Město Kdyně
rada města
Náměstí l

345 06 Kdyně

USNESENI
45. schůze rady města^
která se konala dne 29. 9.2020

Rada města Kdyně:
R45-685 - schvaluje předložený program schůze
R45-686 - schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu a provozování vodovodních a
kanalizačních řadů pro veřejnou potřebu, uzavřené dne l. l. 2003 se společností Vodovody a

kanalizace města Kdyně spol. s r.o., se sídlem Mlýnská 36, 345 06 Kdyně IČO: 26326817 dle
předloženého návrhu. Dodatkem dochází ke zvýšení nájemného za majetek pronajatý této
společnosti - nájemné bude od l. l. 2021 činit 600 000 Kč/rok bez DPH.
R45-687 - schvaluje uzavření Dodatku č. l ke smlouvě č. 10/2016 ze dne 15. 12. 2016 se
společností STUDIO KAPA - Ing. arch. Petr Vávra, se sídlem Na Petynce 88, 169 00 Praha 6 dle
předloženého návrhu. Dodatek je uzavírán z důvodu provádění potřebných projekčních prací
nutných k opakovanému společnému projednání návrhu územního plánu města Kdyně.
R45-688 - a) bere na vědomí předložené cenové nabídky na realizaci akce „Zhotovení fasády
domu na adrese Náměstí čp. 133 (cukrárna, bytový dům)".

b) schvaluje uzavření Smlouvy o dílo - zhotovení fasády domu na adrese Náměstí čp. 133 se

společností TRACOR CZ, s.r.o, se sídlem Masarykova 621, 344 Ol, Domažlice, IČO: 29164010.
Předmětem smlouvy je oprava fasády domu na Náměstí čp. 133 ve Kdyni (cukrárna, bytový dům)
v rozsahu dle nabídkového listu č. NABPR0145/20 z 15. 9. 2020 v celkové hodnotě 736 193,68 Kč
bez DPH.

R45-689 - schvaluje v předloženém znění uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo na stavební
práce ze dne 4. 7. 2018 na akci "Galerie Kdyně CP. 11, stavební úpravy objektu" se společností

Pegisan sta s.r.o., se sídlem KMerfánůml78/47, Nová Hospoda 318 00 Plzeň, IČO: 29162483.
Dodatek řeší posunutí termínu dokončení díla z termínu 30. 9. 2020 na 15. 11. 2020, a to mj.
z důvodu obtíží způsobených koronavirovou pandemií. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená
tímto Dodatkem č. 4 zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění. V případě nedodržení
l

termínu dokončení budou zhotoviteli účtovány sankce dle Smlouvy o dílo na stavební práce ze dne
4.7.2018 na akci "Galerie Kdyně CP. 11, stavební úpravy objektu".
R45-690 - schvaluje v předloženém znění uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-0013974A^B/1 se společností CEZ Distribuce, a.s, se sídlem Děčín, Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035, zastoupenou společností

MONTPROJEKT, a.s., se sídlem úl. Arnošta z Pardubic 2082, PSČ 531 17, IČO: 28494032. Město
Kdyně jako povinná, je výlučným vlastníkem p.p.č. 605/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace a
p.p.č. 1550 - ostatní plocha, ostatní komunikace vk.ú. Prapoňště. Oprávněná je vlastníkem stavby
zařízení distribuční soustavy - podzemní kabelové vedení NN, která se nachází mj. na dotčených
nemovitostech. Obsahem věcného břemene je právo oprávněné umístit, provozovat, opravovat a
udržovat zařízení distribuční soustavy na dotčených nemovitostech, 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.

R45-691 - a) bere na vědomí žádost Krajského soudy v Plzni o podání zprávy o probíhající

likvidaci Bytového podniku s. p. Kdyně v likvidaci, se sídlem Dělnická 425, 345 06 Kdyně, IČO:
14702304. K likvidaci uvedeného podniku došlo usnesením Krajského soudu v Plzni čj. 41 Cm
9/2004-1 ze dne 13. 4. 2004.

b) ukládá vedoucí Finančního odboru MěU Kdyně podat žádost o výmaz Bytového podniku s. p.
Kdyně v likvidaci, se sídlem Dělnická 425, 345 06 Kdyně, IČO: 14702304 z veřejného rejstříku.
R45-692 - a) bere na vědomí žádost Krajského soudu v Plzni o podání zprávy o probíhající
likvidaci podniku Komunální služby s. p. Kdyně v likvidaci, se sídlem Náměstí 9, 345 06 Kdyně,
IČO: 14702282. K likvidaci uvedeného podniku došlo usnesením Krajského soudu v Plzni cj. 41
Cm 10/2004-1 ze dne 13. 4.2004.
b) ukládá vedoucí Finančního odboru MěU Kdyně podat žádost o výmaz podniku Komunální
služby s. p. Kdyně v likvidaci, se sídlem Náměstí 9, 345 06 Kdyně, IČO: 14702282 z veřejného
rejstříku.

R45-693 - schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2020 dle předloženého návrhu - viz příloha tohoto
usnesení.

Oskar Hamrus, v.r.
starosta města

Ing. Věra Říhová, v.r.
místerS&roStfeajněsta
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ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ
číslo : 9/2020
PŘÍJMY
už

Par

13351
13351
CELKEM PŘÍJMY

Pól
4122
4122
4122
4116

Změna
107 755,00
13 980,00
-320 821,00

Popis
Přijatá dotace - Podpora ochrany lesa v PK 2017+

Přijatá dotace - SDH Starec, Hluboká (os.ochranné prostředky)
Průtoková dotace - Doma ve Kdyni - chybně účtováno
320 821,00 l Průtoková dotace - Doma ve Kdyni - chybně účtováno

.12.1 735,00
VÝDAJE

už

Par

Pól

Změna

Popis

2321

5171

300 000,00

3111

5171
5171
6121
6119
5139

300 000,00 l Havarijní oprava vodovodu MS Markova

3113
3429

3635
5213

CELKEM VÝDAJE

-300 000,00
356 171,00
195 000,00
20 000,00
871.171,00

Havarijní oprava kanalizace úl. Farní
Snížení výdajů - za klad ní škola
Koupaliště Hájovna - zastřešení terasy, betonování patek

ÚP - úprava návrhu k opakovanému společnému projednání
Krizová opatření- předpokládané výdaje

FINANCOVÁNI
Pól
Par
8115
0000
CELKEM FINANCOVÁNÍ

Změna
749 436,00
749 436,00

Popis
Financování

Ve Kdyni, dne 29. 09. 2020
Oskar Hamrus v.r.
starosta

