Město Kdyně
rada města
Náměstí l

345 06 Kdyně

USNESENI
57. schůze rady města,
která se konala dne 29. 3.2021

Rada města Kdyně:

R5 7-848 - schvaluje předložený program schůze
R57-849^- a) projednala žádost ^^^^^^^^^^^^^^B' trvale bytem

o odkoupení pozemkové pare. č. 18/2 o výměře 716 m2, dmh pozemku - trvalý travní
porost v k. u. Smržovice.

b) souhlasí s prodejem výše uvedeného pozemku ve vlastnictví Města Kdyně, a to zejména
s ohledem na historické užívání těchto pozemků rodinou žadatelky. Po geometrickém zaměření
pozemků s podmínkou zachování vzdálenosti minimálně 2 m od stávající komunikace rada města
po řádném zveřejnění záměru s prodejem uvedeného pozemku souhlasí a doporučuje zastupitelstvu

prodej těchto pozemků schválit za cenu 200 Kč/ m2.
R57-850 - bere na vědomí výpověď z nájmu podanou paní ^^^^^^^^^B, trvale bytem

na p.p.č. 395/43 o výměře 820 m2, druh pozemku: ostatní plocha, jiná
plocha a p.p.č. 1560 o výměře 30 m2, druh pozemku: ostatní plocha jiná plocha vše vk.ú. Kdyně.
Výše uvedené pozemky byly využívány jako zahrada.
R57-851 - a) projednala žádost pana ^^^^^^B, trvale bytem ^^^^^^^^^^^^^B o
odkoupení části pozemkové pare. č. 153 a části pozemkové parc. č. 155/1 - vše ostatní plocha,
ostatní komunikace v k.ú. Kdyně dle předloženého návrhu. Jedná se o dlouhodobě připlacené a

částečně zastavěné plochy pozemku o celkové výměře cca 36 m2.
b) souhlasí s prodejem části výše uvedených pozemků a po geometrickém zaměření a řádném
zveřejnění záměru doporučuje zastupitelstvu města prodej výše uvedených pozemků dle

předloženého návrhu schválit za cenu 300 Kč/m2.
l

R57-852 - schvaluje v předloženém znění uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.
9900104573_1/VB mezi Městem Kdyně jako „povinný" a společností GasNet, s.r.o., se sídlem

Klíšská 940/96, Klišé, Ústí nad Labem, PSČ 400 Ol, IČO: 27295567, zastoupenou společností

GasNet Služby, s.r.o, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, Brno, PSČ 602 00, IČO: 27935311
jako „oprávněný" a paní ^^^^^^^^^^B, trvale bytem
jako „investor". Město Kdyně jako strana povinná je výlučným vlastníkem pozemkové pare. č.
1108 - ost. plocha, ost. komunikace v k. u. Kdyně, ve kterém je uloženo plynárenské zařízení

plynovodní přípojka - NTL přípojka PE d 40 pro RD ve Kdyni č.p. 223, parc. č. 247 (RÓZ, Kdyně Herštýnská 223, plynovodní přípojka), č. stavby dle SAP EVIS: 9900104573, včetně jeho součástí,
příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, v celkové délce 4,56 m. Obsahem věcného břemene je
právo zřídit a provozovat na služebném pozemku plynárenské zařízení, právo vstupovat a vjíždět na
služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a
odstraněním plynárenského zařízení. Rozsah věcného břemene l m na obě strany od půdorysu
plynárenského zařízení. Cena za zřízení věcného břemene činí 5 000 Kč bez DPH, tj. celkem
6 050 Kč.
R5 7-853 - schvaluje v předloženém znění uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene -

služebnosti č. IV-12-0015606/VB/01 se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín
IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035, zastoupenou firmou OMEXOM GA
Energo, s.r.o., se sídlem Na Střílně 1929/8, Bolevec, Plzeň, PSČ: 323 00, IČO: 49196812. Město
Kdyně jako povinná, je výlučným vlastníkem pozemku pare. č. 1114/2 - ost. plocha, osf.
komunikace v k. u. Kdyně. Oprávněná je vlastníkem stavby zařízení distribuční soustavy - vedení
kNN, 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.
R57-854 - schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021 dle předloženého návrhu - viz příloha tohoto
usnesení.

R57-855 - bere na vědomí informaci starosty o termínu konání 12. zasedání Zastupitelstva města
Kdyně, které se uskuteční v pondělí, 26. dubna 2021 od 18:00 hod. v sále sokolovny Kdyně. Změna
obvyklého místa konání je uskutečněna z důvodu respektování preventivních opatření proti nákaze
virem SARS-CoV-2, aby bylo možné zachovat dostatečný odstup všech zúčastněných.

Oskar Hamrus, v.r.
starosta města

Ing. Věra Říhová, v.r.
místostarostka města
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ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ
číslo : 1/2021

PŘÍJMY
Par

už

Pól
4122

Změna

Pól

Změna

CELKEM PŘÍJMY

Popis

l 858 177,20 {Přijatá průtoková dotace pro "Doma ve Kdyni"
l 858 177,20

VÝDAJE
už

Par
4351

5336

CELKEM VÝDAJE

Popis
l 858 177,20 Odesláni průtokové dotace pro "Doma ve Kdyni"
1858177,20

FINANCOVÁNÍ
Org

Par

Pól

Změna

Popis
0,00 l Financování

CELKEM FINANCOVÁNÍ

0,00

Ve Kdyni, dne 29. 03. 2021
Oskar Hamrus v.r.
starosta

