]Mesto Kdyně
rada města
Náměstí l

345 06 Kdyně

USNESENI

56. schůze rady města,
která se konala dne 15. 3.2021

Rada města Kdyně:

R56-837 - schvaluje předložený program schůze

R56-838 - schvaluje jakožto zřizovatel příspěvkové organizace Masarykova základní škola Kdyně,
se sídlem Komenského 134, 345 06 Kdyně, IČO: 70996709 podání žádosti o dotaci do dotačního
titulu Plzeňského kraje s názvem „Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce 2021'
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na projekt „Budujeme dobré vztahy s Dobronauty".

R56-839 - schvaluje v předloženém znění uzavření smlouvy o zřízení služebnosti (věcného
břemene) č. 05/2020 se společností CEZ Energetické služby, s.r.o., se sídlem, Výstavní 1144/103,

Ostrava-Vítkovice, PSČ 703 00,1C: 27804721. Město Kdyně jako povinná je výlučným vlastníkem

pozemků pare. č. 886/1, parc. č. 892/1, parc. č. 892/7 vše vedené jako trvalý travní porost v k.ú.
Kdyně. Oprávněný v souladu se souhlasným stanoviskem ze dne 15.10. 2018 (č.j. S/2210/2018),
zhotovil na pozemcích pare. č. 886/1, 892/1, 892/7 v k.ú. Kdyně, které jsou ve vlastnictví města
Kdyně, vlastní stavbu s názvem „Výstavba plynové kotelny Kdyně", jejíž součástí je i provedení
nového středotlakého plynovodu pro městskou kotelnu a zároveň i zbudování nové teplovodní
přípojky DN 50 na patu objektu prodejny TESCO. Poviimý touto smlouvou zřizuje ve prospěch
oprávněného, jakožto vlastníka výše identifikované stavby, služebnost spočívající ve věcném právu
užívat geometrickým plánem vymezenou část služebných nemovitostí za účelem užívání stavby,
provádění údržby a oprav stavby a přístupu k ní. Jednorázová úplata ve výši 50 Kč/bm činí
plynovod: 7 679 Kč bez DPH a teplovod: 321 Kč bez DPH, celkem tedy 8 000 Kč bez DPH. Návrh
na vklad podá Město Kdyně a uhradí rovněž správní poplatek ve výši 2 000 Kč.
R56-840 - bere na vědomí ukončení Smlouvy o dílo č. D 1683 na servis a opravy zdvihacích
zařízení s firmou OTIS a.s., se sídlem Jana Opletala 3526/45, 690 59 Břeclav, IČO: 42324254.
Smlouva bude ukončena k datu 31. 3. 2021 z důvodu rozdělané a nedokončené úpravy výtahu
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firmou PEGISAN sta s.r.o., se sídlem K Merfánům 779/47, 318 04 Plzeň, IČO: 29162483, která je
prováděna v rámci stavby Galerie č.p. 11.

R56-841 - schvaluje na základě doporučení hodnotící komise uzavření smlouvy o dílo na dodávky
se společností HANES s.r.o, se sídlem U Albrechtova vrchu 1157/7, 155 00 Praha 5, IČO:
26131919, která v rámci vyhlášeného výběrového řízení na realizaci „Vozidlo na svoz SKO Technické služby Kdyně" podala nejvýhodnější nabídku ve výši 5 480 000 Kč bez DPH.
R56-842 - schvaluje vypsání výběrových řízení na dodavatele akce „Revitalizace cvičné školní

kuchyňky - MZŠ Kdyně" a „Revitalizace cvičné školní kuchyňky - MZŠ Kdyně - dodávka nábytku"
formou zakázky malého rozsahu na stavební práce a zakázky malého rozsahu na dodávky dle § 27
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
R56-843 - a) projednala žádost podanou Pionýr, z.s. - PS Jitřenka Kdyně, se sídlem Farní 281,

345 06 Kdyně, IČO: 737 32 621 o výpůjčku nebytových prostor na adrese Pod Korábem 668,345
06 Kdyně.
b) schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v domě na adrese Pod Korábem 668,
345 06, Kdyně, na parc. č. st. 1679, v k. u. Kdyně, zapsané na LV l u Katastrálního úřadu pro
Plzeňský kraj. Katastrální pracoviště Domažlice s Pionýr, z.s. - PS Jitřenka Kdyně, se sídlem Farní
281, 34506, Kdyně, IČO: 73732621 zastoupeným Ivanou Mochurovou. Smlouva se uzavírá na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců.

R56-844 - a) projednala žádost podanou Pionýr, z.s. - PS Jitřenka Kdyně, se sídlem Farní 281,

345 06 Kdyně, IČO: 737 32 621 o výpůjčku nebytových prostor na adrese Masarykova 11, 345 06
Kdyně.
b) schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v domě na adrese Masarykova 11,
345 06, Kdyně, stojící na parc. č. st. 11, v k. u. Kdyně, zapsané na LV l u Katastrálního úřadu pro
Plzeňský kraj. Katastrální pracoviště Domažlice (prostory dříve využívané Klubem Ouško) s Pionýr,

z.s. - PS Jitřenka Kdyně, se sídlem Farní 281, 34506, Kdyně, IČO: 73732621 zastoupeným Ivanou
Mochurovou. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců.
R56-845 - a) projednala nabídku koupě bytového domu v úl. Komenského č.p. 246, 345 06 Kdyně

stojícího na pozemku parc. č. st. 265 o výměře 639 m2, dmh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
vk.ú. Kdyně od paní ^^^^^^^B' trvale bytem ^^^^^^^^^^^^^^^^^B a pana
l, trvale bytem ^^^^^^^^^^^^^^^^B.

b) předkládá nabídku odkupu výše uvedené nemovitosti členům zastupitelstva města Kdyně ke
zvážení, a to včetně možnosti čerpání úvěru. Potřebné podklady, vč. nabídek možnosti financování
koupě této nemovitosti formou úvěru, budou členům zastupitelstva předloženy spolu s dalšími
podklady před následujícím zasedáním.
R56-846 - a) rediguje z administrativních důvodů (doplnění čísel pozemkových parcel) usnesení č.
R55-834 a), b), c) následovně: projednala na základě informací Státního pozemkového úřadu, se
sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Zižkov možnost řešení vypořádání pozemků pod
cyklostezkou mezi obcemi Brnířov a Hluboká na p.p.č. 836/1 a 836/2, vše v k.ú. Brnířov.
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b) navrhuje, aby za účelem narovnání dlouhodobě nevyřešených majetkových vztahů týkajících se
výše uvedené cyklostezky každá zobci, tj. obec Brnířov a město Kdyně, vlastnila tu část
cyklostezky, nacházející se na katastrálním území dané obce. Město Kdyně by následně za účelem
vyrovnání majetkových záležitostí bezúplatně převedlo povrch cyklostezky nacházející se na p.p.č.

618, p.p.č. 620/1, p.p.č. 620/10, p.p.č. 621/1, p.p.č. 836/1, p.p.č. 836/2, vše v k.ú. Brnířov do
majetku obce Brnířov.

c) doporučuje výše uvedenou záležitost k projednání na zasedání Zastupitelstva města Kdyně.
R56-847 - bere na vědomí informace o povinném testování zaměstnanců Města Kdyně na
přítomnost viru SARS-CoV-2 na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze
dne 15. 3. 2021.

Oskar Hamrus, v.r.
starosta města

Ing. Věra Říhová, v.r.
místostarostka města

^To
un
di

0-<^<;7D^>*1>Í
lrCK Doft1

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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