Město Kdyně
rada města
Náměstí l

345 06 Kdyně

USNESENI
36. schůze rady města,
která se konala dne 20. 4.2020

Rada města Kdyně:
R36-541 - schvaluje předložený program schůze
R36-542 - a) projednala žádost paní ^^^^^^^^^^B> trvale bytem

o pronájem části pozemků v areálu bývalých kasáren na základě naměřených dílů C a D. Díl

„C" o výměře 405 m2 vznikl z pozemku p.č. 395/34 - ostatní plocha a díl „D" o výměře 28 m2
59

vznikl z pozemku p.č. 395/5 - ostatní plocha vše v k.ú. Kdyně. Žádost byla podána na základě
zveřejněného záměru, schváleného Radou města Kdyně na 33. schůzi Rady města Kdyně usnesením
č. R33-476 c).
b) schv^Iyj^ uzavření nájemní smlouvy s paní ^^^^^^^^^^^B, trvale bytem
na pronájem části pozemků v areálu bývalých kasáren na základě naměřených

dílů C a D. Díl „C" o výměře 405 m2 vznikl z pozemku p. č. 395/34 - ostatní plocha a díl „D" o
výměře 28 mz vznikl z pozemku p. č. 395/5 - ostatní plocha vše vk.ú. Kdyně za cenu dle

znaleckého posudku ve výši 30 Kč/m , tj. 12 990 Kč/rok. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

R36-543 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem ^^^^^^^^^^^B' 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 mz vznikl z pozemku p. č. 395/5 - ostatní plocha, díl „F" o výměře 108 mz vznikl

z pozemku p. č. 395/34 - ostatní plocha, díl „G" o výměře 10 m vznikl z pozemku p. č. 395/35 ostatní plocha, díl „H" o výměře 5 m2 vznikl z pozemku p.p.č. 395/7 - ostatní plocha vše v k.ú.
Kdyně za cenu dle znaleckého posudku ve výši 30 Kč/m2, tj. 12 540 Kč/rok. Nájemní smlouva se
uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Žádost výše uvedeného žadatele byla
projednána již na 33. schůzi Rady města Kdyně a bylo přijato usnesení č. R3 3-476 a), b), na základě
kterého byl řádně zveřejněn záměr pronájmu předmětných pozemků.

R36-544 - schvaluje na základě ustanovení § 39 zákona odst. l zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, adresný záměr pronájmu nebytového prostoru,
l

prostoru pro umístění telekomunikačních technologií na rozhledně Koráb, na adrese Koráb č.p. 647,
345 06, Kdyně, stojící na parc. č. st. 1593/1, v k. u. Kdyně, zapsané na LV l u Katastrálního úřadu
pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice. Jedná se o prostor pro umístění rozvaděče
v místnosti pod rozhlednou, prostor na nosné konstmkci rozhledny pod stávajícím ochozem a
prostor na střeše rozhledny k využití pro umístění antén - 14 ks. Prostor je k pronájmu na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců a je záměrem jej pronajmout společnosti - United Networks

SE, se sídlem Nepomucká 1232/215, Černice, 32600, Plzeň, IČO: 03579051.
R36-545 - schvaluje na základě ustanovení § 39 zákona odst. l zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, adresný záměr pronájmu nebytového prostoru,
prostoru pro umístění telekomunikačních technologií na rozhledně Koráb, na adrese Koráb č.p. 647,
345 06, Kdyně, stojící na parc. č. st. 1593/1, v k. u. Kdyně, zapsané na LV l u Katastrálního úřadu
pro Plzeňský kraj. Katastrální pracoviště Domažlice. Jedná se o prostor pro umístění rozvaděče
v místnosti pod rozhlednou a prostor na nosné konstrukci rozhledny pod stávajícím ochozem k
využití pro umístění antén - 6 ks. Prostor je k pronájmu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6
měsíců a je záměrem jej pronajmout společnosti - Česká síť s.r.o., se sídlem Boženy Němcové 120,
344 Ol, Domažlice, IČO: 26088983.
R36-546 - schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce „areálu koupaliště Hájovna" s příspěvkovou

organizací Technické služby Kdyně, se sídlem Mlýnská 36, 345 06 Kdyně, IČO: 005 75 003 dle
předloženého návrhu. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2025 a za podmínek
uvedených v návrhu smlouvy.

R36-547 - a) schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů změnu místa pro konání občanských sňatků, a to z
důvodu probíhající rekonstrukce obřadní síně a kancelářských prostor v budově Městského úřadu
Kdyně. Po dobu této rekonstmkce se místem pro konání občanských sňatků určuje šálek v přízemí
Městské knihovny Kdyně, na adrese Náměstí č.p. 11, 345 06 Kdyně.

b) schvaluje na základě opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č.j. MZDR 16195/20201/MFN/KAN rozšíření míst pro konání občanských sňatků po dobu trvání epidemiologických
opatření souvisejících spandemií viru SARS-CoV-2 o venkovní prostor, a to park u Muzea
příhraničí Kdyně (parc. č. 60 a parc. č. 1475 v k.ú. Kdyně).
R36-548 - schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2020 dle předloženého návrhu - viz příloha tohoto
usnesení.

Oskar Hamrus, v.r.
starosta města

Ing. Věra Říhová, v.r.
místostarostka města

Upozornění:
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ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ
číslo : 3/2020
PŘÍJMY
už

Par
6171

29016
13015

Pól
3121
4122
4116

Změna

Popis

50 000,00 l Nadace ČEZ na pořízení 2 defibrilátorů
192 542,00 \Neinv.dotace č. 49512019 - Podpora ochrany lesa v PK - zřizováni nových oplocenek

166 555,00 Neinv.dotace - Dotace na výkon sociální práce
409 097,00

CELKEM PŘÍJMY

VÝDAJE
už

Par
3639

Pól
6130

Změna

Popis

l 895 000,00 \Koupě pozemku p.p.č. 33/4 v k.ú. Kdyně
l 895 000,00

CELKEM VÝDAJE

FINANCOVÁNI
Org
0000

Par
0000

Pól
8115

CELKEM FINANCOVÁNI

Změna

Popis

1485903,00 l Financování

1485 903,00

Ve Kdyni, dne 20. 04. 2020
Oskar Hamrus v.r.
starosta

