]\Iěsto Kdyně
rada města

Náměstí l

345 06 Kdyně

USNESENI
73. schůze rady města,
která se konala dne 15. 11.2021

Rada města Kdyně:
R73-1083 - schvaluje předložený program schůze.

R73-1084 - a) bere na vědomí protokol Ministerstva vnitra ČR, odbom veřejné správy, dozom a
kontroly, o kontrole výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům města Kdyně, v jejímž rámci
nebylo shledáno pomšení zákona.

b) ukládá starostovi města seznámit Zastupitelstvo města Kdyně s výsledky uskutečněné kontroly.
R73-1085 - bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření USC Kdyně za rok 2021 ze
dne 5.11. 2021, při kterém nebyly shledány žádné chyby a nedostatky.

R73-1086 - a) projednala návrh aktualizované ceny vodného a stočného na území města Kdyně
vč. přilehlých částí s účinností od 16. listopadu 2021. Důvodem snížení cen vodného a stočného je
nemožnost uskutečnění některých plánovaných investic, které se promítají do kalkulace vodného a
stočného. Tyto akce nebylo možné uskutečnit z důvodu nedostatku komponent v důsledku
pandemic COVID-19 (nákup automobilu, vybavení kancelářských prostor, apod.). Díky investicím
Města Kdyně do vodohospodářské infrastruktury se rovněž podařilo ušetřit náklady na elektrickou
energii.

b) schvaluje v rámci působnosti valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace města Kdyně
spol. s.r.o., se sídlem Mlýnská 36, 345 06 Kdyně, IČO: 26326817 aktualizovanou cenu vodného
na území města Kdyně včetně přilehlých částí s účinností od 16. listopadu 2021 ve výši 28,09
Kč/1 m3 bez DPH.
c) schvaluje v rámci působnosti valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace města Kdyně
spol. s.r.o., se sídlem Mlýnská 36, 345 06 Kdyně, IČO: 26326817 aktualizovanou cenu stočného
l

na území města Kdyně včetně přilehlých částí s účinností od 16. listopadu 2021 ve výši 24,68
Kč/1 m3 bez DPH.

R73-1087 - schvaluje v rámci působnosti valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace města
Kdyně spol. s.r.o., se sídlem Mlýnská 36, 345 06 Kdyně, IČO: 26326817 změnu sídla společnosti,
které bude nově na adrese Na Tržišti 543, 345 06 Kdyně a souhlasí s umístěním sídla na této adrese.

R73-1088 - schvaluje v předloženém znění uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti, název akce: „RVDSL5109_C_P_KDYN46-KDYN1HR_MET" se společností CETIN

a.s, se sídlem Českomoravská 2510/19, Praha 9 - Libeň, PSČ: 190 00, IČO: 04084063,
zastoupenou panem Liborem Křepelkou, projektové služby, se sídlem Mašovice 49, Dolní Hořice,
PSČ: 391 55, IČO: 70662941. Město Kdyně je vlastníkem pozemku pare. č. 257/1 - osf. plocha, ost.
komunikace v k. u. Kdyně a CETIN je investorem stavby, v jejímž rámci má zájem na pozemku
umístit podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě a síťový rozvaděč. Cena za zřízení
věcného břemene činí 5 000 Kč bez DPH, tj. celkem 6 050 Kč vč. DPH.
R73-1089 - schvaluje v předloženém znění uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene - služebnosti, č. smi. SZDC: E654-S-4384/2021 se společností Správa železnic, státní

organizace, se sídlem Praha l, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ: 110 00, IČO: 70994234, která
má právo hospodařit s majetkem státu s pozemkem p.č. 210/1, druh pozemku: ostatní plocha,
zapsaném na LV č. 2116 vk.ú. Starec. Město Kdyně je investorem stavby pod názvem
odkanalizování částí obce Prapořiště a obce Starec", v jejímž rámci bude na dotčeném pozemku
uložena splašková kanalizace. Cena za zřízení věcného břemene činí 10 000 Kč bez DPH, tj.
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celkem 12 100 Kč.

R73-1090 - schvaluje Informované nezávazné vyjádření k připravované akci „Propojení
skupinových vodovodů Nýrsko - Domažlice - Holýšov s Plzeňskou aglomerací", které připravila
společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., sídlem Nábřežní 90/4, Praha 5, Smíchov, IČO:
47116901. Stanoviska jednotlivých obcí budou podkladem pro zpracování studie proveditelnosti
stavby na propojení významných skupinových vodovodů v Plzeňském kraji.
R73-1091 - a) projednala žádost společnosti AWT-Servis s.r.o., se sídlem Pod Korábem 668, 345

06 Kdyně, IČO: 64831965 o odkoupení objektu na st.p.č. 1678, stav. pare. č. 1678 o výměře 431
m2, druh pozemku: zastavěná plocha, pozem. parc. č. 618/7 o výměře 44 m2, druh pozemku: ostat.
plocha, pozem. parc. č. 618/9 o výměře 153 m2 , druh pozemku: ostat, plocha vše vk.ú. Kdyně.
Jedná se o objekty a pozemky v areálu bývalých kasáren, které má žadatel dlouhodobě v pronájmu.

b) souhlasí s prodejem objektu na st.p.č. 1678, stav. parc. č. 1678 o výměře 431 m2, druh pozemku:
zastavěná plocha a po zpracování znaleckého posudku a řádném zveřejnění záměru tento prodej
doporučuje zastupitelstvu města ke schválení.
R73-1092 - schvaluje dle předloženého návrhu uzavření smlouvy o zřízení a provozu informační
platformy Smart INFO se společností Galileo Corporation, s.r.o., se sídlem Březenecká 4808, 430

04 Chomutov, IČO: 25448714. Předmětem smlouvy je provoz informační platformy Smart INFO,
prostřednictvím které je možné z webových stránek města Kdyně registrovaným uživatelům
rozesílat hromadné informace e-mailem.

R73-1093 - rediguje z důvodu administrativní chyby (chybně zapsaný letopočet) usnesení č. R721079 ze dne 25. 10. 2021 následovně: schvaluje uzavření Dodatku č. l ke Smlouvě o dílo: Výměna
vstupních dveří, oken, dlažby a schránek, uzavřené dne 20. 7. 2021 se společností OTHERM
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Klatovy s.r.o., se sídlem Plzeňská 888, 33901, Klatovy, IČO: 06938469 dle předloženého návrhu.
Dodatkem dochází ke změně termínu dokončení na 28. 2. 2022, 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 CO VID-19 nedostatkové. Se změnou
termínu dokončení souvisí i snížení ceny díla, kdy práce ve venkovních prostorech nebude možné
v zimních měsících realizovat.

R73-1094 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „SANACE OBJEKTU ZS

Kdyně - l. etapa" se společností Allstav, spol s r.o., se sídlem Kleisslova 11, 301 00 Plzeň, IČO:
45359351. Předmětem Dodatku č. 2 je změna původně sjednaného rozsahu díla, a to pokud jde o
vzájemně odsouhlasené a k řádné realizaci díla nezbytně nutné vícepráce (dále také jako přípočet) a
méněpráce (dále také jako odpočet).

R73-1095 - a) projednala žádost společnosti MEDIOZA s.r.o, se sídlem Nádražní 660, 345 06
Kdyně, zastoupenou MUDr. Barborou Fábry o rekonstrukci prostor na adrese Nádražní 660, 345 06
Kdyně, které jsou ve vlastnictví Města Kdyně.

b) souhlasí s rekonstrukcí prostor sociálního zařízení ordinace v l . čtvrtletí roku 2022 a zařazením
této akce do návrhu rozpočtu města Kdyně na rok 2022.

R73-1096 - schvaluje vypsání výběrového řízení na dodavatele akce „Nákup vybavení zubní
ordinace - Náměstí 9" formou zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek v platném znění.

R73-1097 - schvaluje vypsání výběrového řízení na dodavatele akce „Nákup indikátorů spotřeby
tepla a vodoměrů s radiovým odečteni" formou zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

R73-1098 - schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitého majetku s příspěvkovou organizací

Základní škola a mateřská škola Prapořiště, se sídlem Prapořiště 100, 345 06 Kdyně, IČO:
70996717 dle předloženého návrhu.

R73-1099 - schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitého majetku s příspěvkovou organizací
Mateřská škola Kdyně, se sídlem Markova 523, 345 06 Kdyně, IČO: 70996741 dle předloženého
návrhu.

R73-1100 - schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitého majetku s příspěvkovou organizací

Mateřská škola Kdyně, se sídlem Dělnická 35, 345 06 Kdyně, IČO: 70996733 dle předloženého
návrhu.

R73-1101 - schvaluje vyřazení a prodej nefunkčního, nepotřebného, již plně odepsaného majetku.
Jedná se o traktor Zetor 7745, RZ: P014603, rok výroby 1989, který byl svěřen k hospodaření
příspěvkové organizaci Technické služby Kdyně, se sídlem Mlýnská 36, 345 06 Kdyně, IČO:
00575003 dle předloženého návrhu organizace.

R73-1102 - a) projednala žádost o poskytnutí finančního daru na pořízení nového babyboxu do
Klatovské nemocnice.
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b) neschvaluje poskytnutí finančního daru organizaci BABYBOX - Ludvík Hess a Jakub Hess
pomáhají odloženým dětem, z. s., se sídlem Pod Oborou 88, 104 00 Praha 10 - Hájek, IČO:
27006891 ve výši 5 000 Kč na výměnu babyboxu v Klatovské nemocnici.
R73-1103 - a) projednala žádost o stanovisko Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského

úřadu Domažlice ve věci zajištění poskytování sociální služby pro děti se zdravotním postižením.
b) apeluje s ohledem na potřebnost zajištění sociálních služeb pro děti se zdravotním postižením na
finanční podporu těchto služeb ze strany Plzeňského kraje. Potřebnost zajištění uvedených služeb
vyplývá mj. z procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Domažlice.
c) souhlasí s finanční spoluúčastí na podporou těchto služeb ze strany Města Kdyně formou
poskytování dotací prostřednictvím Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Kdyně.
R73-1104 - projednala návrh na darování dárkových poukázek pro občany města Kdyně starší 80
let kjejich životnímu jubileu v roce 2021 a souhlasí s jejich nákupem.
R73-1105 - a) projednala stanoviska a doporučení Bytové komise Rady města Kdyně na základě
zápisu z 36. schůze Bytové komise Rady města Kdyně ze dne 11.11.2021.
b) schvaluje přidělení bytu č. 015 o velikosti 2+k na adrese Na Koželužně 623, 345 06 Kdyně panu
trvale bytem)

c) schvaluje přidělení bytu č. 211 o velikosti 3+k na adrese Nádražní 334, 345 06 Kdyně panu
la^^BBBBBBBI^^ oba bytem trvale)
R73-1106 - schvaluje udělení finanční dam ve výši 20 000 Kč panu UII^^^BI—1 trvale
bytem ^g^^^^^^^^^^B^^^B za výborně odvedenou práci při provádění hydroizolace
(sanace) objektu Masarykovy základní školy Kdyně.
R73-1107 - projednala a nesouhlasí s realizací soukromého přístřešku pro osobní automobil na
pozemkové parcele číslo 611/5 v k.ú. Kdyně dle předložené žádosti. Předmětná pozemková parcela
je ve vlastnictví Města Kdyně a je součástí veřejného prostranství.
R73-1108 - schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2021 dle předloženého návrhu - viz příloha tohoto
usnesení.

Oskar Hamrus, v.r.
starosta města

Ing. Věra Říhová, v.r.
místostarostka města

Upozornění:

Informujeme veřejnost, že v souladu s narperyrrr'f^fppskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679
(GDPR) o ochraně jyzickych osob v souyfshSfí^zfjQtcb^ámm osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů (obecné nařízení o ochrana osolpmc^uct^ů) j\>u usnesení Zastupitelstva / Rady města
Kdyně uveřejněna v upravené verzi f z dů^y^a^qd^žení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů.
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ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ

číslo : 9/2021
PŘÍJMY
už

Par

Pól

2143

4116
4116
4122
4216
2329

29030
22500

CELKEM PŘÍJMY

Popis

Změna

l 038 306,00 l Příjem průtokové dotace Šablony lil MZS Kdyně
603 627,00
20 000,00

-906 720,00
65 023,80

Fin. příspěvek -zrním en [ dopad u kůr. ka lam ity
MKS Kdyně - průtokový transfer - příjem

Vratká dotace - Program EFEKT - revitalizace VO
Příjem dotace na akci "25 spolupráce Kdyně-Všeruby-Eschlkam" (30.06.2019)

820236,80

VÝDAJE
už

Par

Pól

3722
2310
3113
3429
3319
3429
3631
2219
3113

6121
6121
5171
5171
5336
6121
6121
6121
5336

CELKEM VÝDAJE

Změna

Popis

100 000,00
115 000,00
503 650,80

Masarykova ZŠ - oprava dešťové kanalizace, opravy v objektu školy

250 000,00

Koupaliště (spád.obce) - elektroinstalace, pasporty staveb

20 000,00
250 000,00
-l 756 720,00

300 000,00

Kontejnerové boxy (MZS, rozhledna Koráb)
Posílení vodního zdroje - zpracování projektu

MKS Kdyně - průtokový transfer - odeslání

Koupaliště Hájovna - rozšíření projektu, navýšení cen stavebního materiálu
Revitalizace VO - snížení nákladů

Přeložka a projekt Markova úl.

l 038 306,00 l Průtoková dotace Šablony lil MZŠ Kdyně
820 236,80

FINANCOVANÍ
Org

Par

Pól

Popis

Změna
0,00 l Financováni

CELKEM FINANCOVÁNÍ

Ve Kdyni, dne 15.11. 2021

0,00
Oskar Hamrus v.r.
starosta

