Město Kdyně
•a

rada města
Náměstí l

345 06 Kdyně

USNESENI
81. schůze rady města,
která se konala dne 14. 3.2022

Rada města Kdyně:
R81-1215 - schvaluje předložený program schůze.
R81-1216 - schvaluje uzavření smlouvy o nájmu plochy č. 2022/01271 s Českou poštou, s.p., se

sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha l, IČO: 47114983. Předmětem smlouvy je obvodová
stěna budovy č.p. 139 na st. p.č. 102/2 v k.ú. Kdyně (budova pošty) o výměře 0,3 m2, kde bude
umístěna pamětní deska MUDr. Františka Klemense, leteckého navigátora RAF. Roční nájemné

činí400Kč/m2,tj.l20Kč.
R81-1217 - a) bere na vědomí připomínku zastupitele Jana Lóffelmanna ve věci veřejnosprávní
kontroly příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Prapořiště, se sídlem Prapořiště

100, 345 06 Kdyně, IČO: 70996717.
b) předkládá připomínku dle požadavku podatele k projednání Zastupitelstvu města Kdyně na 16.
zasedání zastupitelstva, které se uskuteční v pondělí 21. března 2022.
R81-1218 - bere na vědomí informaci o uzavření MS Dělnická, se sídlem Dělnická 35, 345 06

Kdyně, IČO: 70996733, v době letních prázdnin v termínu od 25. 7. do 12. 8. 2022, dle
předloženého návrhu ředitelky organizace.

R81-1219 - a) projednala vznik pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva
formou uzavření dohody o provedení práce, mezi Městem Kdyně, se sídlem Náměstí l, 345 06
Kdyně, IČO: 00253464 a paní Jaroslavou Mlezivovou, trvale bytem ^^^^^B||^BB||^^B dle
předloženého návrhu.
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b) projednala vznik pracovněprávního vztahu mezi obcí a cleném zastupitelstva a formou uzavření
dohody o provedení práce, mezi Městem Kdyně, se sídlem Náměstí l, 345 06 Kdyně, IČO:
00253464 a paní Sylvou Heidlerovou, trvale bytem ^BBBIB^^^BBBI^B dle předloženého
návrhu.

c) doporučuje zastupitelstvu výše uvedené dohody o provedení práce s členy zastupitelstva ke
schválení.

R81-1220 - a) souhlasí s pořádáním závodu Mistrovství ČR ve slalomu automobilů na pozemní
komunikaci III. tř. č. 0221 v katastrálním území města Kdyně dne 25. a 26. června 2022 v čase od
8:00 do 18:00 hod.

b) souhlasí s úplnou krátkodobou uzavírkou části pozemní komunikace III. tř. c.0221 v k.ú. Kdyně
(Koráb) a se zvláštním užíváním této komunikace po dobu konání závodu.
c) souhlasí s užíváním lesních pozemků ve vlastnictví Města Kdyně kolem pozemní komunikace

III.tř. č.0221 za účelem přístupu diváků k trati.
d) rozhodla o možnosti využívání parkoviště u koupaliště Hájovna pro potřeby pořadatelů
automobilových závodů vč. závodů minikár na p.p.č. 404/5 v k.ú. Kdyně formou smlouvy o
pronájmu pozemku za smluvní cenu ve výši 3 000 Kč/den. Důvodem tohoto opatření jsou problémy
s úklidem prostor určených pro diváky a s tím spojené náklady na úklid těchto prostor, které
následně vždy po skončení závodů doposud hradilo Město Kdyně.
e) určuje pořadateli, kterým je Automotoklub Kdyně v ACR, se sídlem Na Kobyle 209, 345 06

Kdyně, IČO: 00479748, povinnost po skončení závodu uvést závodiště i okolí trati do původního
stavu a předat je určenému zástupci města Kdyně. Případné škody či náklady na úklid závodiště a
okolí trati budou pořadateli následně fakturovány k úhradě.
f) souhlasí s navrženou trasou objížďky, která bude vedena obousměrně po komunikaci HI. tř. č.
18411 (obcí Němčíce, Oprechtice a Nový Dvůr).

R81-1221 - schvaluje vypsání výběrového řízení na dodavatele akce „Oprava terasy MS Kdyně
Dělnická" formou zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek v platném znění.

R81-1222 - a) projednala žádost Linky bezpečí, z.s., se sídlem Ústavní 95, 181 02 Praha 8, IČO:
61383198 o podporu služeb této organizace.

b) neschvaluje poskytnutí finanční podpory organizaci Linka bezpečí, z.s., se sídlem Ustavní 95,
181 02 Praha 8JCO: 61383198.

R81-1223 - a) projednala stanoviska a doporučení Bytové komise Rady města Kdyně na základě
zápisu ze 40. schůze Bytové komise Rady města Kdyně ze dne 10. 3. 2022.
b) schvaluje z důvodu akutní bytové nouze v souvislosti se sloučením rodiny z důvodu válečného
konfliktu na Ukrajině přidělení bytu č. 308 o velikosti 1+1 na adrese Nádražní 660, 345 06 Kdyně
paní^^^BB^—nar-:BIBBBBIa paní^^^^^^^Bnar-:l
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c) schvaluje z důvodu akutní bytové nouze v souvislosti se sloučením rodiny z důvodu válečného
konfliktu na Ukrajině přidělení bytu č. 6 o velikosti 1+1 na adrese Mlýnská 653, 345 06 Kdyně panu
|nar.:^^^^^a paníU^B^^^^^^Bnar-:l

d) schvaluje z důvodu akutní bytové nouze v souvislosti se sloučením rodiny z důvodu válečného
konfliktu na Ukrajině přidělení bytu č. 11 o velikosti G na adrese Sokolská 633, 345 06 Kdyně panu
|nar.:^^^^^a paní^B^B^BBBnar-:l
R81-1224 - schvaluje dle ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
v platném znění oznámení záměru pronájmu nebytových prostor, v suterénu domu na adrese
Nádražní č.p. 334, 345 06, Kdyně, stojící na parc. č. st. 1643, v k. u. Kdyně, zapsané na LV l u
Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice. Jedná se o nebytový
prostor o výměře 17,6 m2. Prostor je k pronájmu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíců
s účelem využití jako sklad. Cena nájemného za m je stanovena na 30 Kč/měsíc, čtvrtletní úhrada
činí l 584 Kč.
R81-1225 - schvaluje dle ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
v platném znění oznámení záměru pronájmu nebytových prostor, v suterénu domu na adrese Na
Koželužně 623, 345 06, Kdyně, stojící na parc. c. st. 1713, v k. u. Kdyně, zapsané na LV l u

Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice. Jedná se o nebytový
prostor o výměře 24 m2. Prostor je k pronájmu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíců
s účelem využití jako sklad. Cena nájemného za m2 je stanovena na 30 Kč/měsíc, čtvrtletní úhrada
činí 2 160 Kč.
R81-1226 - schvaluje ukončení Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání se společností
JobAreal s.r.o., se sídlem V Zářezu 902/4, 158 00 Praha 5, IČO: 07206046, která má pronajatý
prostor v domě na adrese Náměstí 140, 345 06, Kdyně. Důvodem ukončení smlouvy je neplacení
nájemného. Smlouva bude ukončena v souladu se smluvními podmínkami, které z aktuální situace
v důsledku neplacení nájemného pro nájemce plynou.
R81-1227 - bere na vědomí informaci starosty o termínu konání 16. zasedání Zastupitelstva města
Kdyně, které se uskuteční v pondělí, 21. března 2022 od 18:00 hod. v budově hasičské zbrojnice
SDH Kdyně na adrese Dělnická 356, 345 06 Kdyně. Změna obvyklého místa konání zasedání

zastupitelstva je nutná z organizačních důvodů týkajících se vytíženosti sálu Sokolovny Kdyně pro
účely pořádání kulturních a společenských akcí.

Oskar Hamrus, v.r.
starosta města

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

Upozornění:

Informujeme veřejnost, že v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
(GDPR) o ochraně fyzických osob v souvis l^iíi-s&sgracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů (obecné nařízení o ochran^s^e&H^^v^jsou usnesení Zastupitelstva / Rady města
Kdyně uveřejněna v upravené verzi/z d^v»^—dff^rže?t{ přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů.
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