Město Kdyně
rada města
Náměstí l

345 06 Kdyně

USNESENI
72. schůze rady města,
která se konala dne 25. 10.2021

Rada města Kdyně:

R72-1064 - schvaluje předložený program schůze.
R72-1065 - schvaluje výplatu odměn jednatelům obchodních společností založených Městem

Kdyně s přihlédnutím k jejich osobnímu podílu na plnění stanovených úkolů v roce 2021 dle
předloženého návrhu. Odměny budou vyplaceny z vlastních finančních prostředků jednotlivých
společností.

R72-1066 - a) projednala žádost příspěvkové organizace Technické služby Kdyně, se sídlem

Mlýnská 36, 345 06 Kdyně, IČO: 00575003 o souhlas s pořízením potřebné techniky - žáci traktor
KubotaGZD15HD.
b) souhlasí s pořízením potřebné techniky - žáci traktor Kubáta GZD15 HD.

c) schvaluje čerpání prostředků z fondu investic příspěvkové organizace na pořízení techniky dle
předloženého návrhu.

R72-1067 - schvaluje vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku v pořizovací ceně
celkem 33 106,00 Kč u příspěvkové organizace Mateřská škola Kdyně, se sídlem Markova 523, 345

06 Kdyně, IČO: 70996741. Jedná se o starý nefimkčm majetek - motorová sekačka, lednice a
kamna.
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R72-1068 - a) schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10 000 Kč panu
trvale bytem ^j^^B^^^^^^B^BBB^^^B na částečné pokryté ztráty vzniklé při pořádání
hudebního minifestivalu RYZMBERK RIOT, který se konal 31. 7. 2021.
b) doporučuje žadateli za účelem podpory této akce v příštím roce využít žádost o poskytnutí
dotace z rozpočtu města Kdyně dle Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Kdyně.
R72-1069 - a) ruší z důvodu administrativní chyby - chybně zapsané číslo pozemku, usnesení
Rady města Kdyně č. R37-565 ze dne 11. 5. 2020.
b) schvaluje v předloženém znění uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti se společností

T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4, Tomíčkova 2144/1, PSČ 148 00, IČO: 64949681,
zastoupenou firmou SUPTel a.s., se sídlem Plzeň, Hřbitovní 1322/15, PSČ: 312 00, IČO:
25229397. Město Kdyně jako strana povinná, je výlučným vlastníkem pozemků pare. č. st. 608
(zastavěná plocha a nádvoří) a pare. č. 812/3 (ostatní plocha) v k. u. Kdyně. Jedná se o výstavbu
NN přípojky a el. pilíře pro již stávající stavbu technologie DSLAM. Cena za zřízení věcného

břemene činí 5 000 Kč bez DPH, tj. celkem 6 050 Kč vč. DPH.
R72-1070 - a) projednala nabídku realitní kanceláře MaM reality holding, a.s., se sídlem Jiráskova

4, 337 Ol Rokycany k odkupu pozemků parc.č. 840 o výměře 10 110 m2, druh pozemku: trvalý
travní porost, parc.č. 842 o výměře 993 m , druh pozemku: ostatní plocha, parc.č. 843 o výměře 168
m2 , dmh pozemku: ostatní plocha, parc.č. 844 o výměře 3306 m2, druh pozemku: lesní pozemek
vše v k.ú. Brůdek. Pozemky jsou ve vlastni civí gl^BBBI^^^BBBI trvale bytem)
Majitel má představu o ceně 988 070 Kč. Veškerý právní servis je v ceně včetně zápisu
na katastr nemovitostí.

b) nemá zájem o odkup výše uvedených pozemkových parcel.
R72-1071 - a) projednala nabídku společnosti VIAGEM a.s., se sídlem Praha 8 - Karlín, Sokolská

131/86, PSČ: 186 00 na odkup části pozemkové parcely č. 765 o celkové výměře 256 m2 , dmh
pozemku: trvalý travní porost v k.ú. Smržovice. Jedná se pouze o podíl 1/6 - tedy nabízený podíl je
42,7 m2 - cena 20,90 Kč/m2, celkem 891,73 Kč.
b) nemá zájem o nabízenou část výše uvedené pozemkové parcely.

R72-1072 - bere na vědomí informaci příspěvkové organizace Masarykova základní škola, se
sídlem Komenského 134, 345 06 Kdyně, IČO: 70996709 o vyhlášení ředitelského volna ve dnech
25. a 26. 10. 2021. Ředitelské volno je vyhlašováno na základě doporučení MZCR a po
vyhodnocení aktuální situace vzhledem k respiračním onemocněním.
R72-1073 - bere na vědomí informaci o uzavření MS Dělnická, se sídlem Dělnická 35, 345 06

Kdyně, IČO: 70996733, z důvodu přerušení dodávky elektrického proudu v termínu 25. 10. 2021.
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R72-1074 - bere na vědomí informaci ředitelky organizace o vloupání do budovy Mateřské školy
Kdyně, se sídlem Dělnická 35, 345 06 Kdyně, IČO: 70996733 na základě potvrzení Policie ČR o
přijatém oznámení ze dne 18. října 2021.
R72-1075 - a) projednala žádost příspěvkové organizace Základní umělecká škola Kdyně, se
sídlem Klatovská 434, 345 06 Kdyně, IČO: 70996725 o souhlas s pořízením digitálních varhan pro
výuku nového výukového předmětu Hra na varhany.

b) souhlasí s pořízením varhan Johannus Opus 900 v pořizovací ceně ve výši 47 l 00,00 Kč.
c) schvaluje čerpání prostředků z fondu investic příspěvkové organizace na pořízení hudebního
nástroje dle předloženého návrhu.

R72-1076 - schvaluje uzavření Smlouvy o údržbě SDZ a servisní smlouvy na dobu neurčitou k
zajištění údržby SDZ ve Kdyni a spádových obcích se společností PasProRea s.r.o., zastoupená

Mgr. Pavlem Zikou-jednatelem, se sídlem Holkov 32, 382 32 Velešín, IČO: 023 43 100.

R72-1077 - schvaluje uzavření Dodatku č. l ke smlouvě o dílo na akci „Kdyně COV" ze dne 11. 5.
2018 se společností Aquašumava s.r.o, se sídlem Chudenín 30, 340 22 Nýrsko IČO: 64832911.
Dodatek řeší ukončení smlouvy. Důvodem ukončení smlouvy jsou nedostatky v předloženém
projektu a změna dodavatele projektu.
R72-1078 - schvaluje v předloženém znění uzavření smlouvy o zřízení věcného za umístění pilíře
a elektropřípojky pro komín na pozemku pare. č. 812/15 se společností Apextextil s.r.o., se sídlem

Bryksova 762, Praha 9 - Černý Most, PSČ: 198 00, IČO: 27088421. Apextextil s.r.o. jako povinná
je výlučným vlastníkem pozemku pare. č. 812/15, ost. plocha, jiná plocha v k.ú. Kdyně. Oprávněná
je vlastníkem stavby komína pare. č. 1725. Obsahem věcného břemene je právo oprávněné umístit,
provozovat, opravovat a udržovat zařízení, 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 vč. DPH.
R72-1079 - schvaluje uzavření Dodatku č. l ke Smlouvě o dílo: Výměna vstupních dveří, oken,
dlažby a schránek, uzavřené dne 20. 7. 2021 se společností OTHERM Klatovy s.r.o., se sídlem

Plzeňská 888, 33901, Klatovy, IČO: 06938469 dle předloženého návrhu. Dodatkem dochází ke
změně termínu dokončení na 28. 2. 2021, změně předmětu díla a snížení ceny díla na l 014 234 Kč
bez DPH. Důvodem prodloužení jsou problémy s dodávkami komponent (okenní a dveřní profily),
které jsou v důsledku pandemie COVID-19 nedostatkové. Se změnou termínu dokončení souvisí i
snížení ceny díla, kdy práce ve venkovních prostorech nebude možné v zimních měsících realizovat.
R72-1080 - schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu prostor sloužících k podnikání o výměře 68,8

m2 v domě na adrese Na Tržišti 543, 345 06, Kdyně, na parc. č. st. 1318 a st. 1319, v k. u. Kdyně,
zapsané na LV l u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj. Katastrální pracoviště Domažlice, se
společností Vodovody a kanalizace města Kdyně spol. s r.o., zastoupenou jednatelem,
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Ing. Václavem Opatem, se sídlem Mlýnská 36, 34506, Kdyně, IČO: 26326817. Smlouva se uzavírá
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Výše nájemného je stanovena na 30 Kč/m2/měsíc,
roční nájemné ve výši 24 780 Kč.

R72-1081 - a) projednala stanoviska a doporučení Bytové komise Rady města Kdyně na základě
zápisu z 35. schůze Bytové komise Rady města Kdyně ze dne 20.10.2021.
b) schvaluje přidělení bytu č. 003 o velikosti G na adrese Sokolská 635, 345 06 Kdyně paní
trvale bytem)

R72-1082 - schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2021 dle předloženého návrhu - viz příloha tohoto
usnesení.

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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ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ

číslo : 8/2021
PŘÍJMY
už
98037

Par

Pól
4111
4122
4122
4222

Změna

48 297,22
44 415,00
-398 186,40
300 000,00

Popis
Příspěvek ze SR dle zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021
SDH Kdyně, Starec - osobní ochr.prostředky
Snížení průtokové dotace pro PO Doma ve Kdyni - centrum sociálních služeb
SDH Hluboká - nákup has.vozu

-5 474,18

CELKEM PŘÍJMY

VÝDAJE
už

Par
4351
2219
3723

Pól
5336

Změna
-398 186,40

6121

100 000,00

Parkoviště Markova úl.

5169

292 712,22

Sběr a svoz ost.odpadů (tříděný odpad)

Popis

Snížení průtokové dotace pro PO Doma ve Kdyni - centrum sociálních služeb

-5 474,18

CELKEM VÝDAJE

FINANCOVANÍ
Org

Par

Pól

Popis

Změna
0,00 l Financování

CELKEM FINANCOVÁNI
Ve Kdyni, dne 25.10.2021

0,00
Oskar Hamrus v.r.
starosta

