Město Kdyně
rada města

Náměstí l

345 06 Kdyně

USNESENI
31. schůze rady města,
která se konala dne 3. 2.2020
Rada města Kdyně:
R31-460 - schvaluje předložený program schůze

R31-461 - a) projednala stanoviska a doporučení Bytové komise Rady města Kdyně na základě
zápisu zl0. schůze Bytové komise Rady města Kdyně ze dne 30.l.2020.
b) schvaluje přidělení bytu č. 001 o velikosti 2+kk na adrese Pod Korábem 668, 345 06 Kdyně
manželům ^^^^^^^^^B, trvale bytem
c) schvaluje přidělení bytu č. 017 o velikosti 2+kk na adrese Mlýnská 651, 345 06 Kdyně paní
l, trvale bytem

d) schvaluje přidělení bytu č. 004 o velikosti 1+1 na adrese Nádražní 358, 345 06 Kdyně paní
l, trvale bytem ^^^^^^^^^^^^^B? a to na d°bu 3 měsíců jako nouzové
bydlení z důvodu akutní bytové nouze žadatelky.
R31-462 - schvaluje ceník ubytování na ubytovně města Kdyně - na adrese Markova 509, 345 06
Kdyně a Markova 749, 345 06 Kdyně dle předloženého návrhu s.účinností od l. 3. 2020.
R31-463 - a) souhlasí s pořádáním závodů do vrchu Koráb 2020 - České mistroství ZAV UAMK
(Edda Cup 2020) na pozemní komunikaci č. 0221/111 v katastrálním území města Kdyně ve dnech
30.5-31.5. 2020 v časech 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.
0221/111 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 v k.ú. Kdyně formou smlouvy o
l

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 Sdmžení českého autosportu, se sídlem Vrážská 1498, 153 00 Praha
5, IČO: 72035935, 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).

R31-464 - schvaluje v rámci působnosti valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace města

Kdyně, spol. s.r.o. cenu stočného pro obce Starec a Dobříkov pro rok 2020 ve výši 5,75 Kč/1 m3 bez
DPH. Vzhledem k faktu, že si vlastníci nemovitostí zajišťují likvidaci odpadních vod na vlastní
náklady, se od výběru stočného v této lokalitě upouští. Vlastníci nemovitostí jsou povinni řídit se
platným kanalizačním řádem obce a v souladu s ním zajistit řádný provoz septiků a jímek včetně
jejich pravidelného vyvážení. Vlastníci domovních COV jsou povinni řídit se platným kanalizačním
řádem a povolením k provozování domovní COV.

R31-465 - schvaluje v předloženém znění uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby „Přípojka NN, pozemková parcela č. 812/15 v k.ú. Kdyně" se

společností Apextextil s.r.o., se sídlem Bryksova 762/44, Černý Most, 19800 Praha 9, IČO:
27088421. Stavba řeší připojení nového odběru na pozemku st.p.č. 1725 ve Kdyni (objekt bývalé
kotelny). Cena za zřízení věcného břemene činí 5 000 Kč bez DPH.

R31-466 - schvaluje uzavření dodatku č. ASA50010024-01 ke smlouvě o sdružených službách
dodávky elektřiny pro hladinu NN se společností Amper Markét, a.s., se sídlem Na Poříčí 1046/24,
Nové Město, 110 00 Praha l, IČO: 24128376 dle předloženého návrhu. Dodatkem se rozšiřuje
seznam odběrných míst o p.č. 1725 vk.ú. Kdyně, úl. Nádražní. Jedná se o dodávku elektrické
energie do objektu bývalé kotelny z důvodu osvětlení komínu, které je nezbytné k zajištění
bezpečnosti letového provozu.
R31-467 - bere na vědomí informaci starosty o objednávce projekčních prací na akci „Obytná
zóna Na Skalce - komunikace" u společnosti Projekční kancelář Rojí, se sídlem Vodní 27, 344 Ol
Domažlice, IČO: 12285447. Cena prováděných prací činí 96 000 Kč bez DPH.
R31-468 - a) projednala návrh Jednacího řádu Kontrolního výbom Zastupitelstva města Kdyně po
zapracování všech podaných návrhů a připomínek.
b) doporučuje tento dokument zastupitelstvu města ke schválení.
R31-469 - schvaluje dle ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve

znění pozdějších předpisů oznámení záměm pronajmout nebytové prostory v suterénu domu na
adrese Náměstí čp. 137, 345 06 Kdyně. Jedná se o prostory k pronajmutí za účelem provozování
restaurační a společensko-zábavní činnosti, včetně provozování hracích automatů, o celkové výměře

140 m2, a to na dobu neurčitou. Cena za m2 je stanovena na 40Kč/m2/měsíc, roční úhrada
nájemného činí 67 200 Kč.

2

R31-470 - a) projednala možnost odkoupení p.p.č. 33/4 v k.ú. Kdyně o výměře l 481 m2, druh
pozemku: ostatní plocha za cenu l 777 200 Kč, tj. l 200 Kč/m2 Jedná se o pozemek na křižovatce
ulic Sokolská a Bratří Tšídů, který je strategicky vhodný pro vybudování parkoviště či další bytovou
zástavbu.

b) schvaluje uzavření rezervační smlouvy s realitní kanceláří MULLER REALITY/IMMOBILIEN,
s.r.o., se sídlem nám. Míru 154/1, 339 Ol Klatovy, IČO: 263 52 729, která výše uvedenou koupi
pozemku zprostředkovává. Rezervační poplatek dle smlouvy činí 100000 Kč a je v případě
vyslovení nesouhlasu zastupitelstva města s koupí pozemku vratný v plné výši.

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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