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Usnesení
74. zasedání Rady města Kdyně
konaného dne 27. června 2018

i. ? rozhodla:
1.1.

Uzavřít nájemní smlouvu o velikosti 2+k, Nádraií 334, 345 06 Kdyně s paní §
?, bytem l

l

?. Nájemní smlouva se úzavírá na dobu

urČitou.

1.2. Na základě dopomčení hodnotícf komise uzavřít Smlouvu o dílo na ,,Kdyně - MK lokalita
Pod Korábem, NTL, plynovod a přípojky? s firmou VETOP spol. s r.o., Vodní 375, 345

61 Staňkov, IČ: 483 -63 383, která-v-rámci vyhlášeného výběrového řízení podala
nejvýhodnější nabídku ve výši 196 329,- Kč bez DPH.
1.3. Na základě doporučení hodnotící komise uzavřít Smlouvu na dodávku ,,Pořízení
Cisternové automobilové stříkačky CÁS 20S2R? sfirmou THT Poliěka, s.r.o.,

Starohradská 316, 572 0l Polička, IČ: 465 08 147, která v rámci vyhlášeného výběrového
řízení podala nejvýhodnější nabídku ve výši5 549 000,- Kč bez DPH.
1.4. Uzavřít Dodatek (,. 1 ke smlouvě o dílo č. Ol/2018 na ,,Oprava bytu č.3, Náměstí č.p. 133,

Kdyně? s DSP íomažlický stavební podnik s.r.o., Havlíčkova 6, 344 0l Domažlice, IČ 252
00 631 týkající se změny termínu dokončení na 30. 9. 2018 a navýšení ceny díla o 178 575,Kč včetně DPH. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
1.5. Uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 02/2018 na ,,Oprava bytu č. 4, Náměstí č. p.
133, Kdyně? s DSP Domažlický stavební podnik s.r.o., Havlíčkova 6, 344 0l Domažlice,

IČ 252 0-0 631 týkající se změny-terrnínu dokončení na 30. 9. 2018 a navýšení ceny díla o 66
868,- Kč včetně DPH. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
1.6. Uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 217 902 na projekt ,,Galerie Kdyně č. p. 1l?

s BRM spol. s r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň, IČ 635 05 410 týkající se navý';ení ceny díla
o 150 000,- Kč bez DPH. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
1.7. Uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-0011605/2 sČEZ
Distribuce, a.s. zastoupeným na základě písemně uděleného zmocnění JH projekt s.r.o.,

Národních mučedníků 196, 339 0l Klatovy, IČ 280 48 563 na akci ,,Prapořiště, p-. č. 1402/1
DO - ky".

Úplata za zřízení služebnosti činí 5.000,- Kč bez DPH.
1.8.

Uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-0012020/VB/001 s ČEZ
Distribuce, a.s. zastoupeným na základě písemně uděleného zmocnění OMEXOM GA

Energo s.r.o., Na Střílně 1')29/8, 323 00 Plzeň - Bolevec, IČ 491 96 812 na akci ,,Kdyně,
DO, parc. č. 240/ 1, Forstová - kNN".

Úplata za zřízení služebnosti činí 5.000,- Kč bez DPH.
l

1.9. Podat žádost o poskytnutí dotace na Pořízení nového dopravního automobilu vrámci

programu ,,Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí" pro rok 2019. Jedná se o
program ,,JSDH V2 2019 Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDHO Hluboká a
JSDHO Prapořiště.
1.10. Uzavřít Smlouvu o poskytnutí účelové dotace pro ín«:sto Kdyně z rozpočtu Plzeňského kraje
z dotačního titulu ,,o - 2017 Zřizování nových oplocenek - ochrana mladých }esních
porostů?, č. 37672018 v rámci dotačního programu Podpora ochrany lesa v PK 2017+ ve
výši 132 510,- Kč.

2. RMschválila:

2.1. VrámcipůsobnostivalnéhromadyTransteploKdyněspol.sr.o.účetnízávěrkuzarok2017
a výsledek hospodaření společnosti vroce 2017 a ukládá společnosti ztrátu ve výši
l 130 307,- Kč uhradit z účtu nerozděleného zisku z minulých let.

3. RM bere na vědon*.

3.1. Odstoupení firmy Stavebniny Kdyně s.r.o. od záměm uzavřít nájemní smlouvu na nájem
nebytových prostor objektu prodejny železářství Náměstí č. p. 142, 345 06 Kdyně.
3.2.

Žádost společnosti SBS group s.r.o. o pronájem nebytových prostor objektu prodejny
železářství Náměstí č. p. 142, 345 06 Kdyně za účelem provozování této prodejny.

4. RM souhla*.

4.1. S vyřazením neupotřebitelného majetku z evidence majetku města Kdyně v celkové výši
32 435,10 Kč.

Jan Lěffe}mann v.r.

Ing. Vladislav Vilímec v.r.
mÍstostarosta

starosta
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Program 74. zasedání Rady města Kdyně
1.

Přidělit byt:

2.

Koncese - smlouva

3.

Výběr dodavatele
Výběr dodavatele
Smlouva o ďílo - ,,Oprava bytu č. 3 a 4, Náměstí čp. 133, Kdyně"
Stavebníny Kdyně - odstoupení od záměru uzavřít nájemní smlouvu
SBS Group s.r.o. - uzavřít nájemní smlouvu
KB, a.s. - Dohoda o zrušení práv a povinností ze Smlouvy o nájmu nebytových prostor -

4.
5.
6.
7.
8.

Náměstí 3
9.

BRM spol. s r.o. - žádá o navýšení ceny za zpracovám projektu ,,Galerie Kdyně č.p.l 1" z důvodu
nutnosti řešit tzv. spodní objekt. (navýšení částky)

10.

ZO ČZS Kdyně - nivrh na oakoupení-pozemkú

11.

Smlouva o zřízení věcného břemene - OMEXOM, Kdyně, Forstová = kNN
Smlouva o zřízeríí věcného břemene - JGH projekt s.r.o., Prapořiště, Mrázovi - kNN
Transteplo - účetní závěrka a výsledek hospodařem
Návrh na vyřazení majetku
Výběrové řízení na vedoucí/ho odboru stavební činnosti města
SDH Hluboká - žádost o podání žádosti na dotaci - Pořízem nového dopravního automobilu
SDH Prapoříště - žádost o podání žádosti na dotaci - Pořízení nového dopravního automobilu
Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního titulu O- 2017 Zřizovám nových oplocenek - ochrana
mladých lesmch porostú v rámci programu Podpora ochrany lesa PK 2017

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

20.

Různé
Závěr

1/

Přidělit byt:

2/

Koncese - smlouva

3/

Hodnotitelská komise na základě obdržených nabídek předkládá návrh na výběr dodavatele akce
,,Kdyně - MK lokalita pod Korábem, NTL, plynovod a přípojky"
(příloha)

4/

Hodnotitelská komise předkládá návrh na výběr dodavatele na základě obdrzených nabídek
předkládá návrh na výběr dodavatele akce ,, "
(příloha)

5/

Firma DSP Domažlický stavební podnik s.r.o. provádí ,,Opravu bytu č. 3, Náměstí čp. 133,
Kdyně" a ,,Opravu bytu č. 4, Náměstí čp. 133, Kdyně" na základě podepsané smlouvy o dílo (na
každý byt zvlášt'.
Firma žádá o prodloužení termínu dokončení díla a o navýšení částky (nebyla v nabídce
zahrnuta okna do dvora). Bude řešeno Dodatkem.č.l, opět na každý byt.zvlášt'.
Termín dokončení 30. 9. 20'l8. Navýšení byt č.3-178.575,- Kč včetně DPH a byt č.4 - 66.868,- Kč
včetně DPH.
(příloha)

19.

6/

č. 510

2+k Nádražní 334

Stavebniny Kdyně s.r.o. odstupuje od záměru uzavřít nájemm smlouvu na nebytové prostory

Železářství Kdyně - jednatel p. Šot .
7/

(příloha)

(příloha)

Zároveň pan Šot jako jeďnatel SBS group s.r.o. žádá o pronájem těchto prostor k provozovám
-I--la
ZeleZarSlVl.

(příloha)

8/

KB, a.s. předkládá Dohodu o zrušení práv a povinností ze Smlouvy o nájmu nebytových prostor.
Jedná se o budovu Náměstí č.3, kde byla pobočka a nyní je tam peněžní automat KB.
Budova byla k 31. 5. 2(H8 .předána městu.

9/

BRM spol. s r.o. žádá o navýšení ceny za zpracování projektu ,,Galerie č.p."H". bylo nutné
zpracovatprojektina,,spodníobjekt"-viz (dohodnutol50.OOO,-)
(příloha)
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10/ Základní organizace českého zahrádkářského svazu Kdyně žádá navrhuje městu Kdyně odkoupit
pozemkyvíz
(příloha)
ll1 Smlouva o zřízení věcného břemene s OMEXOM GA Energo s.r.o., Na Střílnš 1929/8, 323 00

Plzeň - Bolevec, IČ 491 96 812, na akci ,,Kdyně, DO, parc. č. 240//1, Forstová - kNN. Jednorázová
odměna činí s.ooo,- Kč bez DPH.

12/ Smlouva o zřízení věcného břemene s JH projekt s.r.o., Národních mučedníkú 196, 339 0l

Klatovy, IČ 280 48 563, na akci č. IV-12-OÓ11605/2, Prapořiště, p.č. 1402/1, DO - kNN.
Jednorázová odměna čim s.ooo,- Kč bez DPH. Jedná se o el. přípojku k Mrázům.
l31 Transteplo Kdyně spol. sr.o. předkládá závěrku a výsledek hospodaření za rok 2017.
Hospodaření společnosti skončilo ztrátou ve výšil 130 307,- a vedení společnosti navrhuje jep
úhradu z účtu nerozděleného zisku s minulých let.
14/ Návrh na vyřazení majetku z evidence majetku rněsta ve výši32 435,10

(příloha)

15/ Výběrového řízení na vedoucí/ho odboru stavební činnosti města se přihlásilo 5 uchazečů.
(příloha)
161 SDH Hluboká - žádost o podání žádosti na dotaci - Pořízení nového dopravního automobilu
(příloha)
17/ SDH Prapořiště - žádost o podání žádostí na dotací - Pořízení nového dopravmho automobilu
(příloha)

18/ Schválit Smlouvu č. 376720'l8 o poskytnutí dotace z dotačního titulu O- 2017 Zřizování nových
oplocenek - ochrana mladých lesních porostů v rámci programu Podpora ochrany lesa PK 2017
Jedná se o 132 510 Kč.
19/ Různé

Swietelsky - nabídka na Oprava MK Prapořiště

20/ Závěr
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