]\lěsto Kdyně
rada města
Náměstí l

345 06 Kdyně

USNESENI

78. schůze rady města,
která se konala dne 31. l.2022

Rada města Kdyně:

R78-1181 - schvaluje předložený program schůze.

R78-1182 - a) bere na vědomí výroční zprávu o činnosti Města Kdyně v oblasti poskytování
informací za rok 2021 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.
R78-1183 - a) schvaluje kronikářský zápis do kroniky obce Sn-iržovice za rok 2021 dle
předloženého návrhu.

b) schvaluje kronikářský zápis do kroniky obce Hluboká za rok 2021 dle předloženého návrhu.

R78-1184 - schvaluje v předloženém znění uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby Kdyně, DO, Kostelní, č.parc. 205/22 - kNN, č. IV-

12-0017910/IA^B se společností ČEZ Distribuce, a. s, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly,
Teplická 874/8, PSČ: 405 02, IČO: 24729035, zastoupenou společností STEMONT JS s.r.o, se
sídlem Hřbitovní 281, Horšovský Týn, PSČ: 346 Ol, IČO: 27971589. Město Kdyně jako povinnáje
výlučným vlastníkem pozemků pare. č. 1104/1, druh pozemku: ost. plocha, ost. komunikace a parc.
č. 1108, dmh pozemku: osf. plocha, osf. komunikace v k. u. Kdyně. Budoucí oprávněná je
investorem stavby zařízení distribuční soustavy - zemní kabel NN, Ix kabelový pilíř, která se bude
nacházet mj. na dotčených nemovitostech. Obsahem věcného břemene bude právo budoucí
oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy na dotčených
nemovitostech, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost budoucí povinné výkon
těchto práv strpět. Cena za zřízení věcného břemene činí 5 100 Kč bez DPH, tj. celkem 6171 Kč.
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R78-1185 - schvaluje na základě doporučení hodnotící komise uzavřít smlouvu o dílo se

zhotovitelem Tomáš Dufek, se sídlem Brnířov 128, 34506, Kdyně, IČO: 88079651, který v rámci
výběrového řízení - uzavřené výzvy na akci „Rekonstrukce bytů - Družstevní" podal nabídku ve
výši l 647 699 Kč s DPH.
R78-1186 - a) bere za vědomí žádost ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská

škola Prapořiště, se sídlem Prapořiště 100, 345 06 Kdyně, IČO: 70996717 o mimořádné rozpočtové
opatření roku 2022 ze dne 26.l.2022.
b) bere na vědomí protokol o výsledku veřej nesprávní kontroly u příspěvkové organizace Základní
škola a mateřská škola Prapořiště, okres Domažlice, příspěvková organizace ze dne 27. l. 2022,
vyhotovený Odborem školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje, se sídlem
Skroupoval8,30613Plzeň.
c) ukládá řediteli zpracovat podrobný návrh rozpočtu organizace vč. podrobné konkrétní
specifikace jednotlivých položek a analytických účtů - zejména spotřeby materiálu a zásob, pořízení
dlouhodobého majetku a nákup služeb dle požadavku zřizovatele, a to v termínu do 11.2. 2022.
d) ukládá řediteli povinnost dostavit se osobně na schůzi Rady města Kdyně dne 14. 2. 2022
k projednání žádosti o mimořádné rozpočtové opatření a návrhu rozpočtu organizace na rok 2022.
R78-1187 - a) schvaluje uzavření pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za újmu a pojištění
úrazu Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce č. 0519 789 018 mezi Městem Kdyně, se sídlem

Náměstí l, 345 06 Kdyně, IČO: 00253464 a Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s., se sídlem
Římská 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.
b) schvaluje uzavření pojistné smlouvy č. 0519 790 018 o pojištění vozidla zvláštního určení Tatra T815-2 11 ČAS, RZ 3 P2 4194 mezi Městem Kdyně, se sídlem Náměstí l, 345 06 Kdyně,

IČO: 00253464 a Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s., se sídlem Římská 2135/45, 120 00 Praha
2, IČO: 46973451 dle předloženého návrhu. Předmětem pojistné smlouvy je pojištění vozidla,
elektroniky a skel dle specifikace v či. III této smlouvy.

Oskar Hamrus, v.r.
starosta města

Ing. Věra Říhová, MPA, v.r.
místostarostka města
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