Město Kdyně
rada města
Náměstí l

345 06 Kdyně

USNESENI
71. schůze rady města,
která se konala dne 29. 9.2021

Rada města Kdyně:
R71-1043 — schvaluje předložený program schůze.

R71-1044 - schvaluje jednostrannou výpověď smlouvy o dílo na akci „GALERIE KDYNĚ CP. 11,
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU" ze dne 4. 7. 2018 uzavřenou se společností Pegisan sta, s.r.o.,

se sídlem KMerfánům 178/47, Nová Hospoda, 318 00 Plzeň, IČO: 29162483 dle předloženého
návrhu.

R71-1045 - a) projednala žádost pana^BBBBIBB^BBl trvale bytem i

io odkoupení pozemkové parc. č. 315/1 o výměře 7 255 m , druh pozemku: ostatní
plocha, jiná plocha a pozemkové pare. č. 316/2 o výměře 245 m2 , druh pozemku: trvalý travní
porost v k.ú. Kdyně dle předloženého návrhu z důvodu využití pozemků k zázemí pro volnočasové
aktivity.
b) nesouhlasí s prodejem výše uvedených pozemků.
R71-1046 - a) projednala žádost pana^^^Bi^BB^^ trvale bytem)

o odkup objektu na: st.p.č. 1673/1 a st.p.č. 1673/2 včetně příslušných pozemků:

st.p.č. 1673/1 o výměře 359 m2 - zastavěná plocha a nádvoří
st.p.č. 1673/2 o výměře 106 m2 - zastavěná plocha a nádvoří
p.p.c. 395/39 o výměře 213 m2 - ostatní plocha, jiná plocha
p.p.č. 395/40 o výměře 215 m - ostatní plocha, jiná plocha
p.p.č. 395/41 o výměře 231 m - ostatní plocha, jiná plocha
díl „a" o výměře 85 m2 z p.p.č. 395/18
l

díl „b" o výměře 1271 m2 z p.p.č. 395/19
p.p.č. 395/57 o výměře 1356 m2 - ostatní plocha, jiná plocha - vznikla z dílu „a" a„b", vše v k.ú.
Kdyně.
b) souhlasí s prodejem výše uvedených pozemků a objektů a po řádném zveřejnění doporučuje
zastupitelstvu města tento prodej schválit za cenu dle znaleckého posudku ve výši l 893 370 Kč.
R71-1047 - a) schvaluje vyřazení drobného majetku v celkové hodnotě 102422,76 Kč dle
předloženého návrhu Finančního odboru Městského úřadu Kdyně z důvodu zastaralosti a
nefunkčnosti (kancelářské vybavení, PC, monitory, mobilní telefony, výčepní pult, vysavač, topné
panely, apod.).
b) schvaluje vyřazení dlouhodobého majetku v celkové pořizovací hodnotě 488 000,00 Kč dle
předloženého návrhu Finančního odboru Městské úřadu Kdyně z důvodu zastaralosti a nefunkčnosti
(kompaktor).

R71-1048 - schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu a provozování vodovodních a
kanalizačních řadů pro veřejnou potřebu, uzavřené dne l. l. 2003 se společností Vodovody a
kanalizace města Kdyně spol. s r.o., se sídlem Mlýnská 36, 345 06 Kdyně IČO: 26326817 dle
předloženého návrhu. Dodatkem dochází ke zvýšení nájemného za majetek pronajatý této
společnosti - nájemné bude od l. l. 2022 činit l 000 000 Kč/rok bez DPH.
R71-1049 - schvaluje přijetí sponzorského daru pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola

Kdyně, se sídlem Markova č.p. 523, 345 06 Kdyně, IČO: 70996741 ve výši 10 000 Kč na pořízení
dětského nábytku, didaktických pomůcek, stavebnic, hraček a výchovných programů od společnosti

Carvell spol. s. r. o, se sídlem Nádražní 316, 345 06 Kdyně, IČO: 61775410.
R71-1050 - a) schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 3 000,00 Kč Sportovní unii Domažlice
se sídlem Fiignerova 647, 344 Ol Domažlice, IČO: 00435481 na technické a organizační zajištění
33. ročníku Běhu na Koráb, který se uskuteční dne 14. listopadu 2021.
b) doporučuje žadateli za účelem podpory této akce v příštím roce využít žádost o poskytnutí
dotace z rozpočtu města Kdyně dle Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Kdyně.
R71-1051 - schvaluje podání žádosti o prodloužení dotace na akci „Rekonstrukce VO pro spádové
obce" do konce prvního čtvrtletí roku 2022. Důvodem prodloužení jsou problémy s dodávkami
komponent, které jsou v důsledku pandemie CO VID-19 nedostatkové.
R71-1052 - schvaluje uzavření dodatku č. l ke smlouvě o dílo na akci „Výstavba místních
komunikací Na Skalce a Pod Korábem" se společností COLAS CZ, a.s., se sídlem Rubeška

215/l,Praha 9 190 00, IČO: 26177005. Dodatek řeší posunutí termínu o 30 dní z důvodu navýšení
rozsahu prací ze strany investora.
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R71-1053 - schvaluje uzavření dodatku č. l ke smlouvě o dílo na akci „SANACE OBJEKTU ZŠ
Kdyně - l. etapa" se společností Allstav, spol s r.o., se sídlem Kleisslova 11, 301 00 Plzeň, IČO:
45359351. Dodatek řeší posunutí termínu o 30 dní z důvodu navýšení rozsahu prací ze strany
investora a problémů, zjištěných v průběhu realizace sanace vč. dodržování technologických
přestávek - vybudování nových rozvodů kanalizace, napojení teplovodu, vybudování svodů dešťové
vody, vybudování bezbariérového vstupu do objekt, apod.
R71-1054 - bere na vědomí „Pravidla hlášení městského rozhlasu", který provozuje Městský úřad
Kdyně ve Kdyni a ve spádových obcích.
R71-1055 - schvaluje uzavření dodatku č. l ke smlouvě o dílo na akci Výměna oken v mateřských
školách v Dělnické a Markově ulici ve Kdyni se společností Stepán service s.r.o., se sídlem
Masarykova 475, 344 Ol Domažlice, IČO: 29106575. Dodatek řeší posunutí temiínu o 8 týdnů.
Důvodem prodloužení jsou problémy s dodávkami komponent (okenní profily), které jsou
v důsledku pandemic COVID-19 nedostatkové.
R71-1056 - schvaluje uzavření dodatku č. l ke smlouvě o dílo na akci Zastínění oken pavilonu

MZŠ Kdyně se společností Stepán service s.r.o., se sídlem Masarykova 475, 344 Ol Domažlice,
IČO: 29106575 Dodatek řeší posunutí termínu do konce roku 2021. Důvodem prodloužení jsou
problémy s dodávkami komponent (čipy do el. motorů screenových rolet), které jsou v důsledku
pandemic CO VID-19 nedostatkové.
R71-1057 - schvaluje v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) ve znění pozdějších předpisů vzdání se práva a prominutí dluhu pana^i^BB^^^B nar(ve výši l 349 Kč z důvodu skončení insolvenčního řízení a splnění podmínek oodlužení.
R71-1058 - a) projednala stanoviska a doporučení Bytové komise Rady města Kdyně na základě
zápisu z 34. schůze Bytové komise Rady města Kdyně ze dne 20. 9. 2021.

b) schvaluje přidělení bytu č. 002 o velikosti 3+1 na adrese Na Koželužně 613, 345 06 Kdyně paní
trvale bytem (

R71-1059 - schvaluje uzavření Dodatku č. l ke Smlouvě o dílo: Výměna zdroje energie - Nádražní
334, uzavřené dne 24. 8. 2021 se společností VeTop s.r.o., se sídlem Vodní 375, 345 61, Staňkov,

IČO: 48363383 dle předloženého návrhu. Dodatkem dochází ke změně termínu dokončení
na 15. 10.2021.

R71-1060 - schvaluje uzavření Dodatku č. l ke Smlouvě o dílo: Oprava střechy Sokolská Výměna
zdroje energie - Nádražní 334, uzavřené dne 24. 8. 2021 se společností Tesařství Matějka s.r.o., se

sídlem Úboč 38, 34543, IČO: 07743921 dle předloženého návrhu. Dodatkem dochází ke změně
termínu dokončení na 22. 10. 2021.

R71-1061 - schvaluje uzavření smlouvy o dílo na stavební práce se společností DSP Domažlický
stavební podnik s.r.o., se sídlem Havlíčkova 6, 344 Ol, Domažlice, IČO: 25200631, která na
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realizaci akce „Rekonstrukce prostor pro zubní ordinaci Náměstí čp. 9, 345 06 Kdyně" podala
nabídku ve výši l 820 519 Kč bez DPH.
R71-1062 - a) bere na vědomí informaci o havarijním stavu vodovodu v obci Starec.
Problematický úsek, vybudovaný v roce 1971 z azbestu v délce cca 420 m je již více než 20 let za
hranicí své maximální životnosti. V tomto úseku nyní dochází často k haváriím, jejichž rozsah je
značný a ovlivňuje celou obec, která je během oprav bez přívodu vody. Opravy tohoto úseku jsou
z důvodu jeho nestability rizikové i z hlediska života a zdraví zaměstnanců VaK Kdyně, spol. s.r.o.
Opravy tohoto úseku jsou vysoce nákladné a další investice do oprav tohoto majetku jsou
nehospodárné.

b) schvaluje z důvodu havarijního stavu a nemožnosti dalšího odkladu provedení kompletní
rekonstrukce vodovodu ve výše uvedeném úseku a její financování z přebytku hospodaření
minulých let.

R71-1063 - schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2021 dle předloženého návrhu - viz příloha tohoto
usnesení.

Oskar Hamrus, v.r.
starosta města

Ing. Věra Říhová, v.r.
místostarostka města
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Informujeme veřejnost, že v souladu s naří^lwmJS^dpského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
(GDPR) o ochraně jyzickych 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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ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ

číslo : 7/2021
PŘÍJMY
už
98071

Par

Pól
4111
4116
4116

13351
33063

CELKEM PŘÍJMY

Změna
330 000,00

Popis

Dotace na Volby do PS Parlamentu ČR
Doma ve Kdyni - průtoková dotace

52 756,00
295 269,00 | MS Markova - průtoková dotace
678 025,00

VÝDAJE
už
33063

98071

Par
3113
3319
3392
3419
3421
3612
3613
3639
3900
4312
4312
4351
6114
6171

Pól
5336
5222
6121
5222
5222
6121
5171
6351
5329
5011
5166
5336
Slxx
5166

Změna

Popis

295 269,00
27 000,00
-250 000,00

-92 000,00
65 000,00

l 000 000,00

MS Markova - průtoková dotace
Ostatní záležitosti kultury - poskytnuté dotace

Odkup sokolovny Prapořiště
Ostatní tělovýchovná činnost - přesun dle schválených dotací

Využití volného času dětí a mládeže - poskytnuté dotace
Rekonstrukce bytových jader úl. Sokolská a vchodů do bytových domů čp. 612,613,632-365

80 000,00

Výměna oken Náměstí čp. 313
Komunální služby, investiční příspěvek - svazový vůz
Podíl čl.obcí Kdyňska na roční udržitelnost projektu Centra spol.služeb
Odborné sociální poradenství - Mzdové náklady

40 000,00

Odborné sociální poradenství - poradenské a právní služby

250 000,00

-l 000 000,00
37 155,00

52 756,00

330 000,00

Doma ve Kdyni - průtoková dotace
Volby do PS Parlamentu ČR - výdaje

-157 155,00 l Činnosti místní spárvy - poradenské a právní služby
678 025,00

CELKEM VÝDAJE

FINANCOVANÍ
Org

Par

Pól

Popis

Změna

0,00 l Financování

CELKEM FINANCOVÁNÍ
Ve Kdyni, dne 29.9.2021

0,00
Oskar Hamrus v.r.
starosta

