]\Iěsto Kdyně
rada města

Náměstí l

345 06 Kdyně

USNESENI

53. schůze rady města,
která se konala dne l. 2.2021

Rada města Kdyně:
R53-789 - schvaluje předložený program schůze
R53-790 - bere na vědomí informaci o uzavření MS Markova 523 a odloučeného pracoviště MS

Hluboká, se sídlem Markova 523, 345 06 Kdyně, IČO: 70996741, v době prázdnin dle
předloženého návrhu ředitelky organizace.

R53-791 - schvaluje kronikářský zápis do kroniky obce Hluboká za rok 2020 dle předloženého
návrhu.

R53-792 - bere na vědomí výzvu Města Kdyně k dokončení díla Galerie č.p. 11 na základě
smlouvy o dílo ze dne 4. 7. 2018 uzavřené se společností Pegisan sta s.r.o., se sídlem K Merfánům

178/47, 318 00 Plzeň, IČO: 29162483. Termín provedení díla byl na základě dodatku SoD č. 4
ujednán na 15. 11. 2020. Město Kdyně touto výzvou vyzývá výše uvedeného zhotovitele stavby
k j ej ímu dokončení.

R53-793 - schvaluje vypsání výběrového řízení na dodavatele akce „Vozidlo na svoz SKO Technické služby Kdyně" formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
R53-794 - a) projednala žádost paní j^B^^^B^^B, trvale bytem

B o odkoupení části pozemkové parcely č. 892/5 o výměře cca 162 m2 ,druh pozemkurostatní
plocha, manipulační plocha v k.ú. Kdyně dle předloženého návrhu z důvodu vjezdu na soukromý
pozemek.

b) nesouhlasí s prodejem části výše uvedeného pozemku. S žadatelkou bude v této věci dále
jednáno o jiných možnostech užívání výše uvedeného pozemku ve vlastnictví Města Kdyně, např.
formou pronájmu části tohoto pozemku.
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R53-795 - a) projednala žádost paní ^^^^^^^^^, trvale bytem

o odkoupení pozemkové par. č. 81 o výměře 236 m2, druh pozemku: ostat, plocha, jiná
plocha v k. u. Dobříkov na Šumavě.
b) nesouhlasí s prodejem výše uvedeného pozemku z důvodu skutečnosti, že uvedený pozemek
přímo navazuje na přístupovou cestu ve vlastnictví Města Kdyně. Prodej pozemku by znemožnil
případné další rozšiřování či úpravy této cesty.
R53-796 - a) projednala žádost paní ^^^^^^^^B, trvale bytem

o odkoupení pozemkové par. č. 418/6 o výměře 12 m2, druh pozemku: ostat, plocha, jiná
plocha a pozemkové pare. č. 418/7 o výměře 46 m2 , druh pozemku: ostat, plocha, jiná plocha, které
vznikly oddělením z pozemkové parc. č. 418/1 vše v k. u. Dobříkov na Šumavě.
b) souhlasí s prodejem výše uvedených pozemkových parcel a po řádném zveřejnění doporučuje

zastupitelstvu města tento prodej schválit za cenu 200 Kč/m .

R53-797 - a) souhlasí s pořádáním závodu Mistrovství ČR ve slalomu automobilů na pozemní
komunikaci III. tř. č. 0221 v katastrálním území města Kdyně dne 30. května 2021 v čase od 8:00 do
18:00 hod.

b) souhlasí s úplnou krátkodobou uzavírkou části pozemní komunikace III. tř. c.0221 v k.ú. Kdyně
(Koráb) a se zvláštním užíváním této komunikace po dobu konání závodu.
c) souhlasí s užíváním lesních pozemků ve vlastnictví Města Kdyně kolem pozemní komunikace
III.tf. č.0221 za účelem přístupu diváků k trati.

d) rozhodla o možnosti využívání parkoviště u koupaliště Hájovna pro potřeby pořadatelů
automobilových závodů vč. závodů minikár na p.p.č. 404/5 vk.ú. Kdyně formou smlouvy o
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.
e) určuje pořadateli, kterým je Automotoklub Kdyně v ACR, se sídlem Na Kobyle 209, 345 06

Kdyně, IČO: 00479748, povimiost 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.

f) souhlasí s navrženou trasou objížďky, která bude vedena obousměrně po komunikaci III. tř. č.
18411 (obcí Němčíce, Oprechtice a Nový Dvůr).

R53-798 - a) souhlasí s pořádáním rychlostní zkoušky mezinárodních automobilových rally 29.
HISTOMC VLTAVA RALLYE FIA mistrovství Evropy historických vozidel a 55. RALLYE
ŠUMAVA KLATOVY mistrovství České republiky v rally na pozemní komunikaci č. 0221/111
v katastrálním území města Kdyně (trať vede po trase Kdyně koupaliště - Němčíce u Kdyně Cerníkov - Rudoltice mimo - Usilov - Slavíkovice) dne 9. května 2021 v čase od 7:30 do 14:00
hod.

b) souhlasí s úplnou krátkodobou uzavírkou části pozemní komunikace č. 0221/111 vk.ú. Kdyně
(Koráb) a se zvláštním užíváním této komunikace po dobu konání závodu
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c) souhlasí s užíváním lesních pozemků ve vlastnictví Města Kdyně kolem pozemní komunikace č.
0221/111 za účelem přístupu diváků k trati.

d) rozhodla o možnosti využívání parkoviště u koupaliště Hájovna pro potřeby pořadatelů
automobilových závodů vč. závodů minikár na p.p.č. 404/5 vk.ú. Kdyně formou smlouvy o
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.

e) určuje pořadateli, kterým je Pošumavský auto moto klub v ACR Klatovy, Dobrovského 154, 339
Ol Klatovy 2, 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.

f) souhlasíš navrženou trasou objížďky, která bude vedena obousměrně po komunikaci č.
18411/in (obcí Němčíce, Oprechtice a Nový Dvůr).

R53-799 - schvaluje změnu smlouvy o výkonu fiinkce jednatele společnosti Vodovody a

kanalizace města Kdyně, spol. s.r.o, se sídlem Mlýnská 36, 345 06 Kdyně, IČO: 26326817,
uzavřené sing. Václavem Opatem dne l. 3. 2018. Změna smlouvy se provádí v či. III odst. 3
smlouvy, a to z důvodu přechodu společnosti na stravenko vy paušál s účinností od l. 2. 2021.
Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají nadále v platnosti.
R53-800 - a) projednala stanoviska a doporučení Bytové komise Rady města Kdyně na základě
zápisu z 25. schůze Bytové komise Rady města Kdyně ze dne 27. l. 2021.

b) ruší usnesení č. R52-784 g) schvaluje přidělení bytu č. 501 o velikosti G na adrese Nádražní
334, 345 06 Kdyně panu ^^^||^^^^BB, trvale bytem

c) schvaluje přidělení bytu č. 501 o velikosti G na adrese Nádražní 334, 345 06 Kdyně panu
l, trvale bytem

d) schvaluje přidělení bytu č. 109 o velikosti G na adrese Nádražní 660, 345 06 Kdyně paní
l, trvale bytem ^^^^^^^^^^^^^^^B.

e) schvaluje přidělení bytu č. 002 o velikosti 1+1 na adrese Náměstí 358, 345 06 Kdyně paní
l, trvale bytem ^^^^^BI^^^BI—-

f) schvaluje v zájmu města přidělení bytu č. 002 o velikosti 1+1 na adrese Markova 512, 345 06
Kdyně paní ^^^^^^^B> trvale bytem ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^BB- Důvodem
přidělení bytu v zájmu města je skutečnost, že žadatelka je zdravotní sestrou v Kdyňském
ambulantním zařízení (úl. Nádražní).

R53-801 - a) projednala žádost o prominutí či snížení nájemného za užívání nebytových prostor
na adrese Nádražní 660, 345 06 Kdyně společnosti MEDIOZA s.r.o., se sídlem Nádražní 660, 345

06 Kdyně, IČO: 29159679, zastoupenou MUDr. Barborou Fábry.
b) neschvaluje požadované prominutí nájemného za výše uvedené nebytové prostory.
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c) rozhodla za účelem podpory výše uvedené lékařské praxe o rekonstrukci nebytových prostor ve
vlastnictví Města Kdyně, využívaných jako ordinace praktického lékaře (úl. Nádražní č.p. 660).

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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