]\lěsto Kdyně
rada města
Náměstí l

345 06 Kdyně

USNESENI

67. schůze rady města,
která se konala dne 19. 7.2021

Rada města Kdyně:

R67-985 - schvaluje předložený program schůze.

R67-986 - schvaluje na základě doporučení hodnotící komise uzavření smlouvy o dílo na stavební
práce se společností COLAS CZ, a.s., se sídlem Rubeška 215/1, 190 00, Praha 9, IČO: 26177005,
která na realizaci akce „Výstavba místních komunikací Na Skalce a Pod Korábem" podala
nejvýhodnější nabídku ve výši 2 667 921,99 Kč bez DPH.
R67-987 - schvaluje změnu odpisového plánu dlouhodobého hmotného majetku příspěvkové

organizace MKS „Modrá hvězda" Kdyně, se sídlem Náměstí 136, 345 06 Kdyně, IČO: 00574368
dle organizací předloženého návrhu.

R67-988 - a) schvaluje v rámci působnosti valné hromady společnosti Transteplo Kdyně,

spol. s. r. o., se sídlem Dělnická 425, 345 06 Kdyně, IČO: 49197126 výsledek hospodaření
společnosti za rok 2020.

b) souhlasí s vypořádáním hospodářského výsledku dle návrhu jednatele společnosti.

R67-989 - bere na vědomí informaci o uzavření MS Dělnická, se sídlem Dělnická 35, 345 06
Kdyně, IČO: 70996733, v době letních prázdnin v termínu od 19. 7. do 8. 8. 2021, dle předloženého
návrhu ředitelky organizace.

R67-990 - schvaluje na základě doporučení hodnotící komise uzavření smlouvy o dílo na dodávky
se společností Pavel Schreiner Nábytek, se sídlem Masarykova 224, 345 06 Kdyně, IČO: 61772356,
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která na realizaci akce „Revitalizace cvičné kuchyňky MZS Kdyně" podala nejvýhodnější nabídku
ve výši 485 300 Kč bez DPH.
R67-991 - schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb č. 202101 na dobu neurčitou
k přeúčtování dodávky a odběru elektrické energie do objektů ve vlastnictví Města Kdyně,

dodávané společností Transteplo Kdyně, spol. s r.o., se sídlem Dělnická 425, 345 06 Kdyně, IČO:
49197126.

R67-992 - schvaluje uzavření Smlouvy o omezení užívání nemovitosti ve správě SUSPK
č. 860 000 4303 mezi Městem Kdyně a správcem dotčených pozemků, na kterých bude probíhat
rekonstrukce VO v obci Prapořiště - Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, příspěvková

organizace, se sídlem Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň, IČO: 72053119.
R67-993 - schvaluje na základě doporučení hodnotící komise uzavření smlouvy o dílo na stavební

práce se společností Stepán service s.r.o., se sídlem Masarykova 475, 344 Ol Domažlice, IČO:
29106575, která na realizaci akce „Zastínění oken pavilonu MZS Kdyně" podala nejvýhodnější
nabídku ve výši l 032 711 Kč bez DPH.
R67-994 - schvaluje na základě doporučení hodnotící komise uzavření smlouvy o dílo na stavební

práce se společností Stepán service s.r.o., se sídlem Masarykova 475, 344 Ol Domažlice, IČO:
29106575, která na realizaci akce „Výměna oken v mateřských školách v Dělnické a v Markova
ulici ve Kdyni" podala nejvýhodnější nabídku ve výši l 201 865,75 Kč bez DPH.
R67-995 - schvaluje vypsání výběrového řízení na dodavatele akce „Rekonstrukce veřejného
osvětlení Praporiště" formou zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
R67-996 - a) projednala žádost pana^j^B^Bi trvale bytemtl^B^^B^UBBBI^^^Bo

koupi pozemkové parc. č. 415/29 o výměře 83 m2 , druh pozemku: trvalý travní porost v k.ú.
Dobříkov na Šumavě.

b) nesouhlasí s prodejem výše uvedené pozem. pare. č. 415/29 vk.ú. Dobříkov na Šumavě
z důvodu zachování přístupu k pozemkům ve vlastnictví Města Kdyně.
R67-997 - schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2021 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 nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
(GDPR) o ochraně jyzických osob v souvislo^^^^q^^H^ím osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů (obecné nařízení o ochraně o^bní^huSíyuí-jso^snesem Zastupitelstva / Rady města
Kdyně uveřejněna v upravené verzi z
osobních údajů.
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při 'ěřenosti rozsahu zveřejňovaných

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ
číslo : 5/2021

PŘÍJMY
už

Par

13018

Pól
4122
4116

CELKEM PŘÍJMY

Změna

Popis

l 858 177,20 l Doma ve Kdyni - průtoková dotace ID3965485
30 105,00 \Příspěvek na výkon soc.práce Covid_19

1888282,20

VÝDAJE
už

Par
4351
3421
3111
3429
3745
4312

Pól
5336
6121
6121
5171
5169
5011

Změna
Popis
l 858 177,20 Doma ve Kdyni - průtoková dotace ID3965485
-750 000,00 Přesun výdajů na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže
150 000,00 Herní prvky do MS Hluboká, MS Markova a MS Dělnická
300 000,00 Koupaliště Smržovice,Hluboká (oprava WC, herní prvky,venkovní posezení)
300 000,00 Veřejná zeleň - havarijní prořez stromů, revitalizace

30 105,00 l Odborné soč. poradenství - příspěvek Covid_19
1888282,20

CELKEM VÝDAJE

FINANCOVANÍ
Org

Par

Pól

Změna

Popis
0,00 l Financování

CELKEM FINANCOVÁNÍ

0,00

Ve Kdyni, dne 19.07.2021
Oskar Hamrus v.r.
starosta

