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345 06 Kdyně

USNESENI
14. zasedání zastupitelstva města,
které se konalo dne 22. 9.2021

Zastupitelstvo města Kdyně:
Z14-143 - určuje na základě ustanovení § 95 odst. l, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva města
Jana Loffelmanna a Tomáše Veselého.

Z14-144 - volí návrhovou komisi ve složení Ing. Ota Královec a Ing. Ivan Trojan.
Z14-145 - schvaluje program zasedání zastupitelstva v předloženém znění.
Z14-146 - bere na vědomí zápis z 9. schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kdyně
ze dne l. 9. 2021.

Z14-147 - bere na vědomí zápis ze 7. schůze Finančního výboru Zastupitelstva města Kdyně
ze dne 15. 9. 2021.

Z14-148 - schvaluje bezúplatný převod povrchu cyklostezky mezi obcemi Brnířov a Hluboká,
nacházející se na p.p.č. 618,p.p.č. 620/1, p.p.č. 620/10, p.p.č. 621/l,p.p.č. 836/1, p.p.č. 836/2
v k.ú. Bmířov do majetku obce Brnířov, se sídlem Bmířov 41, 345 06 Kdyně, IČO: 00572608.
Převod povrchu cyklostezky je realizován za účelem narovnání nevyřešených majetkových
vztahů týkajících se výše uvedené cyklostezky, a to tak, že každá z obcí bude vlastnit tu část
cyklostezky, nacházející se na jejím katastrálním území. Veškeré případné náklady spojené
s realizací bezúplatného převodu uhradí Obec Brnířov, jakožto nabyvatel.

Z14-149 - schvaluje prodej části pozemkové pare. č. 153 - díl „a" o výměře 24 m2 a části
pozemkové parcely č. 155/1 - díl „b" o výměře lim2 vše ostatní plocha, ostatní komunikace
nově nyní vzniklá pozemková parcela č. 153/2 o celkové výměře 35 m2 v k.ú. Kdyně panu
l

trvale bytem ^^^^^^B^^BBBBZa cenu 300 Kč/m . Náklady spojené
se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí uhradí kupující.
Z14-150 — schvaluje na základě žádosti ^^BBII^^B^^^^^^^^ trvale bytem l
(prodloužení lhůty pro dokončení stavby RD v lokalitě Na Skalce, na p.p.č.
1070/45 v k.ú. Kdyně formou dodatku kupní smlouvy. Lhůta pro ohlášení dokončení stavby se
stanovuje na 12/2022.

Z14-151 - schvaluje směnu p.p.č. 273/12 o výměře 4 636 m - trvalý travní porost a p.p.č.

277/8 o výměře 105 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k.ú. Branišov na Šumavě
ve vlastnictví manželů ^B^^—B^^^^^B trvale bytem)
za p.p.č. 31/4 (vznikla oddělením z p.p.č. 31/1) - ostatní plocha, neplodná půda o výměře

2 903 m a p.p.č. 38/6 - lesní pozemek o výměře l 603 m2, vše v k.ú. Branišov na Šumavě ve
vlastnictví Města Kdyně. Důvodem směny pozemků je stávající vodárenská infrastruktura,
vedení komunikace a zajištění lepšího hospodaření s pozemky, které jsou důležité pro
zachování místní technické infrastruktury. Náklady se sepsáním smlouvy a vkladem do
katastru nemovitostí uhradí manželé ^^^B a to z důvodu nižší majetkové hodnoty
směňovaných pozemků ve vlastnictví manželů ^^^^^B Úhradou nákladů se sepsáním
smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí ze strany žadatelů bude tento rozdíl vyrovnán.
Z14-152 - schvaluje v souladu s ustanovením § 8 odst. 11 zákona č. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o
vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. Plán financování obnovy vodovodů
a kanalizací v majetku Města Kdyně na období 2022 - 2031 dle upraveného návrhu.

Z14-153 - schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, prominutí dluhu společnosti Transteplo Kdyně,
spol. s.r.o, se sídlem Dělnická 425, 345 06 Kdyně, IČO: 49197126, jejímž výlučným
vlastníkem je Město Kdyně. Jedná se o pohledávku Města Kdyně ve výši 453 750 Kč za dlužné
nájemné za pronájem tepelného zařízení dle Smlouvy o nájmu za účelem provozování
tepelných zařízení ze dne 29. 10. 2015 - nájemné za měsíc červen, červenec a srpen 2018.
Důvodem prominutí dluhuje dohoda z počátku roku 2018 o prominutí nájemného v souvislosti
se špatnou finanční situací společnosti vzhledem k ukončení výroby tepla společností
Transteplo Kdyně, spol .s.r.o. a přechodu k CEZ Energetické služby s.r.o.
Z14-154 - schvaluje v souladu s ustanovením § lOa zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů v platném znění uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu Města Kdyně ve výši 50 000 Kč s organizací Pionýr, z. s. - Pionýrská

skupina Safír Kdyně, se sídlem Mlýnská 755, 345 06 Kdyně, IČO: 65571614. Dotace se
poskytuje na podporu ostatních akcí a činností směřující k všestrannému rozvoji území města
Kdyně a uspokojování potřeb obyvatel pod názvem „Opravy táborové základny Plichtíce".
Z14-155 - schvaluje v souladu s ustanovením § lOa zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů v platném znění uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu Města Kdyně ve výši 100 000 Kč s organizací SK Kdyně 1920, z. s., se
sídlem Na Kobyle 754, 345 06 Kdyně, IČO: 18230741. Dotace se poskytuje na podporu
sportovních organizací a klubů s názvem akce „Údržba sportovního areálu a chod klubu".
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Z14-156 — schvaluje v souladu s ustanovením § lOa zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů v platném znění uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu Města Kdyně ve výši 40 000 Kč s organizací Klub českých turistů - odbor
Kdyně, se sídlem Dělnická 488, 345 06 Kdyně, IČO: 18230512. Dotace se poskytuje na
podporu sportovních organizací a klubů pod názvem akce „Podpora činnosti kulturních akcí
klubu - Bluegrassová sobota, Podzimní sraz turistů Plzeňského kraje, Rýzmberský staročeský
advent".

Z14-157 - a) stanovuje volbu přísedícího Okresního soudu veřejným hlasováním
b) volí na základě § 64 odst. l zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní
správě soudů a o změně některých dalších zákonů pana Petra Mouleho,^B^BBI^B trvale
bytem UBI^BI^BBI^^B^BBI^^B přísedícím Okresního soudu v Domažlicích.

Oskar Hamrus v.r.
starosta města

Ing. Věra Říhová v.r.
místostarostka města
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Informujeme veřejnost, že v souladu s nařízením Evropského 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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