Město Kdyně
rada města
Náměstí l

345 06 Kdyně

USNESENI
33. schůze rady města,
která se konala dne 24. 2.2020

Rada města Kdyně:
R33-473 - schvaluje předložený program schůze
R33-474 - schvaluje platový výměr ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Kdyně,
Markova 523, se sídlem Markova 523, 345 06 Kdyně, Be. Ivany ř^reslové, dle předloženého návrhu
s účinností od l. 3. 2020.
R33-475 - schvaluje použití finančních prostředků fondu investic a reprodukce majetku

příspěvkové organizace Technické služby Kdyně, se sídlem Mlýnská 36, 345 06 Kdyně, IČO:
00575003 ve výši 117 073,21 Kč za účelem úhrady nákladů na opravu svazového automobilu na

SKO značky MAN.
R33-476 - a) projednala žádost pana BB^^BBBBI, trvale bytem
o pronájem části pozemků v areálu bývalých kasáren na základě naměřených dílů E, F, G, H

z vyhotoveného grafického výstupu ze dne 16. 12. 2019. Díl „E" o výměře 295 m vznikl z p.p.č.
395/5 - ostatní plocha, díl „F" o výměře 108 m2 vznikl z p.p.č. 395/34 - ostatní plocha, díl „G" o
výměře 10 m2 vznikl z p.p.č. 395/35 - ostatní plocha, díl „H" o výměře 5 m2 vznikl z p.p.č. 395/7 ostatní plocha, vše v k.ú. Kdyně.
b) schvaluje dle ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů oznámení záměru pronájmu části pozemků v areálu bývalých kasáren - z p.p.č.

395/5 díl „E" o výměře 295 m2, z p.p.č. 395/34 díl „F" o výměře 108 m2, z p.p.č. 395/35 díl „G" o
výměře 10 m2, z p.p.č. 395/7 díl „H" o výměře 5 m2, vše v k.ú. Kdyně za účelem užívání pozemků
k rekreaci (zahrada). Cena za pronajaté pozemky dle znaleckého posudku činí 30 Kč/m2/rok.
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c) schvaluje dle ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů oznámení záměru pronájmu části pozemků v areálu bývalých kasáren - z p.p.č.

395/34 díl „C" o výměře 405 m2, z p.p.č. 395/5 díl „D" o výměře 28 m2, vše v k.ú. Kdyně za
účelem užívání pozemků k rekreaci (zahrada). Cena za pronajaté pozemky dle znaleckého posudku
činí 30 Kč/m2/rok.

d) schvaluje dle ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů oznámení záměru uzavření dodatku nájemní smlouvy na pronájem části

pozemků v areálu bývalých kasáren - z p.p.č. 395/43 díl „A" o výměře 683 m2, z p.p.č. 385/5 díl
,B" o výměře 23 m , vše v k.ú. Kdyně za účelem užívání pozemků k rekreaci (zahrada). Cena za
pronajaté pozemky dle znaleckého posudku činí 30 Kč/m /rok. Důvodem uzavření dodatku nájemní
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smlouvy je změna ceny za pronajaté pozemky v souladu se znaleckým posudkem a změna výměry
pronajímaných pozemků.

R33-477 - schvaluje kronikářský zápis do Kroniky města Kdyně za rok 2019.
R33-478 - bere na vědomí ukončení smlouvy o najmu nebytových prostor na adrese Sokolská č.p.
635, 345 06 Kdyně, uzavřené mezi Městem Kdyně a Sdružením fyzických osob („Bytservis"), paní
Marií Burešovou, paní Janou Voseckou a panem Josefem Voseckým ze dne 30. 9. 2002. Smlouva
bude ukončena na základě výpovědi podané dne 24. l. 2020 a dle ustanovení smlouvy bude nájemní
vztah ukončen k 30. 4. 2020.

R33-479 - schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi Městem Kdyně a společností PasProRea s r.o.,
se sídlem Holkov 32, 382 32 Velešín, IČO: 02343100, jejímž předmětem je dodávka a montáž
svislého dopravního značení pro město Kdyně v rozsahu dle cenové nabídky č. 018/2020 ze dne 28.
l. 2020, která je přílohou č. l této smlouvy. Termín plnění je stanoven do 30. 6.2020.
R33-480 - schvaluje v předloženém znění uzavření dodatku č. l ke Smlouvě o dílo na stavební
práce ze dne 21. 8. 2019 na akci „Krámeček služeb - centrum pečovatelských služeb" se společností

DSP Domažlický stavební podnik s.r.o., se sídlem Havlíčkova 6, 34401 Domažlice, IČO:
25200631. Dodatkem se mění termín dokončení díla z 2/2020 na 3/2020 z důvodu provedení
potřebných dodatečných stavebních prací.
R33-481 - a) bere na vědomí žádost společnosti Vodafone Czech Republic, a.s., se sídlem náměstí
Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO: 25788001 o prodloužení a úpravu smlouvy o nájmu části
nemovitosti č. 34505F ze dne 13. 3. 2000 („komín" - objekt výtopny, úl. Nádražní, 345 06 Kdyně).
Účelem tohoto smluvního vztahuje provoz, údržba a úprava telekomunikačního zařízení pro přenos
signálů veřejné sítě mobilních telefonů.
b) ukládá Ing. arch. Ivanovi Šachoví, vedoucímu OSMaI MěU Kdyně, s výše uvedenou společností
o podmínkách prodloužení tohoto nájemního vztahu dále jednat, a to zejména s ohledem na
množství navrhovaných změn stávající smlouvy.
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R33-482 - schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě č. 34514A Koráb o nájmu části
nemovitosti ze dne 11. 4. 2000, uzavřené mezi Městem Kdyně a společností Vodafone Czech
Republic, a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO: 25788001. Dodatkem se
s účinností od l. 4. 2020 mění výše ročního nájemného dle předloženého návrhu.
R33-483 - a) projednala žádost manželů ^^^^^^^^^^^^^BBBBBB^B' trvale bytem
o směnu pozemků ve vlastnictví manželů ^^^^^B p.p.č. 273/12 -

trvalý travní porost, ochranné pásmo vodního zdroje l. stupně a 2. stupně - o výměře 4636 m ,
p.p.č. 277/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace - o výměře 105 m2, celkem se jedná o 4741 m a
pozemků ve vlastnictví města Kdyně: p.p.č. 31/1 - ostatní plocha, o výměře 3035 m , p.p.č. 38/6 lesní pozemek o výměře 1603 m2, celkem se jedná o 4638 m2 vše v k.ú. Branišov na Šumavě.
b) nesouhlasí se směnou výše uvedených pozemků z důvodu nevyužitelnosti nabízených pozemků
pro Město Kdyně.
R33-484 - a) projednala žádost pana ^^^^^^^B a ^^^^^^^^B, trvale bytem
o prodloužení lhůty pro dokončení stavby RD v lokalitě Na Skalce - p.p.č.

1070/3 8 v k.ú. Kdyně.
b) doporučuje zastupitelstvu města prodloužení lhůty pro dokončení výše uvedené stavby schválit
formou dodatku kupní smlouvy dle požadavku žadatelů do termínu 3/2021.
R33-485 - a) projednala žádost paní ^^^^^^^^^^, trvale bytem
o prodloužení lhůty pro dokončení stavby RD v lokalitě Na Skalce - p.p.č. 1070/41 vk.ú.

Kdyně.
b) doporučuje zastupitelstvu města prodloužení lhůty pro dokončení výše uvedené stavby schválit
formou dodatku kupní smlouvy dle požadavku žadatelky do termínu 7/2020.
R33-486 - a) projednala žádost ^^^^^^^^^^^^^^B, trvale bytem
o prodloužení lhůty pro dokončení stavby RD v lokalitě Na Skalce - p.p.č. 1070/45 v k.ú.
Kdyně.
b) doporučuje zastupitelstvu města prodloužení lhůty pro dokončení výše uvedené stavby schválit
formou dodatku kupní smlouvy do termínu 6/2021.
K33-487 - souhlasí s podporou Dne otevřených dveří v Hobby centru Kdyně, na adrese Dělnická
48, 345 06 Kdyně, který se bude konat dne 10. 4. 2020. Podpora Města Kdyně bude probíhat
formou bezplatného zapůjčení velkokapacitního stanu ve vlastnictví Města Kdyně. V rámci této
akce se uskuteční různé prezentace, atrakce a kultumě-společenský program pro místní obyvatele.
R33-488 - a) projednala Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku města Kdyně
na období 2020-2029.
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b) doporučuje tento dokument zastupitelstvu města v předloženém znění ke schválení.
R33-489 - schvaluje na základě předložených nabídek uzavření pojistné smlouvy na pojištění
majetku a odpovědnosti za újmu se společností Generali Česká pojišťovna, a.s., se sídlem Spálená
75/16, 110 00 Praha l, IČO: 45272956 dle předloženého návrhu na základě stanovených
požadavků. Smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce trvání l pojistného roku, ato od l. 3. 2020
do 28.2.2021.
R33-490 - schvaluje rozpočet sociálního fondu Města Kdyně na rok 2020 dle předloženého návrhu.
R33-491 - schvaluje v souladu s ustanovením § 37b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění přijetí účelově určeného finančního daru ve výši
20 000 Kč od společnosti Strojírny Kohout, spol. s r.o., se sídlem Klatovská 77, 345 06 Kdyně,
IČO: 25204572 pro příspěvkovou organizaci Masarykova základní škola Kdyně, se sídlem

Komenského 134, 345 06 Kdyně, IČO: 70996709. Finanční dar bude použit na úhradu části nákladů
dvoudenního interaktivního vzdělávacího programu první pomoci pro žáky l. stupně.
R33-492 - vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitel/ředitelka příspěvkové organizace

Technické služby Kdyně, se sídlem Mlýnská 36, 345 06 Kdyně, IČO: 00575003 dle předloženého
návrhu, který je součástí přílohy tohoto usnesení.

R33-493 - a) projednala Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Domažlicku na
období 2020 - 2024 a Realizační plán na rok 2020.
b) doporučuje zastupitelstvu města výše uvedené dokumenty schválit dle předloženého návrhu.
R33-494 - schvaluje v souladu s ustanovením § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) ve znění pozdějších předpisů oznámení záměm pronajmout část nemovitosti na adrese

Náměstí č.p. 9, 345 06 Kdyně (p.č. st. 9 vk.ú. Kdyně o výměře 121 m2) za účelem provozování
hostinské činnosti - provoz baru. Délka doby nájmu je stanovena na dobu neurčitou, s výpovědní
lhůtou 6 měsíců. Roční nájemné činí 87 120 Kč.
R33-495 - schvaluje uzavření dodatku č. l ke smlouvě o nájmu movité věci „ALLDsí" č. 216/P-

C6032Í/ALLIN/40414 se společností TA Triumph-Adler Česká republika s.r.o., se sídlem
Michelská 12a/čp. 18, 145 Ol Praha 4, IČO: 41191021. Předmětem dodatku je změna nájemce
jednoho z užívaných zařízení (tiskáren), kterým se stává příspěvková organizace Doma ve Kdyni -

centrum sociálních služeb, se sídlem Sokolská 635, 345 06 Kdyně, IČO: 08429928.
R33-496 - a) projednala odpis dluhu paní ^^BBJ^^^B, trvale bytem
l. Jedná se o dluh za penále z neuhrazeného nájemného za pronájem bytu na adrese Nádražní

334, 345 06 Kdyně ve výši 37 334,57 Kč. Dluh byl výše uvedené odpuštěn na základě sdělení
soudního exekutora ze dne 30. l. 2020, spis. zn.: 134 EX 15358/11, kde je uvedeno, že KS ve svém
usnesení čj. KSPL 54 INS 17407/2014-B-24 povinnou osvobozuje od placení pohledávek.
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b) doporučuje v souladu s ustanovením § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) v platném znění zastupitelstvu města odpis výše uvedeného dluhu ke schválení.
R33-497 - bere na vědomí informace o podaných žádostech o dotaci v rámci dotačních programů
Plzeňského kraje na realizaci projektů:
Arboristické ošetření významných stromů na návsi obce Hluboká
(dotační program „Ochrana přírody 2020")

Kdyňský létopark 2020
(dotační program „Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2020")
Poznáváme svět v kdyňském infocentru
(dotační program „Podpora rozvoje venkovského a industriálního cestovního ruchu
v Plzeňském kraji pro rok 2020").

R33-498 - schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020 dle předloženého návrhu - viz příloha tohoto
usnesení.

R33-499 - bere na vědomí informaci starosty o termínu konání 8. zasedání Zastupitelstva města
Kdyně, které se uskuteční ve čtvrtek, 5. března 2020 od 18:00 hod. v sále MKS Modrá hvězda
Kdyně.

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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Město Kdyně
Náměstí l

tel.: 379 413 511

345 06 Kdyně

www.kdyne.cz

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Rada města Kdyně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

ŘEDITEL/ŘEDITELKA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
TECHNICKÉ SLUŽBY KDYNĚ
Pracovní poměr:

jmenování

Místo výkonu práce:

Technické služby Kdyně, Mlýnská 36, 345 06 Kdyně

Předpokládaný termín nástupu:

jmenování do funkce ke dni l. 5. 2020, příp. dle
domluvy

l.

Charakteristika vykonávané činnosti:

- Výkon funkce vedoucího pracovníka:
- dohled nad podřízeným a chodem příspěvkové organizace;
koordinace veškerých prováděných činností dle zřizovací listiny a poslání organizace vč.
zajišťování správy skládky SKO Libkov a koordinace odpadového hospodářství;
- vytváření strategie a politiky směřující ke stanoveným cílům a úkolům organizace v souladu se
zřizovací listinou;

- zajišťování hospodaření organizace dle schváleného rozpočtu, vytváření finančních analýz;
- správa webových stránek organizace, vytváření mediálního obrazu organizace;
plnění dalších úkolů uložených zřizovatelem.

2.

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru:

- státní občanství ČR; u fyzické osoby, která je cizím státním občanem, trvalý pobyt v ČR;
dosažení věku 18 let;

- způsobilost k právním úkonům;
občanská a trestní bezúhonnost;
- znalost jednacího jazyka.

l

3.

Požadavky na uchazeče o funkci ředitel/ředitelka PO Technické služby Kdyně:

- úplné střední či vysokoškolské vzdělání;
- dobrá úroveň mluveného i psaného projevu v českém jazyce;

- dobrá uživatelská znalost práce na PC - MS Office, Outlook, správa webových stránek;
- dobrá orientace v technice a zařízeních potřebných pro údržbu veřejných prostranství a zeleně;
- orientace v problematice odpadového hospodářství;
- řidičský průkaz skupiny B;
- řidičský průkaz skupiny C výhodou;
praxe ve vedoucí funkci a zkušenosti s vedením lidí výhodou;
praxe v oblasti řízení příspěvkové organizace výhodou;
místní znalost města Kdyně a blízkého okolí výhodou;
- znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) výhodou;

- znalost zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů výhodou.
Další požadavky na uchazeče:

organizační a rozhodovací schopnosti;
samostatnost, spolehlivost, pečlivost a smysl pro organizovanost;
schopnost analytického a tvůrčího myšlení;
schopnost řídící a koncepční práce;
schopnost implementace změn a nových postupů;
aktivní a zodpovědný přístup k plnění svěřených úkolů;
schopnost zvládat vysoké pracovní nasazení a stresové situace;
ochota k osobnímu rozvoji a dalšímu vzdělávání.
4.

Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat tyto náležitosti:

- jméno, příjmení a titul uchazeče
datum a místo narození uchazeče

státní příslušnost uchazeče
místo trvalého pobytu uchazeče

- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
kontaktní údaje - telefonní číslo a e-mailová adresa
- datum a podpis kandidáta
J<Łřihjasceje dále nutno připoiit:

strukturovaný životopis s uvedením údajů o všech dosavadních zaměstnáních, odborných
znalostech a dovednostech

motivační dopis

zpráva o vlastním pohledu na současné fungován íorganizace (max. l normostrana)
vlastní koncept budoucího fungování a rozvoje organizace (max. 2 normostrany)
výpis z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců; u cizích státních příslušníků je
nutné předložit obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud
takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením kandidáta
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
prosté kopie dokladů o získání odborných způsobilostí
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osvědčení (tzv. lustrační osvědčení) a čestné prohlášení dle úst. § 4 zákona č. 451/1991 Sb., kterým
se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a

organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (tato
povinnost se netýká uchazečů narozených po 1.12.1971)
písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu
zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a nařízení EP a Rady č.2016/679

Bližší informace:

Oskar Hamrus, starosta města Kdyně (tel. 379 413 512, e-mail: hamrus@radnice.kdyne.cz)

Lhůta k podání přihlášky:
Přihlášku v písemné podobě s požadovanými doklady mohou uchazeči zasílat doporučené, nejpozději
do 31. 3. 2020 (v tomto termínu musí být přihláška doručena na podatelnu Městského úřadu Kdyně)
na adresu:

Městský úřad Kdyně
Náměstí l
345 06 Kdyně
Obálku s podklady pro výběrové řízení je rovněž možné doručit osobně na podatelnu Městského úřadu
Kdyně (na výše uvedenou adresu), a to nejpozději do 31. 3. 2020 do 12:00 hod.
Obálku je třeba označit nápisem „NEOTEVÍRAT-VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ- ŘEDITEL/ŘEDITELKA
TS KDYNĚ"

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo žádného z přihlášených uchazečů nevybrat a od výběrového řízení
odstoupit nebo jej bez udání důvodu kdykoliv zrušit. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve
výběrovém řízení vznikly.

ve Kdyni dne 24. 2. 2020

Oskar Hamrus, v. r.

starosta města Kdyně
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OZPOČTOVÉ OPATŘENÍ
číslo : 111020
PŘÍJMY
už

Par

Pól
4216
4116
4216
4112

6330
3612
3613
3639
CELKEM PŘÍJMY

Změna

Popis

-4 500 000,00 Přijatá dotace "Krámeček služeb - centrum pečovatelských služeb"
644 489,50 Přijatá dotace "Krámeček služeb - centrum pečovatelských služeb" - neinvestiční část
4 103 115,55 Přijatá dotace "Krámeček služeb - centrum pečovatelských služeb" - investiční část

-497 800,00
291 000,00
400 000,00
200 000,00

Příspěvek na výkon státní správy
Tvorba sociálního fondu
Navýšení nájemného na § Bytové hospodářství

Navýšení nájemného na § Nebytové hospodářství

85 194,95 Navýšení nájemného na § Komuna lni služby a územní rozvoj
726 000,00

VÝDAJE
už
00000
00000

Par
4351
6330

Pól

CELKEM VÝDAJE

Změna

Popis

435 000,00 \Navýšení výdajů na § 4351 - Os.asistence,pečovatelská služba (náklady 12/2019)
291 000,00 Tvorba sociálního fondu
726 000,00

FINANCOVÁNÍ
Pól
Par
Org
lOOOO
0000
0000
CELKEM FINANCOVÁNÍ

Změna

Popis
0,00 iFinancování

0,00

Ve Kdyni, dne 24. 2. 2020
Oskar Hamrus v.r.
starosta

