Město Kdyně
rada města
Náměstí l

345 06 Kdyně

USNESENI

39. schůze rady města,
která se konala dne 15. 6.2020

Rada města Kdyně:
R39-591 - schvaluje předložený program schůze

R39-592 - projednala návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2020 o místním poplatku z pobytu dle
předloženého návrhu a doporučuje tuto vyhlášku zastupitelstvu města ke schválení.
R39-593 - a) projednala stanoviska a doporučení Bytové komise Rady města Kdyně na základě
zápisu z 16. schůze Bytové komise Rady města Kdyně ze dne 10. 6. 2020.
b) ruší usnesení č. R3 7-5 54 c) z důvodu odmítnutí přiděleného bytu.

c) schvaluje přidělení bytu č. 003 o velikosti 1+1 na adrese Prapořiště 30, 345 06 Kdyně panu
l, trvale bytem

d) schvaluje přidělení bytu č. 507 o velikosti 2+k na adrese Nádražní 334, 345 06 Kdyně paní
l, trvale bytem

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

f) schvaluje přidělení bytu č. Ol l o velikosti 2+1 na adrese Mlýnská 652, 345 06 Kdyně panu
l, trvale bytem

;) schvaluje přidělení bytu č. 001 o velikosti 1+1 na adrese Bratří Tšídů 693, 345 06 Kdyně paní
trvale bytem

l

h) schvaluje )řidělení b

č. 008 o velikosti 3+1 na adrese Na Tržišti 536, 345 06 Kdyně

manželům

l, trvale bytem

R39-594 - a) bere na vědomí informaci starosty o fázi zpracování projektové dokumentace

revitalizace ulice Markova a realizaci dalších potřebných přípravných prací.
b) souhlasí s uzavřením smlouvy č.Z_S14_12_8120075101 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky
kabelu NN v ulici Markova z důvodu přípravy revitalizace ulice Markova. Přeložku provede

společnost ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, V-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
IČO: 24729035. Předběžný odhad celkových realizačních nákladů přeložky činí 159 000 Kč.
R39-595 - a) projednala uzavření darovací smlouvy se zřízením věcných břemen mezi
Římskokatolickou farností Kdyně, se sídlem Farní 90, 345 06 Kdyně, IČO: 48343722, jako
„dárcem" a „oprávněným č. l" a Městem Kdyně, jako „obdarovaným" a „povinným" a Biskupstvím
plzeňským, se sídlem nám. Republiky 234/35, 301 00 Plzeň, IČO: 45334439 jako „oprávněným č.
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2". Dárce je výlučným vlastníkem p.p.č. 352 - ostatní plocha, (pohřebiště), st.p.č. 148 - zastavěná
plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 160 (márnice), p.p.č. 350/53 - ostatní plocha, ost.
komunikace a p.p.č. 1104/3 -ostatní plocha, ost. komunikace, vše zapsané v KN na LV č. 734 vše v
k.ú. Kdyně. Věcné břemeno - služebnost se v návrhu smlouvy zřizuje k p.p.č. 352 a p.p.č. 1104/3
v k.ú. Kdyně.

b) doporučuje zastupitelstvu uzavření darovací smlouvy v předloženém znění schválit.
R39-596 - a) zřizuje dle ustanovení § 122 zákona č. 128/2000 Sb, o obcích (obecní zřízení) ve
znění pozdějších předpisů. Redakční radu Kdyňských listů.
b) jmenuje Ing. Ivanu Kramlovou, trvale bytem
Redakční rady Kdyňských listů.

c) jmenuje Ing. Štěpánku Mrázovou, trvale bytem

l, předsedkyní

l, členkou Redakční

rady Kdyňských listů.

d) jmenuje Bc. Janu Podskalskou, trvale bytem

l, členkou

Redakční rady Kdyňských listů.

e) jmenuje Ludmilu Brychovou, trvale bytem

l, členkou Redakční

rady Kdyňských listů.

f) jmenuje Antonína Váchala, trvale bytem

l, členem Redakční rady

Kdyňských listů.

g) jmenuje Almu Stulíkovou, trvale bytem

l, členkou Redakční

rady Kdyňských listů.

R39-597 - a) schvaluje v rámci působnosti valné hromady společnosti Transteplo Kdyně, spol.

s.r.o., se sídlem Dělnická 425, 345 06 Kdyně, IČO: 49197126 výsledek hospodaření společnosti za
rok 2019.

b) souhlasí s vypořádáním hospodářského výsledku dle návrhu jednatele společnosti.
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R39-598 - a) souhlasí s vyřazením drobného majetku ve vlastnictví Města Kdyně v celkové
pořizovací hodnotě 376 934,23 Kč dle návrhu Finančního odboru Městského úřadu Kdyně z důvodu
zastaralosti a nefunkčnosti (kancelářské vybavení, telefony, PC, monitory, tiskárny, jídlonosiče,
hadice, hasičské stejnokroje - boty atd.).

b) souhlasí s vyřazením dlouhodobého majetku ve vlastnictví Města Kdyně v celkové pořizovací
hodnotě 235 846,90 Kč dle návrhu Finančního odboru Městské úřadu Kdyně z důvodu zastaralosti a
nefunkčnosti (fax, počítač, sekačka - traktor).

R39-599 - 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 Nádražní č.p.
660, 345 06, Kdyně, na parc. c. st. 1517/3, 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

88 m2 doposud užívaný jako zubní ordinace. Datum vzniku nájemního vztahuje závislý na případné
rekonstrukci tohoto prostoru odvíjející se od druhu provozované čimiosti.

Prostor je k pronájmu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Cena pronájmu za m2 je
stanovena ve výši 50 Kč/m /měsíc, roční úhrada nájemného činí 52 800 Kč. K nájemnému budou
připočteny zálohy za odběr tepla.
R39-560 - schvaluje dle § ustanovení 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
v platném znění oznámení adresného záměru vypůjčit nemovitý majetek - nebytový prostor - garáž
ve dvoře domu na adrese Náměstí č.p. 9, 345 06, Kdyně, stojící na pare. č. st. 9, 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 15m2.
Prostor je k výpůjčce na dobu neurčitou a je záměrem jej vypůjčit Mysliveckému spolku Koráb, se

sídlem Náměstí l, 34506, Kdyně, IČO: 68782535.
R39-561 - rediguje z důvodu administrativní chyby usnesení c. R38-571 - b) následovně:
doporučuje zastupitelstvu města účetní závěrku za rok 2019 schválit, hospodářský výsledek roku
2019 - zisk ve výši 19 049 346,17 Kč doporučuje převést na účet 432 - Výsledek hospodaření
předcházejících účetních období.

Oskar Hamrus, v.r.
starosta města

Ing. Věra Říhová, v.r.
místostarostka města

^feSTo

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že v souladu slnaří^ení} pVI
20 parlamentu a Rady (EU) 2016/679
(GDPR) o ochraně jyzickych osob v so\
pován\m osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů (obecné nařízení o ochrání
^)js usnesení Zastupitelstva / Rady města
ifSení
Kdyně uveřejněna v upravené verzi
iřiméřenosti rozsahu zveřejňovaných
•f
osobních údajů.
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