy? do rozpočtu Města Kdyně. Jedná
se o příspěvek pro JSDHO Kdyně ve výši 29 900 Kč na nákup potřebného vybavení.
b) schvaluje přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci dotačního titulu ,,2019
Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy? do rozpočtu Města Kdyně. Jedná se o
příspěvek pro JSDHO Hluboká ve výši 29 900 Kč na nákup potřebného vybavení.
R20-294 - a) pověřuje BQ. Lucii Routovou, vedoucí Odboru pečovatelské služby Městského úřadu
Kdyně, k vyřizování veškerých administrativních záležitostí týkajících se příspěvkové organizace
,,Doma ve Kdyni - centrum sociálních služeb" a k jednání jménem této organizace, která bude
fungovat s účinností od 1. 1. 2020.

b) jmenuje Bc. Lucii Routovou ředitelkou příspěvkové organizace ,,Doma ve Kdyni - centrum
sociálních služeb", a to s účinností od 1. 1. 2020.

R20-295 - schvaluje uzavření smlouvy o dílo na stavební práce na základě výběrového řízení
zadanéhp formou veřejné zakázky malého rozsahu mirno režim ,zákona č. 134/2016 sb., o veřejných
zakázkách na akci ,,Krámeček služeb? - centrum pečovatelských služeb se společností DSP
Domažlický stavební podnik s.r.o., se sídlem Havlíčkova 6, 344 0l Domažíice, IČO: 252 00 631.
Nabídková cena činí 2 5 75 333,87 Kč bez DPH.

R20-296 - schvaluje uzavření smlouvy o dílo na stavební práce na základě výběrového řízení
zadaného formou veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 sb., o veřejných
zakázkách na akci ,,Provozovna masáže a pedikúry, Nádražní 660, Kdyně? se společností DSP
Domažlický stavební podnik s.r.o., se sídlem Havlíčkova 6, 344 0l Domažlice, IČO: 252 00 631 .
Nabídková cena činí 1 370 788 Kč bez DPH.

R20-297 - schvaluje v souladu s ustanovením § lOa zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových
pravidlech územnfch rozpočtů, vplatném znění uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace ve výši 2 000 Kč z rozpočtu města Kdyně SDH Nová Ves - Vítovky, se sídlem Nová Ves

č.p. 65, 345 06 Kdyně, IČO: 65570341 na úhradu části nákladů spojených s pořádáním soutěže
,O pohár starosty SDH Nová Ves - Vítovky".

R20-298 - schvaluje uzavření ,,Smlouvy o sběru a likvidaci odpadu - použitých potravinářských
fritovacích jedlých odpadních olejů a tuků z domácností? (katalogové číslo dle zákona o odpadech
20 0l 25) s firmou TRAFIN OIL, a.s., se sídlem Kopeční 1009/12, 710 00 Slezská Ostrava, IČO:
277 89 080 dle předloženého návrhu.

R20-299 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy se spolkem MAS Pošumaví, z.s., se sídlem

Plánická 174, 339 0l Klatovy, IČO: 71214313 za účelem umístění infopointu, realizovaného
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v rámci projektu ,,Venkov 21. století?. Infopoint bude umístěn na části p.p.č. 63 7 v k.ú. Sínržovice o

výměře 2,5 x 2,5 m. Jedná se o pozemek na cyklostezce mezi obcí Smržovice a Dobříkov.

R20-300 - schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2019 V příjmové části se jedná o příjmy spojené
s přijatými dotacemi - dotace od úřadu práce a dotace na výkon sociální práce. Dále se jedná o
převody z rozpočtových účtů, převody bankovních účtů a převody z pokladny. Ve výdajové části se
jedná o výdaje spojené se sběrem a svozem odpadů (nebezpečné odpady, komunální odpady, ostatní
tříděný odpad) a schválený příspěvek pro SDH Nová Ves - Vítovky. Dále se jedná o prevody
z rozpočtových účtů, převody bankovních účtů a převoďy z pokladny - viz příloha tohoto usnesení.

Oskar Hamrus, v.r.
starosta města

Ing. Věra Říhová, v.r.
místostarostka města
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Dotacenavýkonsocijlnípr7ce(přijató05/08/2019) . . .

Převodyzrozpočtovýchúčtů,-převodybank.účtů,převodyzpokjadny - - -"

59 965 728,00
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CELŘEíVl FINANCOVÁNÍ

Ve Kdyni, dne 13. 08. 2019

Změna

2 000,00
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Oskar Hamrus , v.r.
starosta

