]Město Kdyně
rada města
Náměstí l

345 06 Kdyně

USNESENI
55. schůze rady města,
která se konala dne l. 3.2021

Rada města Kdyně:
R55-819 - schvaluje předložený program schůze
R55-820 - a) bere na vědomí informaci Diecézní charity Plzeň o situaci v oblasti chráněného
bydlení pro osoby s chronickým duševním onemocněním.
b) souhlasí s nutností řešení této situace, mj. rovněž z pozice Města Kdyně jakožto veřejného
opatrovníka osob s chronickým duševním onemocněním. Pro tyto opatrovance v praxi neexistuje

vhodná pobytová sociální služba, která by umožňovala jejich zařazení do společnosti. Tyto osoby
jsou tedy umisťovány do bytů ve vlastnictví města Kdyně, kde dochází k častým intervencím
opatrovníka či pracovníků pečovatelské služby. I přes tyto intervence zde však bohužel často
dochází ke konfliktům a nepochopení ze strany společnosti, tj. běžných nájemníků bytů ve
vlastnictví Města Kdyně. Integrace těchto osob, trpících chronickým duševním onemocněním, do
běžné společnosti je bez vhodné sociální služby pobytového charakteru prakticky nemožná.
c) apeluje s ohledem na výše uvedené skutečnosti na zařazení služby „Chráněné bydlení pro osoby
s duševním onemocněním v Medově" do rozvojové sítě sociálních služeb Plzeňského kraje.
R55-821 - schvaluje odpisový plán na rok 2021 příspěvkové organizace Mateřská škola Kdyně,

Markova 655, IČO: 70996741dle předloženého návrhu. Jedná se o odpisy elektrické pece trojité
ASBER ASE-3 a elektrické pánve BR 80-98 ET/N.
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R55-822 - schvaluje odpisový plán na rok 2021 příspěvkové organizace Základní umělecká škola

Kdyně, Klatovská 434 IČO: 70885725 příspěvkové organizaci dle předloženého návrhu. Jedná se o
odpisy hudebních nástrojů a souborů PC.
R55-823 - schvaluje odpisový plán na rok 2021 příspěvkové organizace MKS „Modrá Hvězda"
Kdyně, Náměstí 136, IČO: 00574368 dle předloženého návrhu. Jedná se o odpisy osobního vozidla,
projekčního systému, digitálního procesoru a čistícího stroje.
R55-824 - schvaluje odpisový plán na rok 2021 příspěvkové organizace Technické služby Kdyně,

Mlýnská 36, IČO: 00575003 dle předloženého návrhu. Jedná se odpisy traktorů, pracovní techniky,
osobního automobilu a zabezpečovacího systému.
R55-825 - schvaluje odpisový plán na rok 2021 příspěvkové organizace Mateřská škola Kdyně,

Dělnická 35, IČO: 70996733. Jedná se o odpisy konvektomatu, vzduchotechniky školní jídelny a
zahradní sestavy.
R55-826 - schvaluje vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku v pořizovací ceně
celkem 2 000,00 Kč u příspěvkové organizace Masarykova základní škola Kdyně, se sídlem
Komenského 134, 345 06 Kdyně, IČO: 70996709. Jedná se o dva kusy dřevěných regálů, důvodem
vyřazení je nevyhovující stav vůči hygienickým předpisům
R55-827 - schvaluje přijetí investiční dotace od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, se sídlem
Na Františku 32, 11015 Praha l na rekonstmkci veřejného osvětlení v přilehlých obcích města
Kdyně dle podané žádosti, ve výši l 419 360 Kč za podmínek uvedených v Podmínkách čerpání
investiční dotace z programu EFEKT 2021.
R55-828 - schvaluje vypsání výběrového řízení na dodavatele akce „Rekonstrukce veřejného
osvětlení města Kdyně" formou zakázky malého rozsahu na stavební práce dle § 27 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění
R55-829 - schvaluje na uzavření smlouvy o dílo na stavební práce se společností VEToP spol. s

r.o., se sídlem Vodní 375,345 61 Staňkov, IČO: 48363383, která v rámci výběrového řízení na
realizaci projektu „Havarijní oprava teplovodu MZS Kdyně" podala nejvýhodnější nabídku ve výši
617 957,93 Kč bez DPH.
R55-830 - schvaluje v předloženém znění uzavření smlouvy o uložení biologicky rozložitelného
odpadu se společností Recykluj eme-Kompostuj emě s.r.o., se sídlem Polní 509, 332 09 Stěnovice,
IČO: 08327025, která se týká likvidace biologického odpadu, odpadní kůry a dřeva včetně pařezů v
kompostárně Myslív u Všerub.
R55-831 - a) projednala stanoviska a doporučení Bytové komise Rady města Kdyně na základě
zápisu z 26. schůze Bytové komise Rady města Kdyně ze dne 24. 2. 2021
b) schvaluje přidělení bytu č. 002 o velikosti 2+1 na adrese Družstevní 482, 345 06, Kdyně paní
l, trvale bytem ^^^^^^^^^^^^^^BBIR55-832 - a) projednala žádost podanou panem ^^^^^^B^B||, trvale bytem
o pronájem prostor na adrese Sokolská 635, 34506, Kdyně.
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b) schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v domě na adrese
Sokolská 635, 345 06 Kdyně, na parc. c. st. 1721, v k. u. Kdyně, zapsané na LV l u Katastrálního
úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice s panem j^^^^^^^^^^B, trvale
bytem ^^^^^^^^^^^^^^^|. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s roční úhradou
nájemného ve výši 3 582 Kč a výpovědní lhůtou 6 měsíců.
R55-833 - schvaluje dle ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

v platném znění oznámení záměru pronájmu části p.p.č. 892/5 o výměře 162 m , druh pozemku:
ostatní plocha, manipulační plocha v k. u. Kdyně, zapsané na LV l u Katastrálního úřadu pro
Plzeňský kraj. Katastrální pracoviště Domažlice. Pozemek je k pronájmu na dobu neurčitou

s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Cena pronájmu za m2 je stanovena ve výši 30 Kč/m /rok, roční úhrada
nájemného činí 4 860 Kč.
R55-834 - a) projednala na základě informací Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká
1024/11a, 130 00 Praha 3 - Zižkov možnost řešení vypořádání pozemků pod cyklostezkou mezi
obcemi Brnířov a Hluboká na p.p.č. 2214 v k.ú. Hluboká u Kdyně.
b) navrhuje, aby každá zobci, tj. obec Bmířov a město Kdyně, vlastnila část cyklostezky
nacházející se na katastrálním území dané obce. Město Kdyně by následně za účelem vyrovnání
majetkových záležitostí bezúplatně převedlo povrch cyklostezky na k.ú. obce Brnířov do majetku
obce Bmířov.

c) doporučuje výše uvedenou záležitost k projednám na zasedám Zastupitelstva města Kdyně.
R55-835 - schvaluje kronikářský zápis do kroniky města Kdyně za rok 2020 dle předloženého
návrhu.

R55-836 - bere na vědomí informaci starosty o nepříznivém vývoji epidemiologické situace a
přijatých opatřeních na území města Kdyně. V této souvislosti bude rovněž odloženo březnové
zasedání Zastupitelstva města Kdyně, které se uskuteční po zlepšení epidemiologické situace,
nejpozději pak v průběhu měsíce dubna 2021.

Oskar Hamrus, v.r.
starosta města

Ing. Věra Říhová, v.r.
místostarostka města
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Upozornění:
BC
Informujeme veřejnost, že v souladu naří.
<pské [o parlamentu a Rady (EU) 2016/679
vislo
cová
(GDPR) o ochraně fyzických osob v sol
ím osobních údajů a o volném pohybu
,°c
těchto údajů (obecné nařízení o ochraně so
^Íů)j m usnesení Zastupitelstva / Rady města
\^^. 'i přiměřeností rozsahu zveřejňovaných
Kdyně uveřejněna v upravené verzi z d\
osobních údajů.
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