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Usnesení
33. zasedáníRady města Kdyně
konaného dne 7. července 2016

1.

1.1.

RM rozhodla:

Uzavřít nájemní smlouvu na byt č. 006 o velikosti 2+l, Mlýnská 652, 345 06 Kdyně
s panem Tomášem Strejcem, Bratří Tšídů 697, 345 06 Kdyně. Nájemní smlouva se uzavírá
na dobu určitou.

1.2.

Uzavřít nájemní smlouvu na byt č. 010 o velikosti 1+l, Mlýnská 653, 345 06 Kdyně
s paní Terezou Tlustou, Markova 570, 345 06 Kdyně. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu
urČitou.

1.3.

Uzavřít nájemnf smlouvu na byt č. Oll o velikosti 2+1, Pod Korábem 668, 345 06 Kdyně

s paní Šárkou Zlámalovou, Nová Ves 44, 345 06 Kdyně. Nájemní smlouva se uzavírá na
dobu určitou.
1.4.

Uzavřít Příkaznf smlouvu na inženýrskou činnost na stavbě ,,Parkovací plocha, ulice
Bratří Tšídů ve Kdyni?. Smluvní cena je stanovena ve výši 16 500,- Kč bez DPH.

1.5.

Uzavřít Příkazní smlouvu na inženýrskou činnost na stavbě Obytná zóna ,,Na Šibenici?,
Kdyně. Smluvní cena je stanovena ve výši 14 500,- Kč bez DPH.

1.6.

Ukončit dohodou k 31. 7. 2016 nájemní vztah na nájem nebytových prostor Na Koželužně
623 s panem Vlastislavem Pagurkem, Americká 612, 345 06 Kdyně.

1.7.

Ukončit nájemní vztah na nájem nebytových prostor hostince ve Starci č.p. 59 s panem
Václavem Mastným, Mlýnská 653, 345 06 Kdyně. Výpovědní ?hůta 3 měsíce končí 30. 9.
2016.

1.8.

Uzavřít Dohodu o poskytování právní služby sadvokátní kanceláří ÁK Svejkovský,

Kabelková a spol., IČ: 2-6362066, Kamenická-2378/1, Východnf předměstí, 30100 Plzeň,
v zastoupení společníka JUDr. Jaroslava Svejkovského. Tato dohoda formálně upravuje
podmínky zastupování advokátní kanceláře vsouvislosti sjiž dříve podanou žalobou
městem Kdyně na ministerstvo financí ve věci napadeného rozhodnutí o platebním výměru
na odvod části poskytnuté dotace na výstavbu Centra vodní zábavy Kdyně.
1.9.

Uzavřít Smlouvu o dílo na investiční akci ,,Zdroj tepelné energie Bytový dům: Pod
Korábem 668? se společností SANI-TOP-CENTRUM s.r.o., nám. Míru 57, 344 0l

Domažlice, IČ 29086582 za cenu 725.217 Kč bez DPH.
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2. RM proiedriala :

2.1.

Žádost TJ Sokol Prapořiště o dotaci zrozpočtu města na opravu střechy Sokolovny
v Prapořišti ve výšil.400.OOO,- Kč.
Rada města sposkytnutím dotace souhlasí a doporučí zastupitelstvu města v souladu
s ustanovenfm § lOa zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
v platném znění uzavřenf Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

2.2.

Žádost Dobrovolného svazku obcí Kdyňsko o poskytnutí návratné finanční výpomoci
z rozpočtu města ve výši 250.000,- Kč na předfinancování mzdových nákladů souvisejících
s účastí svazku v projektu ,,Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní
spolupráce? podporovaného z prostředků EU.
Rada města sposkytnutím dotace souhlasí a doporučí zastupitelstvu města v souladu
s ustanovením § l0a zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
v platném znění uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci
s vrácením výšeuvedených finančních prostředků do 15. 12. 2016.
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Jan LůflJlmann

Ing. Vladislav Vilímec
mÍstostarosta
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