Město Kdyně
rada města
Náměstí l

345 06 Kdyně

USNESENI

52. schůze rady města,
která se konala dne 18. l.2021

Rada města Kdyně:
R52-778 - schvaluje předložený program schůze

R52-779 - a) bere na vědomí výroční zprávu o činnosti Města Kdyně v oblasti poskytování
informací za rok 2020 dle ustanovení §18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

b) schvaluje sazebník úhrad za poskytování informací dle předloženého návrhu.
R52-780 - a) projednala žádost manželů ^^^^^^B; trvale bytem

o odkoupení pozemkové parc. č. 824 o výměře 352 m2, druh pozemku - trvalý travní porost
v k. u. Smržovice.

b) nesouhlasí s prodejem výše uvedeného pozemku ve vlastnictví Města Kdyně.

R52-781 - a) schvaluje platový výměr ředitele příspěvkové organizace Masarykova základní škola
Kdyně, Mgr. et Bc. Pavla Kopty, dle předloženého návrhu s účinností od l. l. 2021.
b) schvaluje platový výměr ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola
Prapořiště, Mgr. Jana Dobiáše, dle předloženého návrhu s účinností od l. l.2021.
c) schvaluje platový výměr ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Kdyně, Markova 523,
Be. Ivany ICreslové, dle předloženého návrhu s účinností od l. l. 2021.

l

d) schvaluje platový výměr ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Kdyně, Dělnická 35,
Petry Prenerové Wernerové, dle předloženého návrhu s účinností od l. l. 2021.

e) schvaluje platový výměr ředitelky příspěvkové organizace Základní umělecká škola Kdyně, Mgr.
Milady Nejalo ve, dle předloženého návrhu s účinností od l. l. 2021.
f) schvaluje mzdový výměr ředitele příspěvkové organizace Technické služby Kdyně, Martina
Fremutha, dle předloženého návrhu s účinností od l. l. 2021.

R52-782 - a) souhlasí s pořádáním závodů minikár na pozemní komunikaci č. 0221/111
v katastrálním území města Kdyně ve dnech l. 5. -2. 5. 2021 v časech od 8:00 do 18:00 hod.
b) souhlasí s úplnou krátkodobou uzavírkou části pozemní komunikace č. 0221/111 v k.ú. Kdyně
(Koráb) a se zvláštním užíváním této komunikace po dobu konání závodu, staničení
4,3 51 (křižovatka silnic 111/02221 a 111/18413) - 2,110 (křižovatka silnice 111/0221 a místní
komunikace v lokalitě koupaliště na Hájovně).
c) souhlasí s užíváním lesních pozemků ve vlastnictví Města Kdyně kolem pozemní komunikace č.

0221/III za účelem přístupu diváků k trati.

d) určuje pořadateli, kterým je Pobočný spolek ÚAMK - Automotoklub Škoda Mladá Boleslav, se
sídlem Tř. Václava Klementa 839, Mladá Boleslav II, 239 Ol, IČO: 75124289, 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.
e) souhlasíš navrženou trasou objížďky, která bude vedena obousměrně po komunikaci č.
18411/in (obcí Němčíce, Oprechtice a Nový Dvůr).

R52-783 - a) souhlasí s pořádáním závodů do vrchu Koráb 2021 - České mistroství ZAV UAMK
2021 na pozemní komunikaci č. 0221/111 v katastrálním území města Kdyně ve dnech 5. 6. - 6. 6.
2021 v časech od 8:00 do 18:00 hod.

b) nesouhlasí z důvodu bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se záběrem pozemní
komunikace č. 0221/111 - p.p.č. 1112/33 a dalších navazujících pozemků v části Stará Kdyně Hájovna, které při konání tohoto závodu pravidelně slouží jako depo závodníků a stanoviště
obytných vozů. Vzhledem k tomu, že se nejedná o pozemky ve vlastnictví města Kdyně, ale pouze
na jeho katastrálním území, nemá vedení města možnost v této oblasti nastavit pravidla užívání této
komunikace.

c) ukládá pořadateli závodu, Sdružení českého autosportu, se sídlem Vrážská 1498, 153 00 Praha 5,
IČO: 72035935, povinnost před konáním závodu doložit Městu Kdyně stanovisko správce výše
uvedeného pozemku, tj. Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, se sídlem Koterovská 162, 326 00
Plzeň ke způsobu užívání p.p.č. 1112/33 a dalších navazujících pozemků, tj. pozemní komunikace
v části Stará Kdyně - Hájovna, v době konání závodu.
d) 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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e) souhlasí s užíváním lesních pozemků ve vlastnictví Města Kdyně kolem pozemní komunikace č.
0221/111 za účelem přístupu diváků k trati.
f) 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
pronajmu 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.
g) určuje pořadateli, kterým je Sdružení českého autosportu, se sídlem Vrážská 1498, 153 00 Praha
5, IČO: 72035935, povinnost po skončení závodu uvést závodiště i okolí trati do původního stavu a
předat je iirčenému zástupci města Kdyně. Případné škody či náklady na úklid závodiště a okolí trati
budou pořadateli následně fakturovány k úhradě.
h) souhlasí s navrženou trasou objížďky, která bude vedena obousměrně po komunikaci č.
18411/ni (obcí Němčice, Oprechtice a Nový Dvůr).
R52-784 - a) projednala stanoviska a doporučení Bytové komise Rady města Kdyně na základě
zápisu z 23. schůze Bytové komise Rady města Kdyně ze dne 05.Ol.2021.
b) ruší z důvodu odmítnutí přiděleného bytu usnesení č. R49-743 c) - schvaluje rfidělení bytu č.
002 o velikosti 1+k na adrese Americká 643, 345 06 Kdyně paní
l, trvale bytem
c) schvaluje přidělení bytu č. 006 o velikosti G na adrese Sokolská 634, 345 06 Kdyně paní
l, trvale bytem ^^^^^^^^^^^^^^^Bd) schvaluje přidělení bytu č. 204 o velikosti 2+k na adrese Nádražní 334, 345 06 Kdyně paní
l, trvale bytem ^^^^^^^^^^^^^B-

e) schvaluje přidělení bytu č. 002 o velikosti 1+k na adrese Americká 643, 345 06 Kdyně
manželům ^^^^^^^^^^^^^^B, trvale bytem ^^^^^^^^^^^^^^^^^B.
f) schvaluje přidělení bytu č. 005 o velikosti 1+1 na adrese Markova 512, 345 06 Kdyně paní
l, trvale bytem ^^^^^^^^^^^^^^^B.

;) schvaluje přidělení bytu č. 501 o velikosti G na adrese Nádražní 334, 345 06 Kdyně panu
l, trvale bytem ^^^^^^^^^^^^B.
R52-785 - schvaluje ceník ubytování na ubytovně města Kdyně - na adrese Markova 509, 345 06

Kdyně a Markova 749, 345 06 Kdyně dle předloženého návrhu s účinností od l. 2. 2021.
R52-786 - schvaluje dle ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
v platném znění oznámení záměru pronájmu nebytového prostoru v domě na adrese Sokolská č.p.
635, 345 06, Kdyně, na parc. c. st. 1721, 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 9,95

m2. Prostor je k pronájmu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Účel využití sklad. Cena
za m2 je stanovena na 30 Kč/m2/měsíc, roční úhrada nájemného činí 3 582 Kč.
R52-787 - a) projednala připomínku zastupitele Jana Lóffelmanna ve věci stavebních úprav
v objektu Muzea příhraničí Kdyně a parkových úprav přilehlého parku.
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b) bere na vědomí informaci starosty o důvodech potřebných dispozičních změn prodejního
prostoru informačního centra v objektu Muzea příhraničí Kdyně, ke kterým je v současné době
zpracováván projekt, který bude mj. posuzován rovněž příslušnými orgány zabývajícími se
památkovou péčí.
R52-788 - schvaluje v souladu s ustanovením § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

zřízení), v platném znění zveřejnění záměru prodeje pozemkové pare. č. 1093/2 o výměře 596 m2,
druh pozemku - ostatní plocha, jiná plocha a pozemkové pare. č. 1093/45 o výměře 39 m , dmh
pozemku - ostatní plocha, jiná plocha vše v k.ú. Kdyně ve vlastnictví Města Kdyně. Jedná se o
jeden stavební celek pro výstavbu RD.
Podmínky pro zájemce: zahájení stavby do 2 let, podle § 120 zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, stavebník je povinen oznámit stavebnímu
úřadu záměr započít s užíváním dokončené stavby do 5 let od podepsání kupní smlouvy. Město
Kdyně má právo od kupní smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že kupující nezapočne na
převáděném pozemku se stavbou. Město Kdyně má předkupní právo, pokud by kupující chtěl

převáděný pozemek nebo spoluvlastnický podíl k němu prodat. Cena pozemku činí l 300 Kč/m2bez
DPH.

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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