Město Kdyně
rada města
Náměstí l

345 06 Kdyně

USNESENI
50. schůze rady města,
která se konala dne 21. 12.2020

Rada města Kdyně:
R50-749 - schvaluje předložený program schůze

R50-750 - a) schvaluje uzavření Smlouvy o prodeji a nákupu tepla č. l mezi Městem Kdyně a
společností Transteplo Kdyně spol sr.o., splatností od l. l. 2021 do 31. 12. 2021. Předmětem
smlouvy je prodej a nákup tepla pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody do objektů
specifikovaných v příloze č. l této smlouvy. Smlouva je uzavírána z důvodu změny ceny tepla dle
předloženého návrhu.

b) schvaluje uzavření Smlouvy o prodeji a nákupu tepla, TUV č. 7 mezi Městem Kdyně a
společností Transteplo Kdyně spol. sr.o., splatností od l. l. 2021 do 31. 12. 2021. Předmětem
smlouvy je prodej a nákup tepla pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody do objektů
specifikovaných v příloze č. l této smlouvy. Smlouva je uzavírána z důvodu změny ceny tepla dle
předloženého návrhu.

c) schvaluje uzavření Smlouvy o prodeji a nákupu tepla č. 15 mezi Městem Kdyně a společností
Transteplo Kdyně spol. s r.o., splatností od l. l. 2021 do 31. 12. 2021. Předmětem smlouvy je
prodej a nákup tepla pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody do objektů specifikovaných v příloze
č. l této smlouvy. Smlouvaje uzavírána z důvodu změny ceny tepla dle předloženého návrhu.
R50-751 - a) schvaluje v rámci působnosti valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace
města Kdyně spol. s.r.o. cenu vodného na území města Kdyně včetně přilehlých částí s účinností
od l. ledna 2021 ve výši 28,61 Kč/1 m3 bez DPH.
b) schvaluje v rámci působnosti valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace města Kdyně
spol. s.r.o. cenu stočného na území města Kdyně včetně přilehlých částí s účinností od l. ledna
2021 ve výši 24,92 Kč/1 m3 bez DPH.
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R50-752 - schvaluje v rámci působnosti valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace města
Kdyně spol. s.r.o. cenu stočného na rok 2021 pro obec Starec s účinností od l. ledna 2021 ve výši
5 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.
R50-753 - schvaluje v rámci působnosti valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace města
Kdyně spol. s.r.o. cenu převzaté odpadní vody na rok 2021 pro obec Brnířov s účinností od
l. ledna 2021 ve výši 16,13 Kč/1 m3 bez DPH.
R50-754 - schvaluje v předloženém znění uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby Kdyně, DO, Markova - přeložka kNN č. IZ-12-0000995/1A^B se

společností ČEZ Distribuce, a.s, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405
02, IČO: 24729035, zastoupenou společností ProjektEL s.r.o., se sídlem Klatovy, Masarykova 436,
PSČ 339 Ol, IČO: 28044711. Město Kdyně jako budoucí povinná, je výlučným vlastníkem p.p.č.
256/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Kdyně. Budoucí oprávněná je investorem stavby
zařízení distribuční soustavy - zemní kabel NN, která se bude nacházet na dotčené nemovitosti.
Jedná se o přeložku zemního kabelu NN z důvodu výstavby parkovacích míst. Jednorázová náhrada
ve výši 100 Kč bez DPH bude vyplacena budoucí povinné po provedení vkladu do KN.
R50-755 - schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-120014148/VB/001 na akci Kdyně, DO, Markova, č. pare. 256/2-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., se sídlem Družstevní 452/13a, 664 49 Ostopovice, IČO:
26915413. Město Kdyně jako budoucí povinná je výlučným vlastníkem p.p.č. 256/2 - ostatní plocha
a p.p.č. 1107/1 - ostatní plocha v k.ú. Kdyně. Oprávněná je vlastníkem stavby zařízení distribuční
soustavy - kabelové vedení NN, pilíř, která se nachází mj. na dotčených nemovitostech. Obsahem
věcného břemene je právo Oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční
soustavy na dotčených nemovitostech a provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost
Poviiiné výkon těchto práv strpět. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 5 000
Kč bez DPH.

R50-756 - schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném umístění zařízení č. SUZB/6077/2020 se
společností CEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín,

IČO: 24729035 dle předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je vymezení bližších podmínek
vzájemné spolupráce smluvních stran při zřizování a provozování vedení NN a instalace zařízení
uživatele, tj. Města Kdyně, na podpěrné body NN, ve snaze zajistit bezpečný a spolehlivý provoz
zařízení obou smluvních stran. Jedná se o zařízení umístěná ve veřejném zájmu, typu místní
sdělovací kanály (rozhlasy) ve vlastnictví obcí a měst, veřejná osvětlení, varovné a informační
systémy. Poskytovatel, tj. CEZ Distribuce, a.s., podle této smlouvy dává uživateli, tj. Městu Kdyně,
souhlas se zřizováním a provozováním zařízení uživatele - konkrétně bezdrátového rozhlasu na 36
podpěrných bodech na vedení NN dle podmínek uvedených v této smlouvě.
R50-757 - schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dodávce tepelné energie pro vytápění a
přípravu teplé vody se společností CEZ Energetické služby, s.r.o., se sídlem Výstavní 1144/103,

Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 27804721 dle předloženého návrhu. Tímto dodatkem se mj. mění
cena pro rok 2021, která vychází z předběžné kalkulace cen s ohledem na požadované množství a je
pro období 1-12/2021 stanovena ve výši 305,50 Kč/GJ bez DPH.
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R50-758 - bere na vědomí uzavření Mateřské školy Kdyně, Dělnická v době vánočních prázdnin, a

to od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021 z důvodu nízkého počtu přihlášených dětí k docházce do MS a
nastalé epidemiologické situaci.
R50-759 - schvaluje čerpání rezervního fondu MS Kdyně, Markova, se sídlem Markova 523, 345
06 Kdyně, IČO: 70996741 ve výši 25 000 Kč. Finanční prostředky budou použity na nákup
vybavení do rekonstruovaného 4. pavilonu MS Markova dle předloženého návrhu.

R50-760 - schvaluje pořízení traktoru KUBOTA s příslušenstvím v pořizovací ceně l 087 790 Kč
dle předloženého návrhu pro potřeby příspěvkové organizace Technické služby Kdyně, se sídlem
Mlýnská 36, 345 06 Kdyně, IČO: 00575003 a souhlasí s financováním prostřednictvím bezúročného
úvěru od C S OB Leasing a. s.
R50-761 - a) projednala žádost o úhradu proinvestovaných nákladů za opravy nebytového
prostoru na adrese Nádražní 660, 345 06 Kdyně společnosti MDDr. Markéta Janečková s.r.o., se

sídlem Filipova Hora 26, 34401, IČO: 08918597 ve výši 98 860 Kč dle předloženého návrhu.
b) schvaluje úhradu proinvestovaných nákladů dle předloženého návrhu. Finanční prostředky
budou vyplaceny po předložení veškerých proinvestovaných nákladů na základě skutečností
zjištěných na místě.

R50-762 - a) projednala žádost ^^^^B^^B, trvale bytem ^^g|^^^^^^^^B °

odkoupení pozemkové parcely č. 418/4 o výměře 74 m2, druh pozemku: ostat, plocha, jiná plocha a
pozemkové parcely č. 423/4 o výměře 66 m , druh pozemku: ost. plocha, ost. komunikace vše v k.
u. Dobříkov na Šumavě.

b) souhlasí s prodejem p.p.č. 418/4 o výměře 74 m2, druh pozemku: ostat, plocha, jiná plocha v k.ú.
Dobříkov na Šumavě a po řádném zveřejnění doporučuje zastupitelstvu města tento prodej schválit

za cenu 200,- Kč/m2, a to z důvodu že se jedná o dlouhodobě připlacené pozemky.
c) nesouhlasí s prodejem p.p.č. 423/4 o výměře 66 m druh pozemku: ostatní plocha, ost.
komunikace v k.ú. Dobříkov na Šumavě, a to zejména z důvodu zachování přístupu k vodnímu
toku.

R50-763 - schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o užití, implementaci a provozní podpoře
informačního systému HELIOS Fenix č. F-14-00189 se společností Asseco Solutions, a.s., se sídlem

Zelený pmh 1560/99, 140 02 Praha 4, IČO: 64949541 dle předloženého návrhu. Předmětem
dodatku je odebrání části stávajících nevyužívaných modulů a funkcí systému HELIOS Fenix
z provozní podpory, a to ke dni 31.12.2020.
R50-764 - schvaluje uzavření smlouvy o inzerci se společností Stopa bezpečí, se sídlem Za Tratí

752, Klatovy IV, 339 Ol Klatovy IČO: 08431205 ve výši 17 000 Kč za účelem prezentace Města
Kdyně ve vydání publikace „Abeceda první pomoci" dle předloženého návrhu.
R50-765 - bere na vědomí výmaz Bytového podniku s. p. Kdyně v likvidaci, IČO: 14702304, se
sídlem Dělnická 425, 345 06 Kdyně z obchodního rejstříku na základě ustanovení § 82 odst. l
zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.
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R50-766 - bere na vědomí výmaz podniku Komunální služby s. p. v likvidaci, IČO: 14702282, se
sídlem Náměstí 9, 345 06 Kdyně, z obchodního rejstříku na základě ustanovení § 82 odst. l zákona
č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.
R50-767 - bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření USC Kdyně za rok 2020 ze
dne 27. 11.2020,při kterém nebyly shledány žádné chyby a nedostatky.
R50-768 - schvaluje aktualizaci Pravidel pro zveřejňování příspěvků v Kdyňských listech včetně
přílohy č. l týkající se inzerce dle předloženého návrhu.
R50-769 - a) bere na vědomí infonnaci o pořízení elektronické úřední desky a venkovního kiosku

od společnosti Galileo Corporation, se sídlem Březenecká 4808, 430 04 Chomutov, IČO: 25448714.
b) schvaluje uzavření servisní smlouvy k poskytování servisních služeb k venkovnímu kiosku a
elektronické úřední desce se společností Galileo Corporation, se sídlem Březenecká 4808,430 04
Chomutov, IČO: 25448714 dle předloženého návrhu.
R50-770 - schvaluje přijetí daru a uzavření darovací smlouvy se společností DSP Domažlický
stavební podnik s.r.o., se sídlem Havlíčkova 6, 344 Ol Domažlice, IČO: 25200631 dle předloženého
návrhu. Předmětem smlouvy je poskytnutí finančního daru ve výši 20 000 Kč na zakoupení a
instalaci nabíjecí stanice elektrokol.
R50-771 - schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2020 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 naHsQM^^s^pského 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 přiměřeností rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů.
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Rozpočtové opatření

číslo : 13/2020
PŘÍJMY
Par
už
14004
13013
13351
CELKEM PŘÍJMY

Pól

Popis

Změna

4116

3 200,00

4116
4116

136 148,56
114 355,00
253 703,56

Přijatá dotace - SDH
Přijatá dotace - projekt "Pro Všechny"

Přijatá průtoková dotace - Doma ve Kdyni

VÝDAJE
Par
4351
3412
CELKEM VÝDAJE
už
13351

Pól
5336
5651

Popis

Změna

Odeslání průtokové dotace - Doma ve Kdyni
200 000,00 l Cl/Z - návratná finanční výpomoc

114 355,00

3.14 355,00
FINANCOVÁNÍ

Pól
Par
8115
0000
CELKEM FINANCOVÁNÍ

Popis

Změna

60 651,44
60 651,44

Financování

Ve Kdyni, dne 21.12. 2020
Oskar Hamrus v.r.
starosta

