Město Kdyně
1

rada města
Náměstí l

345 06 Kdyně

USNESENI
90. schůze rady města,
která se konala dne 25. 7.2022

Rada města Kdyně:
R90-1363 - schvaluje předložený program schůze.

R90-1364 - schvaluje za přítomnosti notáře v rámci působnosti valné hromady společnosti

Vodovody a kanalizace města Kdyně spol. s.r.o., se sídlem Mlýnská 36, 345 06 Kdyně, IČO:
26326817 změnu sídla společnosti, které bude nově na adrese Na Tržišti 543, 345 06 Kdyně a
souhlasí s umístěním sídla na této adrese a s tím související změnou zakladatelské listiny.
R90-1365 - a) schvaluje vyplacení mimořádné odměny řediteli Masarykovy základní školy Kdyně,
se sídlem Komenského 134, 345 06 Kdyně, IČO: 70996709, Mgr. et Bc. Pavlu Koptoví, dle
předloženého návrhu. Odměna bude vyplacena z vlastních finančních prostředků, které organizace
čerpá ze státního rozpočtu.

b) schvaluje vyplacení mimořádné odměny ředitelce Mateřské školy Kdyně, se sídlem Dělnická 35,
345 06 Kdyně, IČO 70996733, Petře Prenerové-Wernerové, dle předloženého návrhu. Odměna bude
vyplacena z vlastních finančních prostředků, které organizace čerpá ze státního rozpočtu.
c) schvaluje vyplacení mimořádné odměny ředitelce Mateřské školy Kdyně, se sídlem Markova
523, 345 06 Kdyně, IČO: 70996741, Be. Ivaně Křeslové, dle předloženého návrhu. Odměna bude
vyplacena z vlastních finančních prostředků, které organizace čerpá ze státního rozpočtu.
d) schvaluje vyplacení mimořádné odměny ředitelce Základní umělecké školy Kdyně, se sídlem

Klatovská 434, 345 06 Kdyně, IČO: 70996725, Mgr. Miladě Nejdlové, dle předloženého návrhu.
Odměna bude vyplacena z vlastních finančních prostředků, které organizace čerpá ze státního
rozpočtu.

R90-1366 - schvaluje dle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění
zveřejnění záměm pronájmu prostor sloužících k podnikání v domě na adrese Náměstí č.p. 137, 345
l

06, Kdyně, stojící na pare. č. st. 100/1, v k. u. Kdyně, zapsané na LV l u Katastrálního úřadu pro
Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice. Jedná se o nebytový prostor o celkové výměře 140

m2. Prostor je k pronájmu na dobu neurčitou, výpovědní lhůta nájemní smlouvy je stanovena v
délce 6 měsíců. Město Kdyně si vyhrazuje možnost stanovení dalších podmínek formou nájemní

smlouvy. Cena za m2 je stanovena ve výši 60 Kč/měsíc, roční úhrada nájemného činí 100 800 Kč.
R90-1367 - schvaluje vypsání výběrového řízení na dodavatele akce „Rekonstnikce bytů a
bytových jader - Farní 338 " formou zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
R90-1368 - schvaluje vypsání výběrového řízení na dodavatele akce „Změna zdroje vytápění —
Farní 338" formou zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek v platném znění.
R90-1369 - a) projednala stanoviska a doporučení Bytové komise Rady města Kdyně na základě
zápisu ze 46. schůze Bytové komise Rady města Kdyně ze dne 13. 7. 2022.
b) ruší usnesení č. R89-1354 d) - schvaluje přidělení bytu č. 308 o velikosti 1+1 na adrese
Nádražní 660, 345 06 Kdyně manželům ^B^^^B^ bytem trvale fBBIIII^^^^^^B a
trvale bytem l
c) schvaluje přidělení bytu č. 006 o velikosti G na adrese Sokolská 632, 345 06 Kdyně paní)
trvale bytem |

d) schvaluje přidělení bytu č. 001 o velikosti 1+1 na adrese Mlýnská 651, 345 06 Kdyně panu
trvale bytem l
e) schvaluje přidělení bytu č. 018 o velikosti 1+1 na adrese Mlýnská 651, 345 06 Kdyně
trvale bytem)
f) schvaluje přidělení bytu č. 308 o velikosti 1+1 na adrese Nádražní 660, 345 06 Kdyně paní
trvale bytem)
g) schvaluje přidělení bytu č. 005 o velikost 2+1 na adrese Družstevní 501, 345 06 Kdyně paní
trvale bytem)
R90-1370 - schvaluje uzavření nové Smlouvy o poskytování produktu - 101-0010 www stránky -

roční provoz mezi Městem Kdyně, se sídlem Náměstí l, 345 06 Kdyně, IČO: 00253464 a Galileo
Corporation s.r.o., se sídlem Bzenecká 4808, 430 04 Chomutov, IČO: 25448714 dle předloženého
návrhu z důvodu zvýšení ceny za provoz webových stránek. Smlouva je sjednána na dobu
neurčitou.

R90-1371 - schvaluje na základě doporučení hodnotící komise uzavření smlouvy o dílo na stavební

práce se společností Tesařství Matějka s.r.o., se sídlem Úboč 38, 345 43 Úboč, IČO: 07743921,
která na realizaci akce „ Udržovací práce na kapli v Podzámčí" podala nejvýhodnější nabídku ve
výšil 004 960,19 Kč s DPH.
R90-1372 - a) ruší z důvodu odmítnutí uzavření smlouvy o dílo a následného vypsání nového
výběrového řízení usnesení R86-1309 - schvaluje na základě doporučení hodnotící komise
uzavření smlouvy o dílo na stavební práce se společností SKI KORY s.r.o., se sídlem Stará Lhota
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19, 340 22 Nýrsko, IČO: 26360110, která na realizaci akce „Stavební úpravy věže - radnice

Kdyně" podala nejvýhodnější nabídku ve výši 3 174 350,30 Kč bez DPH.
b) schvaluje na základě doporučení hodnotící komise uzavření smlouvy o dílo na stavební práce se
společností Tesařství Matějka s.r.o., se sídlem Úboč 38, 345 43 Úboč, IČO: 07743921, která na
realizaci akce „Stavební úpravy věže - radnice Kdyně" podala nejvýhodnější nabídku ve výši
3 099 515,90 Kč bez DPH.
R90-1373 - bere na vědomí informaci ředitelky o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v

příspěvkové organizaci Mateřská škola Kdyně, Markova 523, 345 06 Kdyně, IČO: 70996741 pro
školní rok 2022/2023.

R90-1374 - bere na vědomí informaci ředitelky o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v

příspěvkové organizaci Mateřská škola Kdyně, Dělnická 35, 345 06 Kdyně, IČO: 70996733 pro
školní rok 2022/2023.

R90-1375 - a) projednala žádost pana)
pana UIJ^BB^^^^B trvale bytem l
2/2, druh pozemku: zahrada v k.ú. Hluboká u Kdyně.

trvale bytemBii—il^^^^ira
o odkoupení pozemkové pare. č.

b) souhlasí s prodejem výše uvedeného pozemku z důvodu, že se jedná o pozemek, který rozděluje
pozemky žadatelů a přístup k němu je pouze přes soukromé pozemky okolních majitelů. Po řádném
zveřejnění záměru doporučuje zastupitelstvu města prodej tohoto pozemku schválit za cenu 200
Kč/m2.
R90-1376 - schvaluje v předloženém znění uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby/IV-12-0019706A^Bl se společností CEZ Distribuce, a. s., se

sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ: 405 02, IČO: 24729035, zastoupenou
společností OMEXOM GA Energo s.r.o, se sídlem Na Střílně 1929/8, Plzeň, PSČ: 323 00, IČO:

49196812. Město Kdyně jako budoucí povinná, je výlučným vlastníkem pozemku pare. č. 607/1 orná půda v k. u. Starec. Budoucí oprávněná je investorem stavby zařízení distribuční soustavy pojistková skříň, která se bude nacházet mj. na dotčené nemovitosti. Obsahem věcného břemene
bude právo budoucí oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční
soustavy na dotčené nemovitosti, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost
budoucí povinné výkon těchto práv strpět. Cena za zřízení věcného břemene činí 2 000 Kč bez
DPH.

R90-1377 - schvaluje uzavření Dodatku č. 6 k nájemní smlouvě č. 027-N/SUO-2003 se
společností Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, se sídlem Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10,
IČO: 67779999. Předmětem dodatku je prodloužení doby trvání smluvního vztahu k části rozhledny
Koráb č.p. 647 na pozemku 1593/1 ap.č. st 1593/3 v k.ú. Kdyně do 25. 2.2033.
R90-1378 - schvaluje uzavření smlouvy o umístění zařízení č. SUZB/60134/2022 se společností

ČEZ Distribuce, a.s, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035 v předloženém znění.
Poskytovatel podle této smlouvy dává uživateli souhlas se zřizováním a provozováním zařízení
uživatele, a to veřejného osvětlení na 29 podpěrných bodech (dále jen zařízení) na vedení NN.
R90-1379 - schvaluje uzavření Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční
soustavě do napěťové hladiny NN č. 22_SOP_01_4121982222 se společností CEZ Distribuce, a.s.,

se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035 v předloženém znění.
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R90-1380 - schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na opravu střechy domu na adrese Markova
509,749 - ubytovny - ve Kdyni za cenu díla l 424 457 Kč vč. DPH s firmou Tesařství M^atějka
s.r.o, se sídlem Úboč 38, 345 43 Úboč, IČO: 07743921.
R90-1381 - a) souhlasí se záměrem Plzeňského kraje darovat Městu Kdyně pozemky, které jsou ve

vlastnictví Plzeňského kraje, se sídlem Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO:
70890366 a jsou předány k hospodaření příspěvkové organizaci Plzeňského kraje Dům seniorů
Kdyně, se sídlem Pod Korábem 669, 345 06 Kdyně, IČO: 75007745. Jedná se o následující
pozemky:

parc.č. st. 1680 o výměře 367 m , zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez
čp/če, výroba;

parc.č. 618/36 o výměře 81 m2, ostatní plochajiná plocha, zapsané na LV č. 3098 v KN;
parc.č. 618/52 o výměře 37 m , ostatní plocha, jiná plocha;
parc.č. 618/53 o výměře 684 m2, ostatní plocha, jiná plocha, které vznikly na základě
geometrického plánu č. 1652-1138/2022.
b) doporučuje zastupitelstvu přijetí výše uvedeného daru ve formě pozemků schválit.
R90-1382 - schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc.č. 1111/2 o výměře 780

m2, druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Kdyně ve vlastnictví České republiky,
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové
Město, 128 00 Praha 2, IČO: 69797111. Jedná se o přístupovou komunikaci k zahrádkářské a
chatařské kolonii na Hájovně.
R90-1383 - schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu Plzeňského kraje
na podporu minimální prevence s názvem „Mikrogranty pro oblast mládeže a školství v roce 2022".

Žadatelem o dotační podporu je příspěvková organizace Masarykova základní škola Kdyně, se
sídlem Komenského 134, 345 06 Kdyně, IČO: 70996709.
R90-1384 - schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2022 dle předloženého návrhu - viz příloha
usnesení.

Oskar Hamrus, v.r.
starosta města

Ing. Věra Říhová, MPA, v.r.
místostarostka města

Upozornění:

Informujeme veřejnost, že v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
(GDPR) o ochraně fyzických osob v souvis^tifrVFvfii.gcovanim osobních údajů a o volném pohybu

těchto údajů (obecné nařízení o ochran^os^t^Íffái.^f^Jsou usnesení Zastupitelstva / Rady města
Kdyně uveřejněna v upravené verzif z d^vod^ do^ržer\ přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů.
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ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ
číslo : 5/2022
PŘÍJMY
už

Par

Pól
4111

98043

Změna
12 108,03

Popis

Příspěvek ze SR dle zák.č.519/2021 Sb.o kompenz.bonusu

12 108,03

CELKEM PŘÍJMY

VÝDAJE
už

Par
3900

Pól
5329

Změna

Popis

12 108,03 l Ost.činnosti související se službami pro obyv. (DSO Kdyňsko - podíl na nákladech)
12 108,03

CELKEM VÝDAJE

FINANCOVANÍ
Org

Par

Pól

Popis

Změna
0,00 l Financování

CELKEM FINANCOVÁNÍ
Ve Kdyni, dne 25.7.2022

0,00
Oskar Hamrus v.r.
starosta

