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Město Kdyně
rada města
Náměstí l

345 06 Kdyně

USNESENI
34. schůze rady města,
která se konala dne 16. 3.2020

Rada města Kdyně:

R34-500 - schvaluje předložený program schůze
R34-501 - a) projednala žádost manželů ^^^^^^B' trvale bytem
o pronájem suterénních prostor na adrese Náměstí č.p. 137, 345 06 Kdyně.

b) schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v suterénu na adrese
Náměstí č.p. 137, 345 06 Kdyně s manželi ^^^^^^^B, trvale bytem ^^^^^^^^^^^^^B.
Nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s roční úhradou nájemného ve výši 67 200 Kč
a výpovědní lhůtou 6 měsíců. Účelem nájemního vztahuje provoz hostinské činnosti (Kelly bar).
R34-502 - schvaluje dle ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
v platném znění oznámení záměru pronajmu nebytového prostoru v domě na adrese Náměstí č.p.
131, 345 06 Kdyně, na parc. c. st. 93/1, v k. u. Kdyně, zapsané na LV l u Katastrálního úřadu pro
Plzeňský kraj. Katastrální pracoviště Domažlice. Jedná se o nebytový prostor o celkové výměře 55

m . Prostor je k pronájmu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců za účelem provozování
cestovní a informační kanceláře. Cena za m je stanovena na 60 Kč/měsíc, roční úhrada nájemného
činí 39 600 Kč.

R34-503 - schvaluje dle ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
v platném znění oznámení záměru pronájmu nebytového prostoru v domě na adrese Náměstí čp
140, 345 06 Kdyně, na parc. c. st. 189, v k. u. Kdyně, zapsané na LV l u Katastrálního úřadu pro
Plzeňský kraj. Katastrální pracoviště Domažlice. Jedná se o nebytový prostor o celkové výměře 319
l

m . Prostor je k pronájmu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, za účelem provozování
hostinské činnosti - restaurace. Podmínky provozu: garance podávání teplých jídel v době obědů a
večeří a zajištění provozu restaurace minimálně 6 dní v týdnu. Město Kdyně si vyhrazuje možnost

stanovení dalších podmínek formou nájemní smlouvy (např. úprava provozní doby). Cena za m2 je
stanovena na 40 Kč/měsíc, roční úhrada nájemného činí 153 120 Kč.
R34-504 - schvaluje dle ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
v platném znění oznámení záměru vypůjčit nemovitý majetek - nebytový prostor - v suterénu domu
na adrese Dělnická čp 488, 345 06 Kdyně, na parc. č. st. 479, v k. u. Kdyně, zapsané na LV l u
Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice. Jedná se o skladový

prostor o celkové výměře 9,8 m . Prostor je k výpůjčce na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6
měsíců. O tento prostor se mohou ucházet neziskové organizace, zájmové kroužky, sdružení a
spolky.

R34-505 - schvaluje dle ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb, o obcích (obecní zřízení)
v platném znění oznámení záměm vypůjčit nemovitý majetek - nebytový prostor - v suterénu domu
na adrese Na Koželužně 621, 345 06 Kdyně, na parc. č. st. 1711, v k. u. Kdyně, zapsané na LV l u
Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice. Jedná se o skladový

prostor ocelkové výměře 16 m . Prostor je k výpůjčce na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6
měsíců. O tento prostor se mohou ucházet neziskové organizace, zájmové kroužky, sdmžení a
spolky.

R34-506 - schvaluje dle ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb, o obcích (obecní zřízení)
v platném znění oznámení záměru vypůjčit nemovitý majetek - nebytový prostor - v suterénu domu
na adrese Na Koželužně 622, 345 06 Kdyně, na parc. č. st. 1712, v k. u. Kdyně, zapsané na LV l u
Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice. Jedná se o skladový

prostor o celkové výměře 15,6 m2. Prostor je k výpůjčce na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6
měsíců. O tento prostor se mohou ucházet neziskové organizace, zájmové kroužky, sdružení a
spolky.

R34-507 - schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na servis a opravy zdvihacích zařízení se společností

OTIS a.s., se sídlem, J. Opletala 3506/45, 69002 Břeclav, IČO: 42324254. Uzavřením této smlouvy
se ruší smlouva z roku 2008. Smlouvaje uzavírána z důvodu změny ceny za poskytované služby a
změny kontaktních osob po změně správce nemovitostí ve vlastnictví Města Kdyně. Cena se oproti
smlouvě z roku 2008 navyšuje z měsíční částky 4 650 Kč bez DPH nově na 6 000 Kč bez DPH,
rozsah služeb se nemění. Důvodem pro navýšení je aktualizace ceny, která již neodpovídala
poskytovaným službám v kompletním rozsahu (servis, preventivní a odborné prohlídky, odborné
zkoušky, drobné opravy a vyprošťování).
R34-508 - a) projednala stanoviska a dopomčení Bytové komise Rady města Kdyně na základě
zápisu zlí. schůze Bytové komise Rady města Kdyně ze dne 3.3.2020

b) schvaluje přidělení bytu č. Ol l o velikosti G na adrese Sokolská 633,345 06 Kdyně, panu
trvale bytem ^^^^^^^^^^^^|, zastoupenému opatrovníkem, tj. Městem Kdyně.
c) schvaluje^ridělení bytu č. 003 o velikosti 1+k na adrese Americká 643, 345 06 Kdyně paní
l, trvale bytem
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d) schvaluje přidělení bytu č. 024 o velikosti l+l na adrese Mlýnská 651, 345 06 Kdyně paní
l, trvale bytem
e) schvaluje přidělení bytu č. 302 o velikosti 2+k na adrese Nádražní 334, 345 06 Kdyně paní
l, trvale bytem ^^^^^^^^^^^^^^^^|_ Podmínkou uzavření nájemní
smlouvy je uvolnění bytu 1+1 na adrese ^^^^^^^^^^^^^^^B.
R34-509 - a) souhlasí s pořádáním závodů automobilových závodů do vrchu seriálu závodů
Krušnohorský pohár v katastrálním území města Kdyně ve dnech 12. 9 - 13. 9. 2020 v časech od
8:00 do 18:00 hod.
b) souhlasí s úplnou krátkodobou uzavírkou části pozemní komunikace č. 0221/111 před křižovatku
silnic 111/02221 a 111/18413 v k.ú. Kdyně 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 formou smlouvy o krátkodobém 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 Automotosport Osek, se sídlem Hrdlovská 646, 417 05 Osek,
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
a 184/11 (obcí Němčíce, Oprechtice a Nový Dvůr), a to až ke křižovatce s komunikací č. 1/22, dále
pak po komunikaci 1/22 až do obce Kdyně.
R34-510 - schvaluje vypsání výběrového řízení na dodavatele akce „REKONSTRUKCE

ROZHLASU - KDYNĚ" formou zakázky malého rozsahu na dodávky dle § 27 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění dle předloženého návrhu.
R34-511 - schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku č. ZCE EPP 287_19 ve

výši 50000 Kč s Nadací ČEZ, se sídlem Duhová 1531/3 140 53 Praha 4, IČO: 26721511.
Předmětem smlouvy je pořízení 2 ks defibrilátorů a resuscitační brašny. Toto vybavení je určené pro

potřeby SDH Kdyně a Policie ČR, obvodní oddělení Kdyně za účelem poskytnutí rychlé pomoci a
spolupodílení se na záchraně života obyvatel.

R34-512 - a) schvaluje v souladu s jednotlivými ustanoveními vyhlášky č. 220/2013 Sb., o
požadavcích účetních závěrek některých účetních jednotek, ve znění pozdějších předpisů účetní
závěrku a výsledek hospodaření příspěvkové organizace Masarykova základní škola Kdyně, se

sídlem Komenského 134, 345 06 Kdyně, IČO: 70996709 za rok 2019.
b) souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku roku 2019 dle návrhu organizace.
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R34-513 - a) schvaluje v souladu s jednotlivými ustanoveními vyhlášky č. 220/2013 Sb., o
požadavcích účetních závěrek některých účetních jednotek, ve znění pozdějších předpisů účetní
závěrku a hospodářský výsledek příspěvkové organizace Mateřská škola Kdyně, Markova 523,345

06 Kdyně, IČO: 709 96 741 za rok 2019.
b) souhlasí s převodem hospodářského výsledku roku 2019 dle návrhu organizace.
R34-514 - a) projednala uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní

obslužnosti v Plzeňském kraji v roce 2020 s Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 18, 306 13
Plzeň, IČO: 70890366.
b) souhlasí s poskytnutím účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti v Plzeňském kraji
v roce 2020 ve výši 180 915 Kč.
c) doporučuje zastupitelstvu města uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle předloženého
návrhu schválit.

R34-515 - schvaluje v rámci působnosti valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace města

Kdyně, spol. s r. o, se sídlem Mlýnská 36, 345 06 Kdyně, IČO: 263 26 817 výši měsíční odměny za
výkon funkce jednatele dle předloženého návrhu, a to zejména s přihlédnutím k výkonu funkce
odborného zástupce dle požadavků zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
R34-516 - a) projednala žádost manželů ^^^^^^^^^^^^^^B' trvale bytem

o koupi p.p.č. 604/19 - zahrada o výměře 47 m2 a p.p.č. 604/20 - zahrada o výměře 43
, vše v k.ú. Starec.

b) souhlasí s prodej em výše uvedených pozemků za podmínky doložení kontrolního zaměření
připlocených parcel a po řádném zveřejnění doporučuje zastupitelstvu města tento prodej schválit za

cenu 200 Kč/m , a to vzhledem k tomu, že se jedná o dlouhodobě připlacené pozemky.
R34-517 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku s manželi
l, trvale bytem ^^^^^^^^^^^^^^. Předmětem smlouvy je pronájem dílu „A"

o výměře 523 m oddělený z p.p.č. 580/7 - lesní pozemek v k.ú. Starec za cenu 30 Kč/m2.
R34-518 - schvaluje uzavření Dohody o poskytování služeb s KasProCats - kastrační program,

z.s., se sídlem Za Potokem 4, 595 Ol Velká Bíteš, IČO: 06169775 dle předloženého návrhu.
Předmětem dohody je realizace kastračního programu a osvětové činnosti v problematice toulavých
koček na katastrálním území města Kdyně vč. spádových obcí.
R34-519 - a) bere na vědomí výroční zprávu o činnosti Města Kdyně v oblasti poskytování
infonnací za rok 2019 dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů.
b) schvaluje sazebník úhrad za poskytování informací dle předloženého návrhu.
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R34-520 - bere na vědomí informace starosty o přijatých opatřeních a způsobu informování
obyvatel města Kdyně v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným vládou ČR za účelem
minimalizace rizika nákazy virem SARS CoV-2.

Oskar Hamrus, v.r.
starosta města

Ing. Věra Říhová, v.r.
místostarostka města

^s re
A
CT

»(.
,',

<•>
N^—-^
°^.
'•s Duin"

^ĎY^

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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