]\lěsto Kdyně
rada města
Náměstí l

345 06 Kdyně

USNESENI

48. schůze rady města,
která se konala dne 13. 11.2020

Rada města Kdyně:
R48-720 - schvaluje předložený program schůze

R48-721 - vydává aktualizaci směrmce Rady města Kdyně č. 1/2019 - Zásady pro přidělování bytů
ve vlastnictví města Kdyně. Aktualizace směrnice řeší úpravu definice „zájem města" (či. I, bod
1.6); povinnost aktualizace údajů v žádosti (či. II.), úpravu kritérií (či. V), změna subjektu
zajišťujícího správu nemovitostí, uzavírání smluv (či. VI), apod. Účinnost aktualizované směrnice

se stanovuje od l. l. 2021. Žádosti o přidělení bytu podané v souladu s pravidly směrnice Rady
města Kdyně č. 1/2019 zůstávají nadále v platnosti, dojde pouze k jejich přebodování v souladu
s novým bodovým systémem. Žadatelé jsou i nadále povinni své žádosti každoročně či při změně
údajů aktualizovat. Každoroční aktualizaci je žadatel povinen provést nejpozději do 31. ledna
daného kalendářního roku.

R48-722 - a) projednala žádost ^^^^^^^B, trvale bytem ^^^^^^^^^^^^^^^^^^| o

odkoupení části pozemkové par. č. 222/19 o výměře cca 8 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
ostatní komunikace v k. u. Kdyně z důvodu zajištění vjezdu k pozemku ve vlastnictví žadatelky.
b) nesouhlasí s prodejem výše uvedené části pozemku, navrhuje žadatelce řešení vzniklé situace
formou pronájmu výše uvedené části pozemku.

c) schvaluje dle ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění

oznámení záměru pronájmu části pozemkové pare. 222/19 o výměře 8 m , druh pozemku: ostatní
plocha, ostatní komunikace v k.ú. Kdyně. Pozemek je k pronájmu na dobu neurčitou s výpovědní

lhůtou 6 měsíců. Cena pronájmu za m2 je stanovena ve výši 30 Kč/m2/rok, roční úhrada nájemného

činí 240 Kč.
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R48-723 - a) projednala žádost ^^^^^^^^^B' trvale bytem

o pronájem pozemkové par. č. 2192/9 o výměře 184 m , druh pozemku: vodní plocha, rybník
v k.ú. Hluboká u Kdyně. Důvodem žádosti o pronájem tohoto pozemku jsou nové možnosti
v oblasti volnočasových aktivit a zajištění správy této plochy.
b) schvaluje v souladu s ustanovením § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

v platném znění zveřejnění záměru pronájmu vodní plochy na p.p.č. 2192/9 o výměře 184 m v k.ú.
Hluboká u Kdyně za roční nájemné ve výši 4 Kč/m .
R48-724 - a) bere na vědomí informaci o dohodě o ukončení nájmu nebytových prostor na základě
nájemní smlouvy ze dne 2. 5. 2012, jejímž předmětem je pronájem areálu koupaliště Hluboká vč.

sportoviště a kiosku SDH Hluboká, se sídlem Hluboká 132, 345 06 Kdyně, IČO: 65570073.
Pronájem prostor bude ukončen ke dni 31. 12.2020.
b) bere na vědomí informaci o dohodě o ukončení nájmu nebytových prostor na základě nájemní
smlouvy ze dne 24. 5. 2017, jejímž předmětem je pronájem areálu koupaliště Smržovice vč.

sociálního zařízení a kiosku SDH Smržovice, se sídlem Smržovice 29, 345 06 Kdyně, IČO:
48344605. Pronájem prostor bude ukončen ke dni 31.12.2020.
c) bere na vědomí informaci o dohodě o ukončení nájmu nebytových prostor na základě nájemní
smlouvy ze dne 21. 12. 2017, jejímž předmětem je pronájem bývalého technického vybavení bez
č.p. na p. p.č. 1395 v úl. Dělnická, k.ú. Kdyně Ladislavu Mrázovi, se sídlem Prapořiště 110,345 06
Kdyně, IČO: 73688118. Pronájem prostor bude ukončen ke dni 31. 12. 2020.
R48-725 - schvaluje v předloženém znění uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0015205/SOBS VB/01 „Kdyně, DO, Nádražní 318 KNN" se společností CEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,

PSČ 405 02, IČO: 24729035, zastoupenou společností SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno,
se sídlem Brno, Traťová 574/1, PSČ 619 00, IČO: 62161172. Město Kdyně jako budoucí povinná,
je výlučným vlastníkem pozemků pare. č. 871/16 - ost. plocha, ost. komunikace, pare. č. 1182/6 ost. plocha, ost. komunikace, pare. č. 1182/4 - ost. plocha, ost. komunikace v k. u. Kdyně. Budoucí
oprávněná je investorem stavby zařízení distribuční soustavy - zemní kabelové vedení NN,
přípojková skříň, která se bude nacházet mj. na dotčených nemovitostech. Obsahem věcného
břemene bude právo budoucí oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení
distribuční soustavy na dotčených nemovitostech, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a
povinnost budoucí povinné výkon těchto práv strpět. Cena za zřízení věcného břemene činí 5 000
Kč bez DPH, tj. celkem 6 050 Kč.
R48-726 - a) projednala vyjádření Ing. Josefa Zdycha, jednatele společnosti PEGISAN sta s.r.o.,

se sídlem K Merfánům 178/47, 318 00 Plzeň, IČO: 29162483 k časovému prodlení stavby Galerie
č.p. 11.
b) nesouhlasí s opětovným prodloužením termínu provedení díla Galerie č.p. 11, a to s ohledem na
skutečnost, že byl termín provedení díla Zhotoviteli, tj. společnosti PEGISAN sta s.r.o., se sídlem

K Merfánům 178/47, 318 00 Plzeň, IČO: 29162483 v minulosti již dvakrát prodloužen.
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R48-727 - a) projednala návrh na snížení nájemného za užívání nebytových prostor ve vlastnictví
Města Kdyně u provozoven, které musely být uzavřeny v souvislosti s trvajícími krizovými
opatřeními vlády ČR, přijatými z důvodu zabránění šíření nákazy virem SARS CoV-2. Toto
opatření je realizováno za účelem podpory podnikatelských subjektů působících na území města
Kdyně.

b) schvaluje snížení nájemného za užívání nebytových prostor ve vlastnictví Města Kdyně u
provozoven, které musely být z výše uvedeného důvodu uzavřeny, a to ve výši dvouměsíčního
nájemného vyplývajícího z uzavřených nájemních smluv. S nájemci budou o dočasném snížení
nájemného uzavřeny dodatky nájemních smluv, k jejichž podpisu budou ze strany Města Kdyně
vyzváni.

R48-728 - a) projednala žádost spolku Kdyňské tvoření, z.s., se sídlem Skarmanská 45, 345 06,

Kdyně, IČO: 09390171, zastoupeným Be. Veronikou Šmerdovou o výpůjčku nemovitého majetku
na adrese Na Koželužně 623, 345 06, Kdyně na základě zveřejněného záměru schváleného
usnesením rady města č. R46-707.

b) schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitého majetku na adrese Na Koželužně 623, 345
06, Kdyně, stojící na parc. č. st. 1713, v k. u. Kdyně, zapsané na LV l u Katastrálního úřadu pro
Plzeňský kraj. Katastrální pracoviště Domažlice, se spolkem Kdyňské tvoření, z.s., se sídlem
Skarmanská 45, 345 06, Kdyně, IČO: 09390171, zastoupeným Bc. Veronikou Smerdovou.

Nemovitým majetkem je nebytový prostor o celkové výměře 40 m . Smlouva se uzavírá na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců.

R48-729 - a) projednala stanoviska a doporučení Bytové komise Rady města Kdyně na základě
zápisu z 22. schůze Bytové komise Rady města Kdyně ze dne 10. 11.2020.
b) schvaluje přidělení bytu č. 204 o velikosti 2+k na adrese Nádražní 334, 345 06 Kdyně panu
l, trvale bytem ^^^^^^^^^^^^^^^^B a paní ^^^^^^^^^B, trvale
bytem ^^^^^^^^^^^^^^^^^B.

c) schvaluje přidělení bytu č. 014 o velikosti 1+1 na adrese Markova 512, 345 06 Kdyně panu
l, trvale bytem ^^^^^^^^^^^^^^B.

d) schvaluje přidělení bytu č. 004 o velikosti 1+1 na adrese Sokolská 635, 345 06 Kdyně panu
l, trvale bytem

e) schvaluje přidělení bytu č. 006 o velikosti G na adrese Sokolská 634, 345 06 Kdyně paní
l, trvale bytem ^^^^^^^^^^^^^^^^B.

f) schvaluje přidělení bytu č. 210 o velikosti 2+k na adrese Nádražní 660, 345 06 Kdyně a paní
l, trvale bytem
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g) schvaluje přidělení bytu č. 213 o velikosti 2+k na adrese Nádražní 660, 345 06 Kdyně panu
l, trvale bytem ^^^^^^^^^^^^BBI a Panu ^^^^^B^B' trvale
bytem

h) schvaluje přidělení bytu č. 001 o velikosti G na adrese Náměstí 358, 345 06 Kdyně panu
l, trvale bytem ^^^^^^^^^^^^^^^|.
R48-730 - schvaluje uzavření dodatku č. l ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní ze dne 19. 11.
2014 uzavřené se Sdružením měst a obcí Plzeňského kraje, se sídlem Riegrova l, 301 00 Plzeň,

IČO: 69972061. Předmětem smlouvy je odkup velkoobjemového kontejneru AVIA o objemu 12 m
za smluvní cenu 12101 Kč.

R48-731 - bere na vědomí informaci Bc. Jany Podskalské, ředitelky MKS Modrá hvězda Kdyně
týkající se Adventního programu MKS Modrá hvězda Kdyně pro rok 2020 v souvislosti s vývojem

epidemiologické situace na území ČR a aktuálními vládními opatřeními ke zmírnění šíření nákazy
virem SARS-CoV-2. Adventní program 2020 bude dle možností přizpůsoben aktuální
epidemiologické situaci.
R48-732 - schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2020 dle předloženého návrhu - viz příloha tohoto
usnesení.

Oskar Hamrus, v.r.
starosta města

Ing. Věra Říhová, v.r.
místQL?tes^teM3iěsta

•^vEsro
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Upozornění:

Informujeme veřejnost, že v souladu s^říS^^^^ópykého parlamentu a Rady (EU) 2016/679
(GDPR) o ochraně fyzických osob v souvisl9sl^B ^acbvámm 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 : 11/2020
PŘÍJMY
už

Par

Pól

Změna

Změna

3632

Pól
5171

6149

5021

45 080,00

2310

5171

200 000,00

3111
3341

5171
6122

Pitná voda - havarijní opravy (oprava střechy přeč.st.Koráb, zateplení vodárny)

250 000,00
30 000,00

3319

6121

-l 000 000,00

3612
CELKEM VÝDAJE

5171

l 000 000,00

MS Markova - nutné havarijní opravy
Doplnění bezdrátových hlásičů
Snížení výdajů na výstavbu galerie
Navýšení výdajů na opravy městských bytů

Popis

CELKEM PŘÍJMY

VÝDAJE
už
98018

Par

Popis

-525 080,00

Opravy hřbitov - snížení výdajů

Sčítání lidu - dohody o provedení práce

0,00

FINANCOVÁNI
Par
Pól
0000
8115
CELKEM FINANCOVÁNÍ

Změna

Popis

0,00

Financování

0,00

Ve Kdyni, dne 13.11. 2020
Oskar Hamrus v.r.
starosta

