Město Kdyně
rada města

Náměstí l

345 06 Kdyně

USNESENI
80. schůze rady města,
která se konala dne 28. 2.2022

Rada města Kdyně:
R80-1201 - schvaluje předložený program schůze.
R80-1202 — schvaluje vypsání výběrového řízení na dodavatele akce „2. etapa sanace vlhkého
zdiva MZS Kdyně" fonnou zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek v platném znění.
R80-1203 - a) projednala žádostgBII^BU^BUBBI trvale bytem)
lo finanční podporu vydání knihy „Zapomenuté revíry", jejímž autorem je
syn žadatele.

b) neschvaluje poskytnutí finanční podpory na vydání knihy „Zapomenuté revíry", neboť kniha ani
autor nemají přímou vazbu na město Kdyně ani jeho okolí.
R80-1204 - a) projednala stanoviska a doporučení Bytové komise Rady města Kdyně na základě
zápisu z 39. schůze Bytové komise Rady města Kdyně ze dne 24. 2. 2022.

b) schvaluje přidělení bytu č. 310 o velikosti 2kk na adrese Nádražní 660, 345 06 Kdyně paní(
trvale bytem)
c) schvaluje přidělení bytu č. 303 o velikosti 2+k na adrese Nádražní 334, 345 06 Kdyně panu
trvale bytem)

d) schvaluje přidělení bytu č. 005 o velikosti 1+1 na adrese Sokolská 634, 345 06 Kdyně paní(
trvale bytem)
e) schvaluje přidělení bytu č. 015 o velikosti G na adrese Sokolská 634, 345 06 Kdyně paní!
trvale bytem <
l

f) schvaluje přidělení bytu č. 006 o velikosti G na adrese Sokolská 633, 345 06 Kdyně panu)
trvale bytem)
g) schvaluje přidělení bytu č. 107 o velikosti G na adrese Nádražní 660, 345 06 Kdyně slečně^B
trvale bytem<
R80-1205 - schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na rekonstrukci bytu v domě na adrese Družstevní
501 ve Kdyni za cenu díla 695 570,60 Kč s firmou Tomáš Dufek, se sídlem Brnířov 128, 345 06
Kdyně, IČO: 88079651.
R80-1206 — schvaluje vypsání výběrového řízení na dodavatele akce „Rekonstrukce bytů Sokolská." formou zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek v platném znění.

R80-1207 - schvaluje vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku v pořizovací ceně
celkem 525 195,90 Kč u příspěvkové organizace Masarykova základní škola Kdyně, se sídlem
Komenského 134, 345 06 Kdyně, IČO: 70996709. Jedná se o školní pomůcky, které jsou již
zastaralé, nefunkční, nevyhovující spolehlivému užívání.
R80-1208 - souhlasí s vyřazením dlouhodobého majetku v celkové pořizovací hodnotě
65 835 Kč dle předloženého návrhu Finančního odboru Městského úřadu Kdyně z důvodu
nefunkčnosti tohoto majetku.

R80-1209 - schvaluje v předloženém znění uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-0015205/SOVB/01 Kdyně, DO, Nádražní, 318 - kNN se společností CEZ

Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, se sídlem Teplická 874/8, PSČ: 405 02,
IČO: 24729035, zastoupenou společností SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno, se sídlem
Brno, Traťová 574/1, PSČ: 619 00, IČO: 62161172. Město Kdyně jako povinná, je výlučným
vlastníkem pozemků parc. č. 871/16, 1182/6, 1182/4 vše druh pozemku: ost. plocha, osf
komunikace v k. u. Kdyně. Oprávněná je vlastníkem stavby zařízení distribuční soustavy - zemní
kabelové vedení NN, přípojková skříň, která se nachází mj. na dotčených nemovitostech. Obsahem
věcného břemene je právo oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční
soustavy na dotčených nemovitostech, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost
povinné výkon těchto práv strpět. Cena za zřízení věcného břemene činí 5 000 Kč bez DPH, tj.
celkem 6 050 Kč.

R80-1210 - a) projednala žádost paní UBig^^^^B trvale bytem
o odkoupení části pozemkové pare. č. 590/3, druh pozemku: ost. plocha, silnice
v k.ú. Starec dle předloženého návrhu. Jedná se o pozemek, který přímo navazuje na pozemek ve
vlastnictví žádáte Iky.
b) souhlasí s prodejem výše uvedené části pozemkové parcely a po řádném zveřejnění záměru a
geometrickém zaměření pozemku doporučuje zastupitelstvu města tento prodej schválit za cenu
200 Kč/m2.
R80-1211 - a) ruší z důvodu administrativní chyby na straně správce pojistné smlouvy usnesení č.
R78-1187a)zedne31. 1.2022.

b) schvaluje uzavření pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za újmu a pojištění úrazu
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce č. 0519 830 018 mezi Městem Kdyně, se sídlem Náměstí
l, 345 06 Kdyně, IČO: 00253464 a Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s., se sídlem Římská
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2135/45, 120 00 Praha 2, IČO: 46973451 dle předloženého návrhu. Předmětem této smlouvy je
pojištění pro případ přechodného nebo trvalého tělesného poškození nebo smrti pojištěných osob
dle specifikace v či. III této smlouvy. Pojištěnými osobami jsou členové jednotky zařazené
v kategorii JPO III, tj. členové JSDHO Kdyně.
R80-1212 - schvaluje uzavření pojistné smlouvy na pojištění majetku a odpovědnosti za újmu se

společností Hasičská vzájemná pojišťovna, se sídlem Římská 45, 120 00 Praha 2, IČO: 46973451
dle předloženého návrhu. Smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce trvání l roku.
R80-1213 - schvaluje z důvodu realizace II. etapy sanace vlhkého zdiva hlavní budovy MZS
Kdyně zkrácení školního roku 2021/2022 na Masarykově základní škole Kdyně a prodloužení
letních prázdnin, a to od 27. června 2022. Posledním školním dnem tohoto školního roku bude
pátek 24. června 2022.

R80-1214 - bere na vědomí informace starosty týkající se pomoci ukrajinským občanům, kteří
z důvodu válečného konfliktu odcházejí z Ukrajiny, a jejichž rodinní příslušníci ve Kdyni žijí či
pracují. Dne 25. 2. 2022 byli starostou osloveni místní zaměstnavatelé zahraničních pracovníků
z Ukrajiny a nyní probíhá zjišťování zájmu místních zahraničních pracovníků o ubytování jejich
rodinných příslušníků. Vzhledem k omezeným kapacitním možnostem ubytování ve vlastnictví
města Kdyně je pomoc co nejvíce cílena na rodiny zde žijících a pracujících ukrajinských občanů.
Zároveň probíhá rovněž zjišťování potřebnosti a možností vzdělávání příchozích ukrajinských dětí
ve školách a školských zařízeních. Město Kdyně dále spolupracuje rovněž s krizovým štábem ORP
Domažlice a postupuje v souladu s pokyny a doporučeními Plzeňského kraje a Ministerstva vnitra
ČR.

Oskar Hamrus, v.r.
starosta města

Ing. Věra Říhová, MPA, v.r.
místostarostka města
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Upozornění: \ ^"^1%
Informujeme veřejnost, že v souladu s narlSsfS^.f^w/f^ského 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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