]\Iěsto Kdyně
rada města

Náměstí l

345 06 Kdyně

USNESENI
86. schůze rady města,
která se konala dne 25. 5.2022

Rada města Kdyně:

R86-1301 - schvaluje předložený program schůze.

R86-1302 - a) projednala žádost Centra pro seniory - Clementas Janovice, s.r.o., se sídlem

Rozvojová zóna 504, 340 21 Janovice nad Úhlavou, IČO: 07342802 o podporu pro navýšení počtu
lůžek v síti poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji.

b) apeluje na zařazení dalších lůžek výše uvedeného poskytovatele sociálních služeb do základní
sítě poskytovatelů sociálních služeb Plzeňského kraje.

R86-1303 - a) projednala nabídku Správy železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7,

110 00 Praha l, IČO: 70994234 o odkoupení pozemkové parcely č. 260/2 o výměře 7 418 m2, druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: dráha v k.ú. Dobříkov na Šumavě.
b) má zájem o odkoupení výše uvedené pozemkové parcely a požaduje od Správy železnic, státní
k prodeji tohoto pozemku.

R86-1304 - a) projednala žádost paní |B||^BBIBl trvale bytem

o odkoupení pozemkové pare. č. 370/24 o výměře 38 m2, druh pozemku: zahrada v k.ú.

b) souhlasí s prodejem výše uvedeného pozemku z důvodu dlouhodobého připlacení, užívání a
udržování pozemku a po řádném zveřejnění záměm doporučuje zastupitelstvu města prodej tohoto
pozemku schválit za cenu 300 Kč/m2.
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R86-1305 - a) projednala žádost příspěvkové organizace Technické služby Kdyně, se sídlem

Mlýnská 36, 345 06 Kdyně, IČO: 00575003 o souhlas s pořízením techniky - svahové sekačky
SPIDER ILD01 dle předloženého návrhu.
b) souhlasí s pořízením svahové sekačky SPIDER ILD01 dle předložené nabídky.
R86-1306 - schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu Plzeňského kraje
„Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2022 - Pečovatelská služba poskytovaná
obcemi". Žadatelem o dotační podporu je příspěvková organizace Doma ve Kdyni - Centrum

sociálních služeb, se sídlem Markova 655, 345 06 Kdyně, IČO: 08429928.
R86-1307 - schvaluje přidělení bytu č. 008 o velikosti 2+1 na adrese Družstevní 501, 345 06
Kdyně paní j^B^^U^^^B trvale bytem ^^^BI^^B^BI^^^^^^^^^^^B dle
směrnice rady č. 1/2019 Zásady pro přidělování bytu ve vlastnictví města Kdyně, či. 1.6 v zájmu
města, neboť žadatelkaje učitelkou v Masarykově základní škole Kdyně.
R86-1308 - schvaluje dle ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
v platném znění oznámení adresného záměru výpůjčky nemovitého majetku - nebytového prostoru
- v domě na adrese Na Koželužně 623, 345 06, Kdyně, stojící na pare. č. st. 1713, v k. u. Kdyně,
zapsané na LV l u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice. Jedná
se o prostor o celkové výměře 24 m2. Prostor je k výpůjčce na dobu neurčitou a je záměrem jej

vypůjčit Divadelnímu spolku MÁJ, se sídlem Bmířov 92, 345 06 Kdyně, IČO: 08487642.
R86-1309 - schvaluje na základě doporučení hodnotící komise uzavření smlouvy o dílo na stavební
práce se společností SKI KORY s.r.o., se sídlem Stará Lhota 19, 340 22 Nýrsko, IČO: 26360110,
která na realizaci akce „Stavební úpravy věže - radnice Kdyně" podala nejvýhodnější nabídku ve
výši 3 174 350,30 Kč bez DPH.

R86-1310 - schvaluje na základě doporučení hodnotící komise uzavření smlouvy o dílo na stavební
práce se společností Vetop spol. s r.o., se sídlem Vodní 375, 345 61 Staňkov, IČO: 48363383 , která
na realizaci akce „Připojení objektů Náměstí č.p. 6 a 9" podala nejvýhodnější nabídku ve výši
3 631 733,36 Kč bez DPH.

Oskar Hamrus, v.r.
starosta města

Ing. Věra Říhová, MPA, v.r.
místostarostka města

Upozornění:

Informujeme veřejnost, že v souladu s naríz^tím' E^ppského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
(GDPR) o ochraně fyzických osob v souvyffo^lé^p^gcb^ním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů (obecné nařízení o ochran^oso^mcí^ údaj\ů) js^u usnesení Zastupitelstva / Rady města
Kdyně uveřejněna v upravené verzi /z dův^dů^^>dr^ení fyiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů.
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