Město Kdyně
@

zastupitelstvo města
Náměstí l

345 06 Kdyně

USNESENI
12. zasedání zastupitelstva města,
které se konalo dne 26. 4.2021

Zastupitelstvo města Kdyně:
Z12-117 - určuje na základě ustanovení § 95 odst. l, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva města
Jana Jandu a Sylvu Heidlerovou.
Z12-118 - volí návrhovou komisi ve složení Ing. Věra Říhová a Jaroslava Mlezivová.

Z12-119 - schvaluje program zasedání zastupitelstva dle předloženého návrhu.
Z12-120 - bere na vědomí zápis ze 7. schůze Kontrolního výbom Zastupitelstva města Kdyně
ze dne 14. 4.2021.

Z12-121 - schvaluje v souladu s ustanovením § lOa zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů v platném znění uzavření smlouvy s Plzeňským krajem, se
sídlem Skroupova 18, 306 13 Plzeň, IČO: 70890366 o poskytnutí účelové dotace ve výši
181 405 Kč na zajištění dopravní obslužnosti v Plzeňském kraji v roce 2021.

Z12-122 - schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města
Kdyně ve výši 90 000 Kč s organizací Tělovýchovná jednota Sokol Kdyně, z.s., se sídlem

Masarykova 243, 345 06 Kdyně, IČO: 22841644. Dotace se poskytuje na podporu sportovních
organizací a klubů s názvem akce „Celoroční podpora sportovní činnosti dětí, mládeže a
dospělých ve městě Kdyně a spádových obcích v roce 2021".
Z12-123 - schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města

Kdyně ve výši 230 000 Kč s organizací SK Kdyně 1920, z. s, se sídlem Na Kobyle 754, 345
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06 Kdyně, IČO: 18230741. Dotace se poskytuje na podporu sportovních organizací a klubů
s názvem akce „Rekonstrukce sociálního zařízení a klubovny".
Z12-124 - schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města
Kdyně ve výši 60 000 Kč s organizací Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Jitřenka Kdyně, se
sídlem Farní 281, 345 06 Kdyně, IČO: 73732621. Dotace se poskytuje na podporu spolkové a
zájmové činnosti dětí a mládeže pod názvem „Celoroční činnost skupiny."
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Z12-125 - schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města
Kdyně ve výši 70 000 Kč s organizací Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Safír Kdyně, se sídlem
Mlýnská 755, 345 06 Kdyně, IČO: 65571614. Dotace se poskytuje na podporu spolkové a
"
zájmové činnosti dětí a mládeže pod názvem „Safír dětem 2021".

Z12-126 - schvaluje prodej pozemkové parc. č. 418/6 o výměře 12 m2, druh pozemku: ostat.
plocha, jiná plocha a pozemkové parc. č. 418/7 o výměře 46 m2, dmh pozemku: ostat. plocha,
jiná plocha, které vznikly po geometrickém zaměření z pozemkové pare. č. 418/1 vše v k. u.

Dobříkov na Šumavě paní Kristýně Urbanové, trvale bytem Dobříkov č.p. 22, 345 06 Kdyně
za cenu 200 Kč/m2 . Náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru
nemovitostí uhradí kupující.

Z12-127 - schvaluje prodej pozemkové pare. č. 418/4 o výměře 74 m2, dmh pozemku: ostat.
plocha, jiná plocha v k. u. Dobříkov na Šumavě panu Ladislavu Balekovi, trvale bytem
Malátova 1/91, 150 00 Praha 5 za cenu 200 Kč/m . Náklady spojené se sepsáním kupní
smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí uhradí kupující.

Z12-128 - schvaluje prodej pozemkové pare. č. 604/12 o výměře 39 m2, druh pozemku:
zahrada v k. u. Starec panu Davidovi Jandovi a Ing. Karlovi Jandovi, oba trvale bytem Starec

č.p. 9, 345 06 Kdyně za cenu 200 Kč/m2 . Náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a
vkladem do katastru nemovitostí uhradí kupující.

Z12-129 - schvaluje prodej pozemkové parc. č. 1093/2 o výměře 596 m2, dmh pozemku:
ostat, plocha, jiná plocha a pozemkové parc. č. 1093/45 o výměře 39 m2, dmh pozemku: ostat.
plocha, jiná plocha vše v k. u. Kdyně manželům Davidovi a Anetě Vondrašovým, trvale bytem

Farní č.p. 338, 345 06 Kdyně. Cena pozemku činí l 300 Kč/m2bez DPH. Náklady spojené se
sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí uhradí kupující. Podmínky
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.
Z12-130 - souhlasí s bezúplatným převodem povrchu cyklostezky nacházející se na 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 v k.ú. Brnířov do majetku
obce Bmířov 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.
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Z12-131 - schvaluje nabytí níže uvedených pozemků formou bezúplatného převodu do

vlastnictví Města Kdyně - parcela č. 1426/10 o výměře 309 m2, parc. č. 1435/14 o výměře 491
m a parc. č. 1569/2 o výměře 189 m2, vše druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace
v k.ú. Prapořiště, které jsou ve vlastnictví Plzeňského kraje, se sídlem Skroupova 18, 306 13

Plzeň, IČO: 70890366, a které spravuje Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., se sídlem
Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČO: 72053119. Pozemky jsou převáděny z důvodu veřejného
zájmu, neboť se jedná o pozemky, na kterých se nacházejí chodníky v majetku Města Kdyně.

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 jyzickych 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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