Město Kdyně
rada města
Náměstí l

345 06 Kdyně

USNESENI
37. schůze rady města,
která se konala dne 11. 5. 2020

Rada města Kdyně:

R3 7-549 - schvaluje předložený program schůze

R37-550 - schvaluje čerpání investičního fondu příspěvkové organizace Masarykova základní
škola Kdyně, se sídlem Komenského 134, 345 06 Kdyně, IČO: 70996709 ve výši 100 000 Kč za
účelem nákupu nového serveru. Stávající zařízení je zastaralé a funkčně již není dostačující pro
aktuální potřeby organizace.
R37-551 - schvaluje na základě doporučení hodnotící komise uzavření smlouvy o dílo na dodávky
se společností SOVT-RADIO Radiokomunikační technika, se sídlem Budějovická 1320, 389 Ol

Vodňany, IČO: 47238810, která v rámci vyhlášeného výběrového řízení na realizaci projektu
„Rekonstrukce rozhlasu - Kdyně" podala nejvýhodnější nabídku ve výši l 367 900 Kč bez DPH.
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R37-552 - schvaluje uzavření servisní smlouvy č. 490200777 programového vybavení CODEXIS
GREEN, se společností ATLAS consulting spol. s.r.o., se sídlem Výstavní 292/13, 709 16 Ostrava -

Moravská Ostrava, IČO: 46578706. Předmětem smlouvy je poskytování aplikace právního
informačního systému CODEXIS GREEN vč. doplňků specifikovaných v předloženém návrhu.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 30. 4.2024.

R37-553 - a) ruší v rámci působnosti valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace města
Kdyně, spol. s.r.o. usnesení č. R31-464 o výši stočného pro obce Starec a Dobříkov, přijaté na 31.
schůzi Rady města Kdyně dne 3. 2. 2020 a nahrazuje jej novým zněním níže.
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b) schvaluje v rámci působnosti valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace města Kdyně,

spol. s.r.o. cenu stočného pro obec Starec pro rok 2020 ve výši 3,84 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.
R37-554 - a) projednala stanoviska a doporučení Bytové komise Rady města Kdyně na základě
zápisu ze 13. schůze Bytové komise Rady města Kdyně ze dne 27. 4. 2020 a 14. schůze Bytové
komise Rady města Kdyně ze dne 11.5. 2020.

b) schvaluje přidělení bytu č. 106 o velikosti 1+1 na adrese Nádražní 660, 345 06 Kdyně panu
l, trvale bytem
C

schvaluje

přidělení bytu č. 402 o velikosti 2+k na adrese Nádražní 334, 345 06 Kdyně paní
l, trvale bytem

d) schvaluje přidělení b
manželům

č. 011 o velikosti 2+k na adrese Na Koželužně 621, 345 06 Kdyně
l, trvale bytem

e) schvaluje přidělení bytu č. 004 o velikosti 2+1 na adrese Bratří Tšídů 693, 345 06 Kdyně
manželům ^^^^^^^^^^^^^^^^^B, trvale bytem ^^^^^^^^^^^^^B^^B, a to na
dobu nezbytně nutnou k rekonstrukci bytu ve vlastnictví žadatelů.

R37-555 - a) projednala žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Kdyně předložené v I. kole
příjmu žádostí pro rok 2020 v souladu se směrnicí Rady města Kdyně č. 1/2020 - Zásady pro
poskytování dotací z rozpočtu Města Kdyně.

b) schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Kdyně ve výši

6 000 Kč s Diakonií ČCE - středisko Západní Čechy, se sídlem Prokopova 25, 301 00 Plzeň, IČO:
45331154. Dotace se poskytuje na provoz denního Stacionáře Kvítek pro osoby s postižením.
c) schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Kdyně ve výši

5 000 Kč se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR, z. s., se sídlem Kozinova 236,
Domažlice, IČO: 65399447. Dotace se poskytuje na podporu činnosti dospělých - sociální oblast.
d) projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace z rozpočtu Města Kdyně ve výši 60 000 Kč s organizací Pionýr, z. s. - Pionýrská
skupina Safír Kdyně, se sídlem Mlýnská 755, 345 06 Kdyně, IČO: 65571614. Dotace se poskytuje
na podporu spolkové a zájmové činnosti dětí a mládeže pod názvem „Safír dětem 2020".
e) schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Kdyně ve výši
50 000 Kč s organizací Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Jitřenka Kdyně, se sídlem Farní 281, 345
06 Kdyně, IČO: 73732621. Dotace se poskytuje na podporu spolkové a zájmové činnosti dětí a
mládeže pod názvem „Celoroční činnost skupiny".
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f) schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Kdyně ve výši
9 000 Kč s organizací Tělovýchovná jednota Sokol Hluboká, z. s., se sídlem Hluboká 73, 345 06
Kdyně, IČO: 48342491. Dotace se poskytuje na podporu sportovních organizací a klubů pod
názvem „Dětský den, turnaj ve stolním tenisu, celoroční činnost a další akce".
g) projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace z rozpočtu Města Kdyně ve výši 110 000 Kč s organizací s organizací
Tělovýchovná jednota Sokol Kdyně, z.s., se sídlem Masarykova 243, 345 06 Kdyně, IČO:
22841644. Dotace se poskytuje na podporu sportovních organizací a klubů s názvem akce
„Celoroční podpora sportovní činnosti dětí, mládeže a dospělých ve městě Kdyně a spádových
obcích v roce 2020".

h) projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace z rozpočtu Města Kdyně ve výši 100 000 Kč s organizací SK Kdyně 1920, z. s.,
se sídlem Na Kobyle 754, 345 06 Kdyně, IČO: 18230741. Dotace se poskytuje na podporu
sportovních organizací a klubů s názvem akce „Údržba sportovního areálu a chod klubu".
i) schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Kdyně ve výši

30 000 Kč s organizací KARATE KLUB KDYNĚ, z.s, se sídlem Luční 34, 345 06 Kdyně, IČO:
05138256. Dotace se poskytuje na podporu sportovních organizací a klubů s názvem akce „Podpora
činnosti klubu".

j) schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Kdyně ve výši
30 000 Kč s organizací Klub českých turistů - odbor Kdyně, se sídlem Dělnická 488, 345 06 Kdyně,

IČO: 18230512. Dotace se poskytuje na podporu sportovních organizací a klubů pod názvem akce
„Podpora činnosti klubu".
k) neschvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Kdyně ve
výši 5 000 Kč s Mgr. Janem Váňou, Sportovní 158, 290 Ol Poděbrady, IČO: 02050692. Dotace byla
požadována na podporu místních kulturních, společenských a sportovních akcí pod názvem
„Sportovní den mládeže s TAJV".

l) schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Kdyně ve výši
15 000 Kč s Lukášem Strakou, Jakubem Ihou a Vojtěchem Farkašem. Dotace se poskytuje na
podporu místních kulturních, společenských a sportovních akcí pod názvem „Skate contest Kdyně"
za podmínky, že se akce z důvodu pandemie viru SARS-CoV-2 uskuteční v náhradním termínu, a to
nejpozději do 30. 9. 2020.
m) schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Kdyně ve výši
20 000 Kč s panem Vladimírem Nejdlem, trvale bytem Starokdyňská 343, 345 06 Kdyně. Dotace se
poskytuje na podporu jednotlivců či skupin reprezentujících město Kdyně pod názvem „Rybolovná
technika - činnost; světové poháry - Rakousko, Slovensko, Slovinsko; vybavení + tréninky" na
sezónu 2020.

R37-556 - 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 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

m2. Prostor je k pronájmu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Datum vzniku
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nájemního vztahu je závislý na době trvání nutné rekonstrukce tohoto prostom. Cena za m2 je
stanovena na 60 Kč/měsíc, roční úhrada nájemného činí 39 600 Kč.

R37-557 - a) projednala žádost KČT - odbor Kdyně, se sídlem Dělnická 488, 345 06 Kdyně, IČO:
18230512, zastoupený Lubomírem Zlámalem o výpůjčku nemovitého majetku na adrese Dělnická
488, 345 06, Kdyně na základě zveřejněného záměru schváleného usnesením rady č. R34-504.
b) schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitého majetku na adrese Dělnická čp 488, 345 06
Kdyně, stojící na parc. č. st. 479, v k. u. Kdyně, zapsané na LV l u Katastrálního úřadu pro

Plzeňský kraj. Katastrální pracoviště Domažlice - skladový prostor o celkové výměře 9,8 m2 s KÓT
- odbor Kdyně, se sídlem Dělnická 488, 345 06 Kdyně, IČO: 18230512, zastoupeným Lubomírem
Zlámalem. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců.
R37-558 - a) projednala žádost Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Safír Kdyně, se sídlem Mlýnská
755, 345 06 Kdyně, IČO: 65571614, vedoucí skupiny Jakub Hrubý o výpůjčku nemovitého majetku
na adrese Na Koželužně 621, 345 06, Kdyně na základě zveřejněného záměru schváleného
usnesením rady č. R34-505.

b) schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitého majetku na adrese Na Koželužně 621, 345
06 Kdyně, stojící na parc. č. st. 1711, v k. u. Kdyně, zapsané na LV l u Katastrálního úřadu pro

Plzeňský kraj. Katastrální pracoviště Domažlice - skladový prostor ocelkové výměře 16 m
s Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Safír Kdyně, se sídlem Mlýnská 755, 345 06 Kdyně, IČO:
65571614, vedoucí skupiny Jakub Hmbý. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou
6 měsíců.

R37-559 - a) projednala žádost Junák-český skaut, středisko Lípa Prapořiště, z.s., se sídlem Nová
Ves 60, 34506, Kdyně, IČO: 65570235, vedoucí střediska Barbora Krejsová o výpůjčku nemovitého
majetku na adrese Na Koželužně 622, 345 06, Kdyně na základě zveřejněného záměm schváleného
usnesením rady č. R34-506.

b) schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitého majetku na adrese Na Koželužně 622, 345
06 Kdyně, stojící na pare. č. st. 1712, v k. u. Kdyně, zapsané na LV l u Katastrálního úřadu pro

Plzeňský kraj. Katastrální pracoviště Domažlice - skladový prostor ocelkové výměře 15,6 m2
s Junák-český skaut, středisko Lípa Prapořiště, z.s., se sídlem Nová Ves 60, 345 06 Kdyně, IČO:
65570235, vedoucí střediska Barbora Krejsová. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 6 měsíců.

R37-560 - schvaluje na základě předložených nabídek uzavření Smlouvy o dílo se společností

Střechy ZAKO s.r.o., se sídlem Vranovská 283, 345 22 Poběžovice, IČO: 27975169 na rekonstrukci
střechy domu na adrese Náměstí čp. 133, 345 06 Kdyně. Cena za zhotovení díla činí 722 326 Kč
bez DPH. Plánovaný termín realizace: 07-08/2020.
R37-561 - a) schvaluje v souladu s jednotlivými ustanoveními vyhlášky č. 220/2013 Sb., o
požadavcích účetních závěrek některých účetních jednotek účetní závěrku a výsledek hospodaření

příspěvkové organizace Centrum vodní zábavy Kdyně, se sídlem Dělnická 724, 345 06 Kdyně, IČO:
72064706 za rok 2019.
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b) souhlasí s vypořádáním hospodářského výsledku dle návrhu organizace.
R37-562 - a) projednala žádost pana ^^^^^B' trvale bytem ^•ll^^^^^^^^^^ll o

pronájem části pozemku p. č. 64/1 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Kdyně, druh pozemku: zahrada dle
přiloženého návrhu za účelem umístění zahradního skleníku.
b) souhlasí s pronájmem části pozemku p. č. 64/1, zahrada v k.ú. Kdyně za podmínek stanovených
Městem Kdyně.
c) schvaluje v souladu s ustanovením § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
v platném znění zveřejnění záměru pronajmu části pozemku p. č. 64/1, zahrada v k. u. Kdyně dle
předloženého návrhu za cenu 30 Kč/m /měsíc.
R37-563 - a) projednala žádost manželů ^^^^^^B' trvale bytem
o prodej části pozemku p. č. 31 5/1, ostatní plocha, jiná plocha v k. u. Kdyně.
b) nesouhlasí s prodejem části pozemku p. č. 315/1, ostatní plocha, jiná plocha v k. u. Kdyně.
R37-564 - schvaluje v předloženém znění uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-0013518A^B/001 Kdyně, DO, Lesní, 601/1 - 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., se sídlem Plzeň, Bolevec, Na
Střílně 1929/8, PSČ 323 00, IČO: 49196812. Město Kdyně jako strana povinná, je výlučným
vlastníkem pozemku p. č. 1127/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace a pozemku p. č. 1127/2 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. u. Kdyně. Oprávněná je vlastníkem stavby zařízení
distribuční soustavy - zemní kabelové vedení NN, která se nachází mj. na dotčených
nemovitostech. Obsahem věcného břemene je právo strany oprávněné umístit, provozovat,

opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy na dotčených nemovitostech, provádět jeho
obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost strany povinné výkon těchto práv strpět. Cena za
zřízení věcného břemene činí 5 000 Kč bez DPH, tj. celkem 6 050 Kč.
R37-565 - schvaluje v předloženém znění uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení

služebnosti se společností T-Mobile Czech Republic a. s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, PSČ 148
00, Praha 4, IČO: 64949681, zastoupenou společností SUPTel a.s., se sídlem Plzeň, Hřbitovní

1322/15, PSČ 31 200, IČO: 25229397. Město Kdyně jako strana povinná, je výlučným vlastníkem
pozemků p. č. st. 1725 - zastavěná plocha a nádvoří a p. č. 812/3 -jiná plocha, v k. u. Kdyně.
Budoucí oprávněný má zájem vybudovat na části dotčených pozemků přípojku NN, která bude
podzemní stavbou pod označením „Klatovy-Domažlice-Kdyně". Cena za zřízení věcného břemene
činí 5 000 Kč bez DPH, tj. celkem 6 050 Kč.
R37-566 - schvaluje v předloženém znění uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.
9900103592_1A^B se společností GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí na Labem, Klíšská 940/96, Klišé,

PSČ 400 Ol, IČO: 27295567, zastoupenou společností GridServices, s.r.o., se sídlem Brno,
Plynárenská 499/1, Zábrdovice, PSČ 602 00, IČO: 27935311 (dále jen „oprávněný") a se
společností APM Automotive s.r.o., se sídlem Kdyně, Nádražní 776, PSČ 345 06, IČO: 00670863,
zastoupenou jednatelem společnosti Ing. Svatoplukem Krejsou (dále jen „investor"). Město Kdyně
jako strana povinná, je výlučným vlastníkem pozemku p. č. 1619 - ostatní plocha, ostatní
komunikace v k. u. Prapořiště. V pozemku p. č. 1619 je uloženo plynárenské zařízení - „plynovodní
přípojka pro APM Automotive ve Kdyni č. stavby EVIS: 9900103592" včetně jeho součástí,
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příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, v celkové délce 2,28 m. Rozsah věcného břemene je
l m na obě strany od půdorysu plynárenského zařízení. Cena za zřízení věcného břemene činí 5 000

Kč bez DPH, tj. celkem 6 050 Kč.
R37-567 - schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020 dle předloženého návrhu - viz příloha tohoto
usnesení.

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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ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ
číslo : 4 / 2020
PŘÍJMY
už
29014
29030

Par

Pól
4116
4116

Popis

Změna

283 500,00 \Fin.příspěvek na výchovu lesních porostů
3 059 378,00 Fin.příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích
3 342 878,00

CELKEM PŘÍJMY

VÝDAJE
už

Par

Pól

0,00

CELKEM VÝDAJE

Org

Par
0000

Popis

Změna

Pól

8115
0000
CELKEM FINANCOVANÍ

FINANCOVÁNI
Změna
-3 342 878,00 Financování

Popis

-3 342 878,00

Ve Kdyni, dne 11.05.2020
Oskar Hamrus v.r.
starosta

