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USNESENÍ
22. schůze rady města,
která se konala dne 4. 9. 2019

Rada města Kdyně:
R22-303 - schvaluje předložený program schůze

R22-304 - a) projednala žádost paníl

?, trvale bytem l

l

o prodej části p.p.č. 55.v k.ú Dobříkov dle předloženého návrhu z důvodu skutečnosti, že dům ve
vlastnictví žadatelky zasahuje na výše uvedený pozemek ve vlastnictví Města Kdyně.
b) odkládá rozhodnutí vtéto věci zdůvodu nezbytnosti dalších jednání, a tó vzhledem k
dlouhodobým komplikovaným majetkovým vztahům v této lokalitě.
c) ukládá starostovi města v této věci dále jednat i s dalšími vlastníky nemovitostí v této lokalitě.

]
R22-305 - a) projednala žádost pana l
?, trvale bytem l
§o pronáj-em-p.p.č. 2192/2 V h.ú. Hluboká, druh pozemku: vodní plocha. Důvodem žádosti o
pronájem tohoto pozemku jsou nové možnosti v oblasti volnočasových aktivit a zajištění správy této
plochy.
b) ukládá starostovi města zjistit stanoviska HZS Plzeňského kraje ve věci ?ití této vodní umělé
nádrže pro případné potřeby HZS Plzeňského kraje a stanovení konkrétních podmínek pro případ
jejího využití k volnočasovým aktivitám.
R22-306 - schvaluje odpis pohledávky za nájem bytových prostor na adrese Náměstí č.p. 6, 345 06
Kdyně ve výši 10 388,66 Kč, vedené na jméno
. Jedná se o dlužnou částku na
úrocích z prodlení. Insolvenční řízení č. INS 9098/2014 vedené u Krajského soudu v Plzni je již
ukončené a jedná se tak o nedobytnou pohledávku.
R22-307 - schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 28842019 zrozpočtu

Plzeňského kraje, se sídlem Škroupova 1760/18, 30613 Plzeň, zastoupeným Mgr. Radkou
Trylčovou, IČO: 70890366. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové finanční dotace určené na
projekt ,,Arboristické ošetření výzriamných stroínů na koupališti Hájovna". Dotace se poskytuje na
arboristické ošetření stroínů na pozemku p.č. 455/1 v k.ú. Kdyně do maximální výše 42 700 Kč.
i

i

R22-308 - bere na vědomí informaci o změně provozní doby příspěvkové organizace Mateřská

škola Kdyně, Dělnická 35, IČO: 70996733. Z důvodu zájmu rodičů se provozní doba mateřské
školy prodlužuje o 30 minut denně, a to od 6:15 do 16:45 hodin.

R22-309 - schvaluje v souladu s ustanovením § lOa zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, vplatném znění uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí

dotace ve výši 5 000 Kč z rozpočtu města Kdyně Diakonii Českobratrské církve evangelické,
Diakonie ČCE - středisko západní Čechy, se sídlem Prokopova 25, 301 00 Plzeň, IČO: 45331154
na úhradu části nákladů spojených s poskytováním sociálních služeb pro osoby s postižením, které
využívá rovněž jeden občan s trvalým bydlištěm na území města Kdyně. Jedná se zejména o

podporu služeb stacionáře Plamínek pro osoby spostižením, stacionáře Kvítek pro osoby
s postiženfm a službu chráněného bydlení Můj 1+O pro osoby s postižením.
R22-310 - schvaluje uzavření smlouvy o umist'ování psů do záchytné stanice Valcha u Domažlic,

provozované společností Domažlické městské lesy spol. s r.o. IČO: 26322994, se sídlem Tyršova
611, Týnské Předměstí, 344 0l Domažlice dle předloženého návrhu. Tato smlouva je uzavírána
v návaznosti na zákonnou úpravu nálezu zvířete podle § 1059 zákona č. 89/2012 sb., občanský
zákoník, ve zněnf pozdějších předpisů.
R22-311 - schvaluje přijetí neinvestiční dotace určené na projekt ,,Pro všechny? na základě
rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/2.3/047/0009667. Tento projekt se zaměřuje na podporu
pečujícfch osob. Podpora je realizována v přirozeném prostředí, terénní forrnou na území Kdyňska a
MAS Pošumaví. Projekt je realizován v rámci ESF, Operační program zaměstnanost, výzva OPZ:2
Sociální začleňování a boj s chudobou. Způsobilé náklady projektu činí 1865 25Q Kč.
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R22-312 - a) projednala žádost paní l
?, trvale bytem l
§o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Kdyně na úhradu části nákladů spojených s pořádáním
akce Ples přádelen, který se bude konat dne 5. 10. 2019 k příležitosti 250. výroí5í založení přádelny
ve Kdyni.
b) rozhodla o pořádání této akce pod záštitou Města Kdyně, a to zejména z důvodu historické
významnosti tohoto podniku pro rozvoj města Kdyně.

R22-313 - a) bere na vědomí rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky (č. 28 Cdo
1 530/2019-159) ve věci dovolání Města Kdyně proti porušení rozpočtové kázně týkající se píojektu
Centrum vodní zábavy Kdyně.

b) rozhodla na základě dopomčení zastupujícího advokáta, Mgr. Mojmíra Přívary, o podání ústavní
stíiosti proti tomuto rozhodnutí.

1,
R22-314 - pověřuje Lenku Stauberovou, DiS., sociální pracovnici MěÚ Kdyně, nar. l
prováděním všech úkonů, ke kterým je Město Kdyně dle rozsudku Okresního soudu v DomažlicŤch
č.j. 13

Nc 413/2019 oprávněno a povinno jakoMo opatrovnfk panal
1.

§,ítrvale bytem l

I, nar. N

R22-315 - schvaluje v předloženém zněnf uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o urnfstění stavby č. IV-12-0015126 Starec, DO, č.parc. 285/4 - kNN se

společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405

02, IČO: 24729035, zastoupenou společností Senergos a.s., Družstevní 13a-, Ostopovice, PSČ: 664
2

49, IČO: 26915413. Po stávajícím ?b sloupu č. 23 bude proveden svod kabelem AYKY 35 z veden4,
AES120, který bude pokračovat překopem přes místní komunikaci a bude ukončen v pojistkové,
skříni typu SS200, umístěné na okraji parc. č. 285/4. Město Kdyně jako budoucí povinná, je
výlučným vlastníkem pozemku p.č. 590/3, ostatní plocha, v k.ú. Starec, stavba zařízení distribuční
soustavy - kabel NN, se bude nacházet na dotčené nemovitosti. Cena za zřízení vecného břemene
činí 5 000 Kč bez DPH.

R22-316 - schvaluje vpředloženém znění uzavření dodatku č. 1 Příkazní smlouvy na výkon
technického dozoru stavebníka se společností BRM spol. s.r.o., se sídlem Farského 5, 326 00 Plzeň,

IČO: 63505410. Tímto dodatkem se navyšuje původně dohodnutá cena o období prodloužené
realizace stavby objektu Galerie čp. 1l, a to o 203 280 Kč vč. DPH za výkon technického dozoru a
o 50 820 Kč vč. DPH za výkon autorského dozom.
R22-317 - a) projednala stanoviska a doporučení Bytové komise Rady města Kdyně na základě
zápisu z 5. schůze Bytové komise Rady města Kdyně ze dne 18. 7. 2019 a doporučení předsedkyně
Bytové komise Rady města Kdyně
b) schvaluje z důvodu akutní bytové nouze přidělení bytu č. 015 o velikosti G na adrese Sokolská

632, 345 06 Kdyně, manželům l

I

ů

Oskar Hamrus, v.r.
starosta města

Ing. Věra Říhová, v.r.
místostarostka města

UpozorněM.

Informujeme veřejnost, že v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
(GDPR) o ochraně fjyzických osob v souvislosti se zpracováním qsobních Majů a o volném pohybu
těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) jsou usnesení Zastupitelstva / Rady města
Kdyně uveřejněna vupravené verzi zdůvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajít.
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