Město Kdyně
B

rada města

Náměstí l

345 06 Kdyně

USNESENI
82. schůze rady města,
která se konala dne 28. 3.2022

Rada města Kdyně:
R82-1228 - schvaluje předložený program schůze.
R82-1229 - schvaluje rozpočet sociálního fondu Města Kdyně na rok 2022 dle předloženého
návrhu.

R82-1230 - schvaluje platový výměr Mgr. Jana Dobiáše, ředitele Základní školy a mateřské školy

Prapořiště, p.o, se sídlem Prapořiště 100, 345 06 Kdyně, IČO: 70996717, dle předloženého návrhu.
R82-1231 - schvaluje uzavření Rámcové smlouvy č. 470599 a Prováděcí smlouvy o připojení KD
na Podzámčí č.p. 42 k internetu se společností KDYNE.NET s.r.o., se sídlem Ant. Barcala

1446/26a, 370 05 České Budějovice, IČO: 27465217 dle předloženého návrhu. Smlouva se uzavírá
na dobu neurčitou.

R82-1232 - a) projednala žádost pana ^BB^^B trvale bytem

|o odkoupení pozemku pare. stav. č. 1094 o výměře 18 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří v k.ú. Kdyně. Na pozemku stojí stavba: bez č.p./č.e., garáž, LV 1674, která je ve vlastnictví
žadatele.

b) souhlasí s prodejem výše uvedené stavební parcely z důvodu, že se na pozemku nachází stavba
garáže, která je ve vlastnictví žadatele a po řádném zveřejnění záměru doporučuje zastupitelstvu
města prodej tohoto pozemku schválit za cenu 300 Kč/m2.
R82-1233 - a) projednala žádost paní^^^^^^^^B trvale bytem B||^^B^^^^^^^^^

odkoupení pozemkové parc. č. 1150/20 o výměře 26 m , druh pozemku: ostatní plocha, ostatní
komunikace v k.ú. Kdyně.
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b) souhlasí s prodejem výše uvedeného pozemku z důvodu dlouhodobého připlacení, užívání a
udržování pozemku a po řádném zveřejnění záměru doporučuje zastupitelstvu města prodej tohoto

pozemku schválit za cenu 300 Kč/m .
R82-1234 - a) projednala žádost společnosti EKOŠROT spol. s r.o, se sídlem Housková 561/4,

326 00 Plzeň, IČO: 25221299 o odkoupení části pozemkové pare. č. 395/5 o výměře cca 2 020 m2
(celková výměra 5 850 m ) druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Kdyně dle
předloženého návrhu.

b) nesouhlasí s prodejem výše uvedené části pozemkové parcely z důvodu budoucích záměrů
využití tohoto prostoru ze strany města Kdyně za účelem zajišťování veřejných služeb obyvatelstvu.
R82-1235 - a) projednala stanoviska a doporučení Bytové komise Rady města Kdyně na základě
zápisu ze 41. schůze Bytové komise Rady města Kdyně ze dne 22. 3. 2022.
b) schvaluje přidělení bytu č. 002 o velikosti G na adrese Sokolská 634, 345 06 Kdyně paní)
trvale bytem)
c) schvaluje přidělení bytu č. 014 o velikosti G na adrese Sokolská 635, 345 06 Kdyně
trvale bytem)
d) schvaluje přidělení bytu č. 306 o velikosti G na adrese Nádražní 660, 345 06 Kdyně panu
trvale bytem)

e) schvaluje přidělení bytu č. 001 o velikosti 1+k na adrese Bratří Tšídů 693, 345 06 Kdyně paní
trvale bytem)

R82-1236 - schvaluje dle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění
zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících k podnikání v domě na adrese Náměstí č.p. 140, 345
06, Kdyně, stojící na pare. č. st. 189, 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

285,58 m2. Prostor je k pronájmu na dobu určitou v délce trvání 5 let za účelem provozování
hostinské činnosti - restaurace. Podmínky provozu: garance podávání teplých jídel v době obědů a
večeří a zajištění provozu restaurace minimálně 6 dní v týdnu. Město Kdyně si vyhrazuje možnost

stanovení dalších podmínek fonmou nájemní smlouvy (např. úprava provozní doby). Cena za m je
stanovena ve výši 40 Kč/měsíc, roční úhrada nájemného činí 137 080 Kč.
R82-1237 - schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na rekonstrukci bytů v domech na adrese Sokolská
632 a Sokolská 634 ve Kdyni za cenu díla 739 053 Kč s firmou Karpem Stavby na klíč s.r.o., se
sídlem Cihlářská 425, 34401, Domažlice, IČO: 03661784.

R82-1238 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Výměna vstupních dveří,
oken, dlažby a schránek", se společností OTHERM Klatovy s.r.o., se sídlem Plzeňská 888, 339 Ol,
Klatovy, IČO: 06938469. Předmětem Dodatku č. 2 je změna původně sjednaného rozsahu díla, a to
pokud jde o vzájemně odsouhlasené a k řádné realizaci díla nezbytně nutné vícepráce a méněpráce.
R82-1238 - a) projednala žádost ředitele Masarykovy základní školy Kdyně, Mgr. et Bc. Pavla
Kopty o poskytnutí podpory na školní stravování pro žáka, který se nachází ve složitých rodinných
poměrech.
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b) předkládá tuto žádost k projednání Komisi sociální a zdravotní Rady města Kdyně za účelem
zjištění možností financování obědů pro tohoto žáka prostřednictvím neziskových organizací a
jejich projektů.
R82-1240 - schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022 dle předloženého návrhu - viz příloha tohoto
usnesení.

Oskar Hamrus, v.r.
starosta města

Ing. Věra Říhová, MPA, 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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ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ
číslo : 1/2022
PŘÍJMY
už

Par

Pól
4122

Změna

Popis

626 878,00

Průtoková dotace od PK pro Doma ve Kdyni - centrum sociálních služeb

626 878,00

CELKEM PŘÍJMY

VÝDAJE
už

Par
6221
5213
4351

Pól
5139

Změna
30 000,00

5903

-30 000,00
626 878,00

5336

Popis
§ Humanitární zahraniční pomoc přímá

§ Krizová opatření- Rezerva na krizová opatření
Průtoková dotace od PK pro Doma ve Kdyni - centrum sociálních služeb

626 878,00

CELKEM VÝDAJE

FINANCOVANÍ
Org

Par

Pól

Popis

Změna
0,00 l Financování

CELKEM FINANCOVÁNÍ
Ve Kdyni, dne 28.3.2022

0,00
Oskar Hamrus v.r.
starosta

