Město Kdyně
rada města

Náměstí l

345 06 Kdyně

USNESENI
54. schůze rady města,
která se konala dne 15. 2.2021

Rada města Kdyně:
R54-802 - schvaluje předložený program schůze
R54-803 - a) projednala žádost ^^^^^||^B^^^B^^^B' trvale bytem

o odkoupení pozemků pare. č. 1093/2 o výměře 596 m2 a parc. č. 1093/45 o výměře 39 m2

vše v k. u. Kdyně za účelem výstavby rodinného domu k trvalému bydlení.
b) projednala žádost ^^^^^^^^^^^^^B' trvale bytem •^^^•^^^^^^•^^B o
odkoupení pozemků parc. č. 1093/2 o výměře 596 m2 a pare. č. 1093/45 o výměře 39 m2 vše v k. u.
Kdyně za účelem výstavby rodinného domu k trvalému bydlení.
c) projednala žádost ^^^^^^^^^^^^B, trvale bytem ^^|B|^^^^^||^^^^^^B °

odkoupení pozemků parc. č. 1093/2 o výměře 596 m2 a pare. č. 1093/45 o výměře 39 m2 vše v k. u.
K-dyně za účelem výstavby rodinného domu k trvalému bydlení.
d) projednala žádost ^^^^^^^^^^B, trvale bytem ^^^^^^^^^^^^^^^^| a
l, trvale bytem ^^^^^^^^^^^^^^^B o odkoupení pozemků pare. č. 1093/2 o

výměře 596 m2 a parc. č. 1093/45 o výměře 39 m2 vše v k. u. Kdyně za účelem výstavby rodinného
domu k trvalému bydlení.

e) souhlasí s prodejem pozemků pare. č. 1093/2 o výměře 596 m2 a pare. č. 1093/45 o výměře
39 m2 vše v k. u. Kdyně, dmh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha za účelem výstavby rodinného
domu k trvalému bydlení ^^^^^^^^^^^^BI^^^^^B^, trvale bytem
l, kteří podali první nabídku k odkoupení výše uvedeného pozemku.
l

f) doporučuje zastupitelstvu města prodej výše uvedených pozemků schválit za cenu l 300 Kč/m2
bez DPH. Náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí uhradí
kupující.
R54-804 - a) schvaluje dle ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
v platném znění oznámení adresného záměru vypůjčit nemovitý majetek - nebytový prostor v domě na adrese Masarykova 11, 345 06, Kdyně, stojící na pare. č. st. 11, v k. u. Kdyně, zapsané
na LV l u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice. Jedná se o
prostor o celkové výměře 55 m . Prostor je k výpůjčce na dobu neurčitou a je záměrem jej vypůjčit
spolku PS Jitřenka Kdyně., se sídlem Farní 281, 345 06 Kdyně, IČO: 73732621.
b) schvaluje dle ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění
oznámení adresného záměru vypůjčit nemovitý majetek - nebytový prostor - v domě na adrese Pod
Korábem 668, 345 06, Kdyně, stojící na parc. c. st. 1679, v k. u. Kdyně, zapsané na LV l u
Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice. Jedná se o prostor o

výměře 76 m2 a sociální zařízení o výměře 2,35 m2. Prostor je k výpůjčce na dobu neurčitou a je

záměrem jej vypůjčit spolku PS Jitřenka Kdyně., se sídlem Farní 281, 345 06 Kdyně, IČO:
73732621.
R54-805 - schvaluje uzavření darovací smlouvy dle předloženého návrhu, jejímž předmětem je
bezúplatné nabytí movitého majetku dvou aradekorů „Eden" a „Podzim" mezi Městem Kdyně
(obdarovaný) a Městem Horšovský Týn (dárce), se sídlem nám. Republiky 52, 346 Ol Horšovský
Týn, IČO: 00253383.

R54-806 - a) projednala uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní
obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2021 s Plzeňským krajem, se sídlem Skroupova 18, 306
13 Plzeň, IČO: 70890366.
b) souhlasí s poskytnutím účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje
v roce 2021 ve výši 181 405 Kč.
c) doporučuje zastupitelstvu města uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle předloženého
návrhu schválit.

R54-807 - schvaluje rozpočet sociálního fondu Města Kdyně na rok 2021 dle předloženého návrhu

R54-808 - a) projednala žádost o pronájem bytu ve vlastnictví města Kdyně pro odborné
pracovníky zubního lékařství MDDr. Markéty Janečkové s.r.o., se sídlem Filipova Hora 26, 344 Ol
Tlumačov,ICO:08918597.
b) neschvaluje podání žádosti právnické osoby MDDr. Markéty Janečkové s.r.o. o přidělení bytu
pro odborné pracovníky zubního lékařství, neboť je toto v rozporu se směrnicí Rady města Kdyně
k přidělování bytů ve vlastnictví Města Kdyně.
c) nabízí možnost veškerému lékařskému i zdravotnickému personálu podání individuální žádosti o
přidělení bytu ve vlastnictví Města Kdyně. Tyto žádosti jsou z důvodu potřebného působení
žadatelů v oblasti zdravotnictví, či školství, sociálních služeb, bezpečnosti a veřejného pořádku,
veřejné správy, stravovacích a dalších výše nespecifikovaných služeb a oborech důležitých pro
zajištění fungování města a poskytování služeb schvalovány vždy přednostně, tzv. v zájmu města.
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R54-809 - schvaluje Řád veřejného pohřebiště města Kdyně č. 1/2020. Město Kdyně, jakožto
provozovatel veřejného pohřebiště je podle §16 odst. l zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinno vydat řád veřejného pohřebiště v
souladu s ustanovením §19 citovaného zákona.
R54-810 - pověřuje Lenku Stauberovou, DiS., sociální pracovnici MěU Kdyně, nar.

k provádění všech úkonů, ke kterým je Město Kdyně dle rozsudku Okresního soudu v Domažlicích
č.j. 13 P 149/2016-379 oprávněno a povinno, jakožto opatrovník ^^^^^^^^^^|, nar.
l, trvale bytem ^^^^^^^^^^^^^B-

R54-811 - schvaluje v předloženém znění uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby Kdyně, DO, Sokolská, Mlýnská-kNN Č.IE-12-0008164/1/VB

se společností ČEZ Distribuce, a.s, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ
405 02,1C: 24729035, zastoupenou firmou ProjektEl s.r.o., se sídlem Klatovy 3, Masarykova 436,
PSČ: 339 Ol, 1C: 28044711. Město Kdyně jako budoucí povinná je výlučným vlastníkem pozemků
st. parc. č. 25, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1000/8, 1000/9 obě vedené jako trvalý travní
porost, pare. č. 1147/7, 1147/15, 1168/2, 1168/8 vše vedené jako ostatní plocha, ostatní komunikace
v k.ú. Kdyně. Budoucí oprávněná je investorem stavby zařízení distribuční soustavy - zemní kabel
NN, 3x kabelový pilíř, Ix skříň na budově č. p. 36 bytový dům, který je součástí st. parc. č. 25, která
se bude nacházet na dotčených nemovitostech. Jednorázová náhrada ve výši 15 500 Kč + DPH bude
vyplacena budoucí povinné po provedení vkladu do KN.

R54-812 - a) souhlasí s vyřazením dlouhodobého majetku v celkové pořizovací hodnotě
93 986 Kč dle předloženého návrhu Finančního odboru Městského úřadu Kdyně z důvodu
zastaralosti a nefunkčnosti (rozvaděč, el. přípojky, svítidla, apod.).

b) souhlasí s vyřazením drobného majetku v celkové hodnotě 66 972,68 Kč dle předloženého
návrhu Finančního odboru Městského úřadu Kdyně z důvodu zastaralosti a nefunkčnosti
(kancelářské vybavení).
R54-813 - schvaluje Plán kontrolní činnosti města Kdyně na rok 2021 dle předloženého návrhu.
R54-814 - a) souhlasí s pořádáním závodů automobilových závodů do vrchu seriálu závodů
Krušnohorský pohár v katastrálním území města Kdyně ve dnech 11. 9 - 12. 9. 2021 v časech od
8:00 do 18:00 hod.

b) nesouhlasí z důvodu bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se záborem pozemní
komunikace č. 0221/111 - p.p.č. 1112/33 a dalších navazujících pozemků v části Stará Kdyně Hájovna, které při konání tohoto závodu pravidelně slouží jako depo závodníků a stanoviště
obytných vozů. Vzhledem k tomu, že se nejedná o pozemky ve vlastnictví města Kdyně, ale pouze
na jeho katastrálním území, nemá vedení města možnost v této oblasti nastavit pravidla užívání této
komunikace.

c) ukládá pořadateli závodu, kterým je Automotosport Osek, se sídlem Hrdlovská 646, 417 05

Osek, IČO: 27036944 povinnost před konáním závodu doložit Městu Kdyně stanovisko správce
výše uvedeného pozemku, tj. Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, se sídlem Koterovská 162,
326 00 Plzeň ke způsobu užívání p.p.č. 1112/33 a dalších navazujících pozemků, tj. pozemní
komunikace v části Stará Kdyně - Hájovna, v době konání závodu.
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d) souhlasí s úplnou krátkodobou uzavírkou části pozemní komunikace č. 0221/111 před křižovatku
silnic 111/02221 a 111/18413 v k.ú. Kdyně a se zvláštním užíváním této komunikace po dobu konání
závodu.

e) souhlasí s užíváním lesních pozemků ve vlastnictví Města Kdyně kolem pozemní komunikace č.
0221/111 za účelem přístupu diváků k trati.

f) rozhodla o možnosti využívám parkoviště u koupaliště Hájovna pro potřeby pořadatelů
automobilových závodů formou smlouvy o krátkodobém pronájmu pozemku za smluvní cenu ve
výši 3 000 Kč/den. Důvodem tohoto opatření jsou problémy s úklidem prostor určených pro diváky
a s tím spojené náklady na úklid těchto prostor, které následně vždy po skončení závodů doposud
hradilo Město Kdyně.

g) určuje pořadateli, kterým je Automotosport Osek, se sídlem Hrdlovská 646, 417 05 Osek, IČO:
27036944 povinnost po skončení závodu uvést závodiště i okolí trati do původního stavu a předat je
určenému zástupci města Kdyně. Případné škody či náklady na úklid závodiště a okolí trati budou
pořadateli následně fakturovány k úhradě.

h) souhlasí s navrženou trasou objížďky, která bude vedena obousměrně po komunikaci č.
18411/ni a 184/11 (obcí Němčíce, Oprechtice a Nový Dvůr), a to až ke křižovatce s komunikací č.
1/22, dále pak po komunikaci 1/22 až do obce Kdyně.
R54-815 - a) bere na vědomí informaci o podané žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačních
programů Plzeňského kraje na realizaci projektu „Rekonstrukce kapliček - Starec, Podzámčí"
(dotační program: „Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2021").
b) schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačních programů Plzeňského kraje na
realizaci projektu „Rozvoj, rozšíření a modernizace turistického informačního centra ve Kdyni
- rok 2021" (dotační program: „Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje
pro rok 2021"). Žádost o poskytnutí této dotace je podávána příspěvkovou organizací MKS Modrá
hvězda Kdyně.

c) schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačních programů Plzeňského kraje na
realizaci projektu „Zábavně-naučná stezka pro děti i dospělé" (dotační program: „Podpora
rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2021"). Žádost o poskytnutí této
dotace je podávána příspěvkovou organizací MKS Modrá hvězda Kdyně.
R54-816 - 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 90 000 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, IČO: 29005469. Realizovaný projekt je zaměřen na program
kolegiální podpory v rámci projektu „Pomáháme školám k úspěchu".
R54-817 - schvaluje uzavření dodatku č. l pojistné smlouvy na pojištění majetku a odpovědnosti

za újmu se společností Generál! Česká pojišťovna, a.s., se sídlem Spálená 75/16, 110 00 Praha l,
IČO: 45272956 dle předloženého návrhu. Smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce trvání l roku.
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R54-818 - nesouhlasí s poskytnutím bezúročné půjčky poskytované příspěvkovou organizací MKS
Modrá hvězda Kdyně, se sídlem Náměstí 136, 345 06 Kdyně, IČO: 00574368 své dlouholeté
zaměstnankyni, ^^^^^^^^^^^^, trvale bytem ^^^^^^^^^^^^^^^| dle předloženého
návrhu ředitelky organizace. Rada města s poskytnutím půjčky nesouhlasí z důvodu nemožnosti
plného čerpání finančních prostředků z FKSP organizace.

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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