Město Kdyně
@

rada města
Náměstí l

345 06 Kdyně

USNESENI
43. schůze rady města,
která se konala dne 14. 9.2020

Rada města Kdyně:
R43-661 - schvaluje předložený program schůze
R43-662 - a) schvaluje v souladu s ustanovením § 47 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve
znění pozdějších předpisů zřízení přípravné třídy při Masarykově základní škole Kdyně, se sídlem

Komenského 134, 345 06 Kdyně, IČO: 70996709.
b) schvaluje výjimku z počtu žáků zařazených do přípravné třídy na 16 žáků.
R43-663 - souhlasí v souladu s ustanovením § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů s přijetím daru pro
příspěvkovou organizaci Masarykova základní škola Kdyně, se sídlem Komenského 134, 345 06

Kdyně, IČO: 70996709 a uzavřením smlouvy o poskytnutí daru dle předloženého návrhu. Dar ve
formě finančních prostředků ve výši 53 000 Kč je poskytnut Nadačním fondem manželů
Kellnerových prostřednictvím projektu Pomáháme školám k úspěchu, o.p.s., se sídlem Hvězdová
1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4. Realizovaný projekt je zaměřen na podporu čtenářské gramotnosti
a kritického myšlení a nových metod a forem práce s žáky základních škol.
R43-664 - schvaluje čerpání investičního fondu příspěvkové organizace Technické služby Kdyně,

se sídlem Mlýnská 36, 345 06 Kdyně, IČO: 00575003 za účelem pořízení osobního automobilu
Volkswagen Caddy 1,2 TSi Pick up v pořizovací hodnotě 265 000,00 Kč.
R43-665 - a) projednala stanoviska a doporučení Bytové komise Rady města Kdyně na základě
zápisu z 19. schůze Bytové komise Rady města Kdyně ze dne 9. 9. 2020.
b) schvaluje přidělení bytu č. 001 o velikosti 2+1 na adrese Dělnická 487, 345 06 Kdyně manželům
l, trvale bytem

l

c) schvaluje přidělení bytu č. 009 o velikosti 2+1 na adrese Mlýnská 651, 345 06 Kdyně manželům
l, trvale bytem Markova ^^^^^^^^^B. Byt je přidělen tzv.
„v zájmu města", neboť žadatelkaje učitelkou na Masarykově základní škole Kdyně.
R43-666 - schvaluje dle ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
v platném znění oznámení adresného záměru pronájmu nebytového prostoru v domě na adrese Farní
č.p. 338, 345 06 Kdyně, na parc. c. st. 334, 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

44 m pronajímaný za účelem provozování veterinární ordinace. Prostor jek pronájmu na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců a je záměrem ho pronajmout MVDr. Janu Královi, trvale

bytem Němčíce 2e, 345 06 Kdyně, IČO: 08318492. Cena pronajmu za m2 je stanovena ve výši 50
Kč/m2/měsíc, roční úhrada nájemného činí 26 400 Kč.
R43-667 - schvaluje dle ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb, o obcích (obecní zřízení)
v platném znění oznámení záměru změny nájemní smlouvy uzavřené dne 14. 8. 2020 na pronájem
nebytového prostoru v domě na adrese Náměstí č.p. 140, 345 06 Kdyně, stojící na pare. č. st. 189,
v k. u. Kdyně, zapsané na LV l u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj. Katastrální pracoviště
Domažlice, uzavřením smlouvy o postoupení nájemní smlouvy o nájmu prostoru sloužícího
k podnikání. Uzavřením smlouvy se změní nájemce ze společnosti Unistaff agency s.r.o., se sídlem

V Zářezu 902/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 072 06046, jednatelka Šárka Moutvicová na
společnost JobAreal s.r.o, se sídlem V Zářezu 902/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 085 Ol 971,
jednatel Jiří Janoušek.

R43-668 - projednala návrh obecně závazné vyhlášky města Kdyně o místním poplatku z pobytu
dle předloženého návrhu s účinností od l. l.2021.
R43-669 - a) projednala návrh obecně závazné vyhlášky města Kdyně o místním poplatku ze
vstupného dle předloženého návrhu s účinností od l. l. 2021.
b) ukládá tajemnici Městského úřadu Kdyně postoupit návrh této obecně závazné vyhlášky

Ministerstvu vnitra ČR k posouzení správnosti a souladu se zákonnými normami ČR.
R43-670 - a) projednala návrh obecně závazné vyhlášky města Kdyně o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství dle předloženého návrhu s účinností od l. l. 2021.

b) ukládá tajemnici Městského úřadu Kdyně postoupit návrh této obecně závazné vyhlášky

Ministerstvu vnitra ČR k posouzení správnosti a souladu se zákonnými normami ČR.
R43-671 - a) projednala návrh obecně závazné vyhlášky města Kdyně k trvalému označování psů
a evidenci jejich chovatelů dle předloženého návrhu s účinností od l. l. 2021.
b) ukládá tajemnici Městského úřadu Kdyně postoupit návrh této obecně závazné vyhlášky

Ministerstvu vnitra ČR k posouzení správnosti a souladu se zákonnými normami ČR.
R43-672 - a) projednala návrh obecně závazné vyhlášky města Kdyně o místním poplatku ze psů
dle předloženého návrhu s účinností od l. l.2021.
b) ukládá tajemnici Městského úřadu Kdyně postoupit návrh této obecně závazné vyhlášky

Ministerstvu vnitra ČR k posouzení správnosti a souladu se zákonnými normami ČR.
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R43-673 - schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 54292020 s Plzeňským

krajem, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČO: 70890366. Předmětem smlouvy je poskytnutí
účelové individuální dotace ve výši 30 000 Kč na realizaci projektu „Ošetření veřejné zeleně
ve městě Kdyně - místní část Hluboká".

R43-674 - schvaluje v předloženém znění uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-

služebnosti č. IV-12-0015126/VB/001 Starec, DO, č.parc. 285/4 - kNN se společností CEZ
Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO:
24729035, zastoupenou společností Senergos a.s., Družstevní 452/13a, Ostopovice, PSČ: 664 49,
IČO: 26915413. Město Kdyně jako strana povinná je výlučným vlastníkem pozemku pare. č. 590/3
- ostatní plocha, v k.ú. Starec. Strana oprávněná je vlastníkem stavby zařízení distribuční soustavy zemní kabelové vedení NN, která se nachází mj. na dotčené nemovitosti. Obsahem věcného
břemene je právo oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy
na dotčené nemovitosti, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost povinné výkon
těchto práv strpět. Cena za zřízení věcného břemene činí 5 000 Kč bez DPH. tj. celkem 6 050 Kč.

R43-675 - bere na vědomí žádost společnosti AWT - Servis, se sídlem Pod Korábem 668, 345 06
Kdyně, IČO: 64831965 o proplacení kotle a zprovoznění rozvodu tepla v objektech ve vlastnictví
Města Kdyně, které žadatel užívá na základě smlouvy o podnájmu nebytových prostor a pozemků ze

dne 12. 8. 2003.

R43-676 - a) bere na vědomí výpověď pana ^^^^^^^B, trvale bytem
z nájemní smlouvy uzavřené dne 2. l. 2008 na pronájem části pozemkové pare. č. 1030/1 -

ostatní plocha o výměre 32 m2 v k.ú. Kdyně. Předmětný pozemek byl užíván za účelem udržování
zahrady.

b) schvaluje dle ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění

oznámení záměru pronájmu části pozemkové pare. č. 1030/1 - ostatní plocha o výměre 32 m v k.ú.

Kdyně zapsané na LV l u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj. Katastrální pracoviště Domažlice.
Jedná se o pozemek užívaný jako zahrada. Pozemek je k pronájmu na dobu neurčitou s výpovědní

lhůtou 6 měsíců. Cena pronájmu za m2 je stanovena ve výši 30 Kč/m2/rok, roční úhrada nájemného
činí 960 Kč.

R43-677 - a) projednala žádost pana ^^^^^^^^B, trvale bytem ^^^^^^^^^^^^^B o
umístění stavby uvedené vodst. l písm. c) až e) § 188a zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu v platném znění. Jedná se o výstavbu jednoho rodinného domu
s příslušenstvím na p.p.č. 88/2 v k.ú. Starec.

b) doporučuje zastupitelstvu města předloženou žádost schválit.

R43-678 - a) projednala žádost pana ^^BJ^^^B, trvale bytem j^^^^BI^^^^^BBB °
umístění stavby uvedené vodst. l písm. c) až e) § 188a zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu v platném znění. Jedná se o výstavbu jednoho rodinného domu
s příslušenstvím na p.p.č. 415/30 v k.ú. Dobříkov.

b) doporučuje zastupitelstvu města předloženou žádost schválit.

R43-679 - a) projednala a souhlasí s koupí bytového domu v úl. Komenského čp. 246, 345 06

Kdyně stojícího na pozemku pare. č. st. 265 o výměře 639 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří vk.ú. Kdyně od spoluvlastníků manželů ^^^^^^^^^^^BBB' trvale bytem
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Komenského 246, 345 06 Kdyně a pana
za celkovou kupní cenu ve výši 8 500 000 Kč.

l, trvale bytem

b) souhlasí s přijetím úvěru ve výši 8 500 000 Kč od ČSOB a.s, se sídlem Radlická 333/150, 150
57 Praha 5 na zajištění fiinancování koupě výše uvedené nemovitosti.
c) doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření kupní smlouvy na koupi bytového domu vůl.

Komenského čp. 246, 345 06 Kdyně stojící na pozemku pare. č. st. 265 o výměře 639 m2, druh
pozemku: zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Kdyně s manželi ^^^^^^^^^^^^^^^^B a
panem ^^^BBJ^^^^g za celkovou kupní cenu ve výši 8 500 000 Kč.

d) doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí úvěru ve výši 8 500 000 Kč od ČSOB a.s., se
sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, a to za účelem financování koupě výše uvedené
nemovitosti.

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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