Město Kdyně
rada města
Náměstí l

345 06 Kdyně

USNESENI

65. schůze rady města,
která se konala dne 21. 6.2021

Rada města Kdyně:

R65-968 - schvaluje předložený program schůze.

R65-969 - schvaluje na základě doporučení hodnotící komise uzavření smlouvy o dílo na stavební

práce se společností GABRIEL A PANGRÁC, spol. s.r.o., se sídlem Školní 112, 344 Ol Domažlice,
IČO: 45349576, která v rámci vyhlášeného výběrového řízení na realizaci projektu „Rekonstrukce
veřejného osvětlení města Kdyně" podala nabídku ve výši l 694 902,50 Kč bez DPH.
R65-970 - schvaluje vypsání výběrového řízení na dodavatele akce „Připojení objektů Náměstí,
č.p. 6 a 9" formou zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek v platném znění.

R65-971 - schvaluje podání žádosti o dlouhodobý pronájem či převod pozemků vč. opuštěného

objektu vk.ú. Kdyně: st.p.č. 1680 o výměře 367 m2' druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
p.p.č. 618/36 o výměře 81 m2, dmh pozemku: ostatní plocha, část p.p.č. 618/47 o přibližné výměře

500 m2, dmh pozemku: ostatní plocha ve vlastnictví Plzeňského kraje, se sídlem Škroupova

1760/18, 301 00 Plzeň - Jižní Předměstí, IČO: 70890366.
R65-972 - a) projednala žádost podanou panem 11^^^—, trvale bytem
o pronájem prostor sloužících k podnikání na adrese Nádražní 660, 345 06 Kdyně.

b) schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v
suterénu domu na adrese Nádražní 660, 345 06 Kdyně, na parc. č. st. 1517/3, v k. u. Kdyně, zapsané
na LV l u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj. Katastrální pracoviště Domažlice s
l

panem ^^^^^^^^^B, trvale bytem ^^^^^^^^^^^^^^^B. Nájemní smlouva se uzavírá
na dobu neurčitou s měsíční úhradou nájemného ve výši 660 Kč a výpovědní lhůtou 6 měsíců.
R65-973 - a) projednala stanoviska a doporučení Bytové komise Rady města Kdyně na základě
zápisu z 30. schůze Bytové komise Rady města Kdyně ze dne 17.6.2021.
b) schvaluje přidělení bytu č. 026 o velikqstil-l-Uia_adrese Markova 512, 345 06, Kdyně panu
l, trvale bytem
R65-974 - schvaluje uzavření smlouvy o dílo na stavební práce se společností OTHERM Klatovy
s.r.o., se sídlem Plzeňská 888, 339 Ol Klatovy, IČO: 06938469, která na realizaci akce „Výměna
vstupních dveří, oken a schránek" podala nabídku ve výši 1114 467 Kč bez DPH.
R65-975 - schvaluje dle ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
v platném znění oznámení záměru bezúplatného převodu části povrchu cyklostezky mezi obcemi
Brnířov - Hluboká do majetku obce Bmířov. Jedná se o bezúplatný převod povrchu cyklostezky na

následujících pozemcích: p.p.č. 618, p.p.č. 620/1, p.p.č. 620/10, p.p.č. 621/1, p.p.č. 836/1, p.p.č.
836/2 vše v k.ú. Brnířov. Tento úkon je prováděn za účelem narovnání nevyřešených majetkových
vztahů týkajících se výše uvedené cyklostezky, a to tak, že bude každá z obcí vlastnit tu část
cyklostezky, nacházející se na jejím katastrálním území.
R65-976 - schvaluje platový výměr Mgr. Milady Nejalové, ředitelky Základní umělecké školy
Kdyně, p.o., se sídlem Klatovská 434, 345 06 Kdyně, dle předloženého návrhu.

Oskar Hamrus, v.r.
starosta města

Ing. Věra Říhová, v.r.
místostarostka města

^t^TO
na

Upozornění:

Informujeme veřejnost, že v souladu s ňffřízefifi^^^skéf/o parlamentu a Rady (EU) 2016/679
(GDPR) o ochraně fyzických osob v souvi^sti s^^ff>^g^^ím osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osoBfttďtMÍtí*y]sou usnesení Zastupitelstva / Rady města
Kdyně uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů.
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