JMěsto Kdyně
@

rada města
Náměstí l

345 06 Kdyně

USNESENI
91. schůze rady města,
která se konala dne l. 8.2022

Rada města Kdyně:
R91-1385 - schvaluje předložený program schůze.
R91-1386 - schvaluje vypsání výběrového řízení na stavební práce v akci pod názvem
rekonstrukce kapličky ve Starci" formou zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č.
?->•
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

R91-1387 - a) projednala žádost paní ^^BB—a BBB—I^BB trvale bytem l
IQ odkoupení části pozemkové pare. č. 517/34 (po oddělení geometr. pí. č. 5131203/2021) se jedná o pozemek par.č. 517/59 o výměře 95 m , druh pozemku: ostatní pí. jiná
plocha v k.ú. Hluboká u Kdyně.
b) souhlasí s prodejem výše uvedené části pozemku z důvodu, že se jedná o pozemek, který je
dlouhodobě užíván, připlácen a tvoří jeden celek se sousedním pozemkem. Po řádném zveřejnění

záměru doporučuje zastupitelstvu města prodej tohoto pozemku schválit za cenu 200 Kč/m2.
R91-1388 - a) projednala žádost paníg^BaglilB^^^^^^B trvale bytem)
l o odkoupení části pozemku z pozemkové par. č. 580/47 (která vznikla na základě
geometrického plánu c. 207/1091/2022) a na základě geometrického plánu č. 149-1020/2021 se
jedná o pozemek par.č. 580/46 o výměře 205 m , druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha v k. u.
Starec dle předloženého návrhu z důvodu vybudování skalky, uložení palivového dřeva a umístění
kotce pro psa.

b) souhlasí s prodejem části výše uvedeného pozemku a po řádném zveřejnění doporučuje
zastupitelstvu města tento prodej schválit za cenu 200 Kč/m2.
R91-1389 - schvaluje na základě doporučení hodnotící komise uzavření smlouvy o dílo na stavební
práce se společností Tesařství Matějka s.r.o., se sídlem Úboč 38, 345 43 Úboč, IČO: 07743921,
l

která na realizaci akce „Dostavba Galerie čp. 11 podala nejvýhodnější nabídku ve výši
5 065 95 8,42 Kč bez DPH.
R91-1390 - a) bere na vědomí dopis společnosti Vesta Auto Corson s.r.o., se sídlem Mělnická

584/10, 150 00 Praha 5, IČO: 27120457 ve věci prodloužení termínu realizace akce stanoveného
poskytovatelem dotace, týkající se projektu „Kdyně - Hluboká - Dopravní automobil".
b) schvaluje podání žádosti o prodloužení termínu realizace akce „Kdyně - Hluboká - Dopravní

automobil" u poskytovatele dotace (Ministerstvo vnitra ČR, Plzeňský kraj). Smluvní termín dodání
dopravního automobilu ze strany společnosti Vesta Auto Corson s.r.o., se sídlem Mělnická 584/10,
150 00 Praha 5, IČO: 27120457 není tímto usnesením dotčen.
R91-1391 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě o podnájmu nebytových prostor a
pozemků se společností JAY GROUP, s.r.o., se sídlem Masarykova 62, 345 06 Kdyně ze dne 24. 9.
2009. Dodatkem dochází ke změně předmětu nájmu, jehož rozsah se zužuje o část p.p.č. 618/3 o

výměře 342 m2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn nadále v platnosti.
R91-1392 - schvaluje uzavření Dohody o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor
s nájemcem panem ^^^^^^^^^^ trvale bytem ^1—B^^^B^BB nar-l
na pronájem nebytových prostor v domě na Náměstí č.p. 9 ve Kdyni, uzavřenou dne 20. 7.2017.

Oskar Hamrus, v.r.
starosta města

Ing. Věra Říhová, MPA, v.r.
místostarostka města
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Informujeme veřejnost, že v souladu s nařiSsnw^-Éffbpského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
(GDPR) o ochraně fyzických 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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