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Usnesení
36. zasedáníRady města Kdyně
konaného dne 12. září 2016

1. RA/í rozhodla:

1.1. Uzavřít nájemní smlouvu na byt č. 014 o velikosti garsoniéra, Sokolská 635, 345 06 Kdyně

s paní Bo-ženou Schreinerovou, Šmídova 453, 345 06 Kdyně. Nájemní smlouva se uzavírá
na dobu určitou.

1.2. Uzavřít nájemní smlouvu na byt č. 002 o velikosti 3+1, Na Koželužně 623, 345 06 Kdyně
s paní Alenou Jalovcovou, Smžovice 21, 345 06 Kdyně. Nájemní smlouva se uzavírá na
dobu určitou.

1.3. Uzavřít nájemní smlouvu na byt č. 105 o velikosti 1+l, Nádražní 660, 345 06 Kdyně
s panem Josefem Suchým, Starokdyňská 480, 345 06 Kdyně. Nájemní smlouva se uzavírá
na dobu určitou.

1.4. Uzavřít nájemní smlouvu na byt č. 106 o velikosti 1+l, Nádražní 660, 345 06 Kdyně
s paní Alenou Matysovou, Komenského 171, 345 06 Kdyně. Nájemní smlouva se uzavírá na
dobu určitou.

1.5. Uzavřít s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly zastoupenou na
základě plné moci společností Senergos a.s., 664 49 0stopovice budoucí smlouvu o zřízení
věcného břemene - služebnosti č. IV-12-0011010/VB/1, Kdyně, DO, Starokdyňská, 4}914

- kNN na p.p.č. 11 12/5 KN, ostatní plocha a 438/4, lesní plocha v k.ú. Kdyně za účelem
zřízení, umístění a provozování distribuční soustavy - podzemní kabelové vedení NN.
Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene bude činit 6.050,- Kč včetně DPH.

1.6. Uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti s Českou telekomunikační
infrastmkturou a.s. zastoupenou společností ARANEA NETWORK a.s., Praha 10

Hostivař, IČ 24126039 pod označením 11010-051159 TM BTA Domažlice DOHLU
OK vk.ú. Hluboká za účelem umístění podzemnfho komunikačnfho vedení veřejné
komunikační sítě - optický kabel a 2 trubky HDPE.
Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene bude činit 6.050,- Kč včetně DPH.

1.7. Uzavřít Dodatek kesmlouvě o dílo č. 161095 se společností Bauer a synové a.s.,

Poděbradova 19, 301 00 Plzeň, IČ 29107130 - výměna oken a dveří MŠ Markova 523,
Kdyně na rozšíření dodávky v hodnotě 12 793,- Kč včetně DPH.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
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1.8.

Uzavřít Dodatek ke smlouvě o dílo č. ZSH20l6045SOD uzavřené dne 8. 6. 2016 se

společností Silnice Horšovský Týn a.s., Velké předměstí, Nad rybníčkem 40, 346 0l

Horšovský Týn, IČ:45359164 na akci Obytná zóna -na Šibenici - Kdyně.

Dodatek se týká změny termínu dokončení výšeuvedené akce na 31. 10. 23016.
1.9.

Uzavřít nové veřejnoprávní smlouvy s obcemi Brnířov, Kout na Šumavě, Mezholezy u
Kdyně a Nová Ves na zabezpečení provedenf zápisů údajů do informačního systému úzeínní
identifikace adres a nemovitostí podle zákona č. 1l l/2009 sb., o základních registrech ve
znění pozdějších předpisů a uzavřít Dodatek k výšeuvedené veřejnoprávní smlouvě s obcí
Loučim, jejíž platnost vyprší 31. 12. 2016.

2.

2.1.

RM souhlasí :

Sposkytnutím daru příspěvkové organizaci Masarykova základní škola Kdyně, a to

finančního daru ve výši 15 000,- Kč od společnosti Lesy ČR na činnost přírodovědného
kroužku a stavebnice Merkur v hodnotě 35 000,- Kč od firmy Gerresheimer Horšovský Týn,
spol. s r.o.

3.

RM schválila :

3.1.

Rozpočtová opatření č. 16/2016 týkající se poskytnutí neinvestičnf dotace Základní škole
a Mateřské škole Prapořiště na vybavení zahrady školy, č. 1 7/2016 na zaúčtování dotací pro
SDH Kdyně a SDH Starec od Plzeňského kraje, č. 18/2016 týkající se poskyínutí dotace
Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2016 a č. 19/2016 týkající se
dotace od úřadu práce.

3.2.

Návrh finančního odboru na vyřazení majetku v celkové hodnotě 376 751,10 z evidence
majetku města.

3.3.

Vsouladu sustanovením § lOa zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů v platném znění uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve
výši 2 000,- Kč z rozpočtu města Kdyně PS Safir Kdyně, na materiální a technické zajištění
akce pro děti Odpoledne plné her, která se konala 10. září 2016.

4.

RM zmocnila :

4.1.

Lenku Stauberovou, Dis., sociální pracovnici Městského úřadu Kdyn«: prováděním všech
úkonů, ke kterým je Město Kdyně oprávněno a povinno jakožto opatrovník paní Kataríny
Bosákové, t. č. Domov seniorů Kdyně, Pod Korábem 669, 345 06 Kdyně, ustanovený podle
pravomocného usnesení Okresního soudu vDomažlicích ze dne 21. července 2016,
č.j.: 13 P 96/2016-40.
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5. RM proiednala :
5.1. Předložení návrhu zadání územního plánu Kdyně k rozhodnutí zastupitelstvu města.
5.2.

Návrh Ministerstva obrany ČR na přímý prodej pozemků v areálu bývalých kasáren, které
jsou ve vlastnictví ministerstva městu Kdyně.
Jedna se o p.p.c.385/5 ostatni plocha, ostatni komunikace o vymere 1282 m , p.p.c. 386/1
ostatni plocha, sportoviste a rekreacni plocha o vymere 1627 m , p.p.c. 395 4 ostatni p oc a,
)ina plocha o vymere 5 955 m , p.p.c. 395/9 ostatm plocha, 3ina plocha o vymere l Oll m ,
p.p.c.395/10 ostatni plocha, )ina plocha o vymere 176 m , p.p.c. 395/36 ostatm plocha, )ina
plo?
plocha o vymere 139 m , p.p.c. 395/43 ostatni íplocha,
)ina plocha o vymere 820 m , p.p.c.
2

1560 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 30 m',
na listu vlastnictví č. 1283 pro
m ,vedených
'
k.ú. Kdyně.
Rada města doporučí zastupitelstvu města přímé odkoupení výšeuvedených pozemků za
navrhovanou cenu 2 781 300,00 Kč.
5.3.

Změnu katastrálnf hranice mezi městem Kdyně a obcí Úsilov, která v současnosti vede pod
budovou Horské chaty Koráb a pověřuje starostu města p. Jana Lěffelmanna jednáním

spředstaviteli Obce Úsilov o změnu vedenou po hranici některé zp.p.č. 922/8, nebo
p.p.č.519/7.
5.4.

Návrh starosty města na odkoupení p.p.č. 2039 zastavěná plocha, o výměře 2 m2, v k.ú.
Kdyně od vlastníků pana Daniela Smolíka, Družstevní 580, 345 06 Kdyně a paní Soni
Dohnalové, Dělnická 323, 345 06 Kdyně.
Rada města doporučí zastupitelstvu města odkoupení výšeuvedeného pozemku za cenu 400,Kč /m2.

6. RM bere na vědorrí :

6.1. Informaci starosty města p. Jana Lěffelmanna o konání 12. zasedání Zastupitelstva města
Kdyně, které se uskuteční v pondělí 10. října 2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti
Městského úřadu Kdyně.
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Ing. Vladislav Vilímec
místostarosta
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