]Město Kdyně
rada města
felfc"Si|^
fť^R-a^^
Náměstí l
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USNESENI

30. schůze rady města,
která se konala dne 27. l.2020

Rada města Kdyně:

R30-442 - schvaluje předložený program schůze

R30-443 - schvaluje kronikářský zápis do Kroniky obce Hluboká za rok 2019.
R30-444 - schvaluje kronikářský zápis do Kroniky obce Smržovice za rok 2019.
R30-445 - a) projednala stanoviska a doporučení Bytové komise Rady města Kdyně na základě
zápisu z 9. schůze Bytové komise Rady města Kdyně ze dne 23. l. 2020

b) schvaluje přidělení bytu č. 008 o velikosti 1+kk na adrese Americká 643, 345 06 Kdyně panu
l, trvale bytem

c) schvaluje přidělení bytu č. 408 o velikosti 2+k na adrese Nádražní 334, 345 06 Kdyně paní
l, trvale bytem ^^B-

R30-446 - schvaluje v předloženém znění uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0015606/SoBS VB/1 „ Kdyně, DO, Farní, pare. č.
350/29 - kNN" se společností CEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická

874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035, zastoupenou společností OMEXOM GA Energo, s.r.o. Plzeň -

Bolevec, se sídlem Na Střílně 1929/8, 323 00, IČO: 49196812. Stavba řeší připojení nového odběm
na pozemku p.č. 350/29 ve Kdyni s požadovaným hlavním jističem 3x16A. Cena za zřízení věcného
břemene činí 5 000 Kč bez DPH.

l

R30-447 - schvaluje v předloženém znění uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-OOllOlOA^B/OOl, Kdyně, DO, Starokdyňská, 419/4-kNN se společností CEZ
Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČO: 24729035,
zastoupenou společností Senergos, a.s., se sídlem Ostopovice, Družstevní 452/13a., 664 49, IČO:
26915413. Jedná se o zrealizovanou stavbu, sterá se stala součástí distribuční soustavy elektrické
energie. Jedná se o legislativně právní dořešení realizované akce „Kdyně, DO, Starokdyňská, 419/4kNN. Cena za zřízení věcného břemene činí 5 000 Kč bez DPH.

R30-448 - vydává směrnici Rady města Kdyně č. 1/2020 - Zásady pro poskytování dotací
z rozpočtu Města Kdyně vč. příloh dle předloženého návrhu. Předmětem této směrnice je stanovení
pravidel pro žadatele o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Kdyně. Součástí směrnice jsou rovněž 4
přílohy - žádost o poskytnutí dotace, vyúčtování dotace, čestné prohlášení žadatele o poskytnutí
dotace a informace o povinné publicitě.

R30-449 - schvaluje zahájení vydávání Kdyňských listů, periodika územního samosprávného celku
a provedení změn názvu a periodicity v evidenci na Ministerstvu kultury ČR dle předloženého
návrhu. Účelem tohoto periodika bude informování občanů města Kdyně a jeho spádových obcí o
činnosti městského úřadu, zastupitelstva i rady města, plánovaných investičních a jiných akcích.
Součástí listů budou také informace z MKS Modrá hvězda Kdyně o kulturních akcích, výstavách,
programu kina apod. Dále zde budou rovněž uveřejňovány informace o činnosti všech zřízených i
založených organizací města, o činnosti sportovních a jiných zájmových klubů působících na území
města Kdyně a jakékoliv další informace o dění ve městě Kdyně a jeho spádových obcích.
R30-450 - a) schvaluje zapojení města Kdyně do projektu „Implementace politiky stárnutí na
krajskou úroveň" (registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0006207) realizovaného
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a připojení se k distribuci Seniorské obálky pro občany
města Kdyně.

b) schvaluje vytištění tiskopisů Seniorských obálek, včetně pravidel pro vyplnění a jejich distribuci
na vybraná místa - Městský úřad Kdyně, Turistické informační centrum Kdyně, Doma ve Kdyni Centmm sociálních služeb, ordinace lékařů, lékárny, apod.

R30-451 - schvaluje finanční spoluúčast Města Kdyně ve výši 30 000 Kč na zajištění pozice
koordinátora komunitního plánování sociálních služeb na území SO ORP Domažlice v roce 2020
dle předloženého návrhu. Činnost koordinátora bude i nadále zajišťovat Centrum pro komunitní

plánování západní Čechy, se sídlem Americká 29, 301 38 Plzeň, IČO: 69461091.

R30-452 - schvaluje dle ustanovení § 63 odst. l zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů uzavření veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů údajů
do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí s obcí Úboč, se sídlem Úboč 60,
345 43 Koloveč, IČO: 00572471 dle předloženého návrhu.
R30-453 - schvaluje uzavření Dodatku č.l ke Smlouvě o dílo na akci „Provozovna masáže a
pedikúry. Nádražní 660, Kdyně" se společností DSP Domažlice s.r.o., se sídlem Havlíčkova 6, 344
Ol Domažlice, IČO: 25200631. Tímto dodatkem se mění původní sjednaná cena díla z částky
l 658 653 Kč vč. DPH na l 741 243 Kč vč. DPH. Důvodem pro změnu ceny jsou objednatelem
požadované vícepráce a méněpráce.

R30-454 - a) schvaluje v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Organizační řád Městského úřadu Kdyně
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(Směrnice rady města č. 2/2020) s účinností od l. 2. 2020. Hlavní změnou je zrušení Odboru
pečovatelské služby Městského úřadu Kdyně.

b) stanovuje v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s účinností od l. 2. 2020 celkový počet zaměstnanců
obce v obecním úřadu na 28 zaměstnanců.

c) ruší dle ustanovení § 102, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Odbor pečovatelské služby Městského úřadu Kdyně.

R30-455 - a) projednala možnosti vedení města týkající se organizace automobilových závodů na
vrchu Koráb, zejména s ohledem na následný úklid diváckých prostor a jejich uvedení do
původního stavu.

b) rozhodla o možnosti využívání parkoviště u koupaliště Hájovna pro potřeby pořadatelů všech
automobilových závodů vč. závodů minikár na p.p.č. 404/5 vk.ú. Kdyně formou smlouvy o
pronájmu pozemku za smluvní cenu ve výši 3 000 Kč/den. Důvodem tohoto opatření jsou problémy
s úklidem prostor určených pro diváky a s tím spojené náklady na úklid těchto prostor, které
následně vždy po skončení závodů doposud hradilo Město Kdyně.

R30-456 - a) souhlasí s pořádáním rychlostní zkoušky mezinárodních automobilových závodů 29. HISTORIC VLTAVA RALLYE a 55. FIALLYE ŠUMAVA KLATOVY na pozemní
komunikaci č. 0221/111 v katastrálním území města Kdyně (trať vede po trase Kdyně koupaliště -

Němčíce u Kdyně - Čemíkov - Rudoltice mimo - Úsilov - Slavíkovice). Závod se uskuteční dne
24. dubna 2020 v čase od 15:00 do 24:00 hod.

b) souhlasí s úplnou krátkodobou uzavírkou části pozemní komunikace č. 0221/111 v k.ú. Kdyně
(Koráb) a se zvláštním užíváním této komunikace po dobu konání závodu.

c) souhlasí s užíváním lesních pozemků ve vlastnictví Města Kdyně kolem pozemní komunikace č.
0221/III za účelem přístupu diváků k trati.

d) rozhodla o možnosti využívání parkoviště u koupaliště Hájovna pro potřeby pořadatelů
automobilových závodů vč. závodů minikár na p.p.č. 404/5 vk.ú. Kdyně formou smlouvy o
pronájmu pozemku za smluvní cenu ve výši 3 000 Kč/den. Důvodem tohoto opatření jsou problémy
s úklidem prostor určených pro diváky a s tím spojené náklady na úklid těchto prostor, které
následně vždy po skončení závodů doposud hradilo Město Kdyně.

e) určuje pořadateli, kterým je Pošumavský auto moto klub VÁČR Klatovy, se sídlem
Dobrovského 154, 339 Ol Klatovy 2, IČO: 00479942 povinnost po skončení závodu uvést závodiště
i okolí trati do původního stavu a předat je určenému zástupci města Kdyně. Případné škody či
náklady na úklid závodiště a okolí trati budou pořadateli následně fakturovány k úhradě.
f) souhlasí s navrženou trasou objížďky, která bude vedena obousměrně po komunikaci č.
1841 l/III (obcí Němčíce, Oprechtice a Nový Dvůr).

R30-457 - a) souhlasí s pořádáním závodů minikár na pozemní komunikaci č. 0221/111
v katastrálním území města Kdyně ve dnech 1.5-3.5. 2020 v časech od 8:00 do 18:00 hod.a ve
dnech 11.7. - 12. 7. 2020 v časech od 7:00 do 20:00 hod.
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b) souhlasí s úplnou krátkodobou uzavírkou části pozemní komunikace č. 0221/111 vk.ú. Kdyně
(Koráb) a se zvláštním užíváním této komunikace po dobu konání závodu, staničení 4,351
(křižovatka silnic 111/02221 a 111/18413) - 2,110 (křižovatka silnice 111/0221 a místní komunikace v
lokalitě koupaliště na Hájovně).
c) souhlasí s užíváním lesních pozemků ve vlastnictví Města Kdyně kolem pozemní komunikace č.
0221/111 za účelem přístupu diváků k trati.
d) rozhodla o možnosti využívání parkoviště u koupaliště Hájovna pro potřeby pořadatelů
automobilových závodů vč. závodů minikár na p.p.č. 404/5 vk.ú. Kdyně formou smlouvy o
pronájmu pozemku za smluvní cenu ve výši 3 000 Kč/den. Důvodem tohoto opatření jsou problémy
s úklidem prostor určených pro diváky a s tím spojené náklady na úklid těchto prostor, které
následně vždy po skončení závodů doposud hradilo Město Kdyně.
e) určuje pořadateli, kterým je Pobočný spolek UAMK - Automotoklub Škoda Mladá Boleslav, se
sídlem tř. Václava Klementa 839, Mladá Boleslav II, 239 Ol, IČO: 75124289, povinnost po
skončení závodu uvést závodiště i okolí trati do původního stavu a předat je určenému zástupci
města Kdyně. Případné škody či náklady na úklid závodiště a okolí trati budou pořadateli následně
fakturovány k úhradě.
f) souhlasí s navrženou trasou objížďky, která bude vedena obousměrně po komunikaci č.
1841 l/III (obcí Němčíce, Oprechtice a Nový Dvůr).
R30-458 - a) souhlasí s pořádáním závodu Mistrovství ČR ve slalomu automobilů na pozemní
komunikaci č. 0221/111 v katastrálním území města Kdyně dne 17. května 2020 v čase od 8:00 do
18:00 hod.
b) souhlasí s úplnou krátkodobou uzavírkou části pozemní komunikace č. 0221/111 vk.ú. Kdyně
(Koráb) a se zvláštním užíváním této komunikace po dobu konání závodu.
c) souhlasí s užíváním lesních pozemků ve vlastnictví Města Kdyně kolem pozemní komunikace č.
0221/III za účelem přístupu diváků k trati.
d) rozhodla o možnosti využívám parkoviště u koupaliště Hájovna pro potřeby pořadatelů
automobilových závodů vč. závodů minikár na p.p.č. 404/5 v k.ú. Kdyně formou smlouvy o
pronájmu pozemku za smluvní cenu ve výši 3 000 Kč/den. Důvodem tohoto opatření jsou problémy
s úklidem prostor určených pro diváky a s tím spojené náklady na úklid těchto prostor, které
následně vždy po skončení závodů doposud hradilo Město Kdyně.

e) určuje pořadateli, kterým je Automotoklub Kdyně v AČR, se sídlem Na Kobyle 209, 345 06
Kdyně, IČO: 00479748, povinnost po skončení závodu uvést závodiště i okolí trati do původního
stavu a předat je určenému zástupci města Kdyně. Případné škody či náklady na úklid závodiště a
okolí trati budou pořadateli následně fakturovány k úhradě.
f) souhlasí s navrženou trasou objížďky, která bude vedena obousměrně po komunikaci č.
18411/in (obcí Němčíce, Oprechtice a Nový Dvůr).
R30-459 - schvaluje vyřazení nefunkčního a neopravitelného elektrického kotle KE 22 150
z majetku příspěvkové organizace Masarykova základní škola Kdyně, se sídlem Komenského 134,
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345 06 Kdyně, IČO: 70996709 dle předloženého návrhu. Důvodem vyřazení kotle je jeho
neopravitelná závada, již na konci roku 2019 došlo k pořízení nového zařízení.

Oskar Hamrus, v.r.
starosta města

Ing. Věra Říhová, v.r.
místostarostka města
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Upozornění:

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