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USNESENÍ
23. schůze rady města,
která se konala dne 23. 9. 2019

Rada města Kdyně:
R23-318 - schvaluje předložený program schůze

í
?, trvale bytem l
R23-319 - a) projednala žádost manželůl
l o prodej části p.p.č. 580/7 vk.ú. Starec dlé předloženého návrhu zdůvodu
vybudovánf skalky a uložení palivovéhó dřeva.
b) nesouhlasí s prodejem části p;p.č. 580/7 v k.ú. Starec dle předloženého návrhu
c) souhlasí s pronájmem části p.p.č. 580/7 v k.ú. Starec za podmínek stanovených Městem Kdyně

R23-320 - a) projednala žádost pana
«
lo koupi následujících pozemkových parcel:

, trvale byteml

J

část p.p.č. 455/l a část p.p.č. 11 12/2 v k.ú. Kdyně, po oddělení se jedná o p.p.č. 2022 o

výíněře 6 m2 - zastavěná plocha

část p.p.č. 11 12/2 v k.ú. Kdyně, po oddělení se jedná o p.p.č. 1l }2/47 o výměře 4 m2 ostatní plocha a p.p.č. 2021 o výměře 3 m2 - zastavěná plocha
část p.p.č. 455/l v k.ú. Kdyně, po oddělení se jedná o p.p.č. 455/6 o výměře 45 m2 - ostatní
plocha

b) souhlasí s prodejem výše uvedených pozeínků a po řádném zveřejnění doporučuje zastupitelstvu

města tento prodej schválit za cenu 300 Kč/m2, a to vzhledem k tomu, že se jedná o dlouhodobě
připlocené a částečně zastavěné pozemky.
R23-321 - schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4, na adrese Náměstí čp. 358, 345 06

@-ú-

g

g

dobu 3 měsíců bez moiosti dalšího prodloužení, s ohledem na skutečnost, že se jedná o nouzové
bydlení, nevhodné k trvalému bydlení.

R23-322 - schvaluje vpředloženém znění uzavření dohody o spolupráci s panem Štěpánem
Bečvářem, Klatovská 515/169, 321 00 Plzeň - Litice, IČO: 42837278 za účelem odvozu a uložení
l

biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO, kód odpadu 200201) na kompostárn'u
Hyršov.

R23-323 - schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 35792019 mezi Plzeňským

krajem, Škroupova-18, 306 13 Plzeň, zastoupenýín Mgr. Zdeňkem Honzem, náměstkem hejtmana
pro oblast sociálních věcí, IČ0 70890366 a Městem-Kdyně. Předmětem smlouvy je poskytnutí
účelové finanční dotace ve výši 295 782 Kč jako vyrovnávací platby za poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu určené na úhradu nákladů souvisejících s poskytováním základních
činností sociální služby pečovatelská služba.

R23-324 - schvaluje vypsání výběrového řízení na dodavatele akce ,,Výměna stávajících rozvodů

vody a tepla pro budovy MŠ Kdyně - Markova?. formou zakázky malého rozsahu na-stavební práce
dle § 27 zákona č. 1 34/20 16 sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
R23-325 - schvaluje uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční

soustavě (č. 19 SOP Ol 4121566684) do napět'ové hladiny 0,4 kV (NN) s ČEZ Distribuce a.s.,
Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 pro odběrné místo č. parc. 1725, na
adrese Nádražní, 345 06 Kdyně. Jedná se o osvětlení starého komína z důvodu zajištění bezpečnosti
letového provozu.

R23-326 - bere na vědomí žádost ředitele Masarykovy základní školy Kdyně, se sídlem
Komenského 134, 345 06 Kdyně o naplánování celkové rekonstmkce budov školy vulici

Komenského č.p. 134 a v ulici Náíněstí č.p. 6, a to zejrnéria s ohledem na stáří budov a neutěšený
stav rozvodů vody, tepla a elektřiny v uvedených budovách. Na místě bude ze strany zřizovatele
provedena prohlídka s nás?lednou analýzou zjištěného stavu.
R23-327 - schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku č?. STR 40 19 s Nadací

ČEZ, se sídlem Duhová 1531/3, 140 -53 Praha 4. Nadační příspěvek ve výši 114 000 Kč bude

poskytnut na výsadbu zeleně dle zpracovaného projektu: ,,Liniová výsadba ovocných stromů podél
cyklotrasy u obce Dobříkoy na Šumavě='.
R23-328 - schvaluje dle předloženého návrhu uzavření dodatku č, 2 ke smlouvě o dodávce tepelné
energie pro vytápění a přípravu teplé vody, č. 18410250 s účinností od 1. 9. 2019. Tímto dodatkem
se od 1. 9. 2019 mění dle článku IX. ZáÝěrečná ustanovení odst. 12., Příloha č. 3 Diagrarn na

dodávku a odběr tepla pro období 9-12/2019, a to tak, že se stávající Příloha č. 3 mší a nahrazuje se
novou Přílohou č. 3 Diagrarn na dodávku a odběr tepla, která se stává nedílnou součástí tohoto

dodatku a smlouvy. Jedná se o stanovení předběžné ceny pro obďobí 9-12/2019 - původně
stanovená cena 343,20 Kč bez DPH se mění na 345,40 Kč bez DPH.

R23-329 - a) schvaluje v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 sb., o obcích

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Organizační řád městského úřadu Kdyně (Směrnice
rady města č. 3/2019) s účinností od 1. 12. 2019.

b) stanovuje v souladu s § 102, odst. 2, písm. j) zákona č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, súčinností od 1. 12. 2019 celkový počet zarněstnanců obce
v obecním úřadu na 42 zaíněstnanců.

c) ruší dle § 102, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení) Organizační
odbor MěÚ Kdyně, a to s účinností od 1. 12. 2019.
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d) ruší dle § 102, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení) Odbora,

stavebních činností MěÚ Kdyně, a to s účinností od 1. 12. 2019.
e) zřizuje dle § 102, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení) Odbor

správy majetku a investic MěÚ Kdyně, a to s účinností od 1. 12. 2019.
f) zřizuje dle § 102, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení) Odbor

správy nemovitostí MěÚ Kdyně, a to s účiníností od 1. 12. 2019.
g) zřizuje dle § 102, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení) odbor

Městské-knihovny MěÚ Kdyně, a to s účimiostí od 1. 12. 2019.
R23-330 - schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2019 dle předloženého návrhu. Na straně příjmů se
jedn4 o přijaté dotace - dotace pro pečovatelskou službu y rámci projektu na podpom pečujících
osob ,,Pro všechny" (1. záloha), dále se jedná o průtokovou dotaci pro MKS Modrá hvězda Kdyně
v rámci dotačního titulu ,,Podpora činnosti infocenter", dále se jedná o dotaci na zřizování nových
oplocenek a dotaci na Sčítání lidu, dornů a bytů. Na straně výdajů se jedná o průtokovou dotaci pro

MKS Modrá hvězda Kdyne:, dále pak o schválenou dotaci pro diakonii ČCE (usnesení č. R22-309),
výdaje spojené s likvidací starých ekologických zátěží, nákup drobného majetku pro SDH a služby
v Muzeu příhraničí - viz příloha usnesení.

Oskar Hamrus, v.r.
starosta města

Ing. Věra Říhová, v.r.
místostarostka města
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UpozorněnŤ.

Informujeme veřejnost, že v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (E{J) 2016/679
(GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních Majů a o volném pohybu
těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních Majů) jsou usnesení Zastupitelstva / Rady města
Kdyně uveřejněna vupravené verzi zdůvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních Majů.
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ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ
číslo : 10 / 2019
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22 540,00
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Příjem dotace peč.'služba - offi'er.program zaměstnanost=('1.'zč;ÍoÉ'«;)-='a- a= a' a '
Průtokow» dotace MKS"Podpom činnosti inf.center..."
Příjem dotace"Zřizování nových oplocenek"
Příjem dotace na Sčítání lidí, domů a bytů
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Průtokovčídotace.MKS"Podporačinnostiinf.center..." ' 'Muzeum - sWby
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Likvidace odpadu (staré zátěže)

Diakonie čCE (schváleno RM R22-309)

SDH - drobný majetek, materiál
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CELKEM VYDAJE

FINANCOVÁNÍ
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CELKEM FINANCOVÁNÍ

Změna
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Popis
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Ve Kdyni, dr'ie 23. 09. 2019
Oskar Harí'irus,'/ v.r.
starosta

