Město Kdyně
rada města
Náměstí l

345 06 Kdyně

USNESENI

79. schůze rady města,
která se konala dne 14. 2.2022

Rada města Kdyně:
R79-1188 - schvaluje předložený program schůze.
R79-1189 - bere na vědomí informaci o uzavření MS Markova 523 a odloučeného pracoviště MS

Hluboká, se sídlem Markova 523, 345 06 Kdyně, IČO: 70996741, v době prázdnin dle
předloženého návrhu ředitelky organizace.

R79-1190 - a) projednala uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní

obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2022 s Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 18, 306
13 Plzeň, IČO: 70890366.
b) souhlasí s poskytnutím účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje
v roce 2022 ve výši 180 110,00 Kč.

c) doporučuje zastupitelstvu města uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle předloženého
návrhu schválit.

R79-1191 - schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na havarijní opravu obřadní hřbitovní zdi, vstupní
brány hřbitova ve Kdyni dle projektové dokumentace a závazného stanoviska za cenu díla

l 013 572,62 Kč se společností Ing. Oldřich Kovařík, se sídlem Chodov 194, 345 33 Trhanov, IČO:

12866971.
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R79-1192 - schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na havarijní opravu střechy (nástřikem tekuté
gumy) na MS v Dělnické ulici č.p. 35 dle zaslané cenové nabídky č.058 se společností Vertical Safe
s.r.o, se sídlem Husova 31, 344 Ol Domažlice, IČO: 29092205 za cenu díla 463 309 Kč.

R79-1193 - schvaluje vypsání výběrového řízení na dodavatele akce „ Intensifikace COV Kdyně,
dokumentace ke stavebnímu povolení" formou zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č.
134/2016 Sb., o zadávám veřejných zakázek v platném znění.
R79-1194 - a) souhlasí s pořádáním závodů do vrchu Koráb 2022 - České mistroství ZAV UAMK
(Edda Cup 2020) na pozemní komunikaci č. 0221/111 v katastrálním území města Kdyně ve dnech 4.
6.-5.6.2022 v časech od 8:00 do 18:00 hod.

b) ukládá pořadateli závodu. Sdružení českého autosportu, se sídlem Vrážská 1498, 153 00 Praha

5, IČO: 72035935, povinnost před konáním závodu doložit Městu Kdyně stanovisko správce výše
uvedeného pozemku, tj. Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, se sídlem Koterovská 162, 326 00
Plzeň ke způsobu užívání p.p.č. 1112/33 a dalších navazujících pozemků, tj. pozemní komunikace
v části Stará Kdyně - Hájovna, v době konání závodu.
c) souhlasí s úplnou krátkodobou uzavírkou části pozemní komunikace č. 0221/111 v k.ú. Kdyně
(Koráb) a se zvláštním užíváním této komunikace po dobu konání závodu.
d) souhlasí s užíváním lesních pozemků ve vlastnictví Města Kdyně kolem pozemní komunikace č.
0221/111 za účelem přístupu diváků k trati.
e) rozhodla o možnosti využívání parkoviště u koupaliště Hájovna pro potřeby pořadatelů
automobilových závodů vč. závodů minikár na p.p.č. 404/5 vk.ú. Kdyně formou smlouvy o
pronajmu pozemku za smluvní cenu ve výši 3 000 Kč/den. Důvodem tohoto opatření jsou problémy
s úklidem prostor určených pro diváky a s tím spojené náklady na úklid těchto prostor, které
následně vždy po skončení závodů doposud hradilo ^/[ěsto Kdyně.

f) určuje pořadateli, kterým je Sdružení českého autosportu, se sídlem Vrážská 1498, 153 00 Praha
5, IČO: 72035935, povinnost po skončení závodu uvést závodiště i okolí trati do původního stavu a
předat je určenému zástupci města Kdyně. Případné škody či náklady na úklid závodiště a okolí trati
budou pořadateli následně fakturovány k úhradě.

g) souhlasíš navrženou trasou objížďky, která bude vedena obousměrně po komunikaci C.
1841 l/III (obcí Němčíce, Oprechtice a Nový Dvůr).
R79-1195 - a) souhlasí s pořádáním závodů minikár na pozemní komunikaci č. 0221/111
v katastrálním území města Kdyně ve dnech 7. 5. -8. 5. 2022 v časech od 8:00 do 18:00 hod.
b) souhlasí s úplnou krátkodobou uzavírkou části pozemní komunikace č. 0221/111 vk.ú. Kdyně
(Koráb) a se zvláštním užíváním této komunikace po dobu konání závodu, staničení
4,3 51 (křižovatka silnic 111/02221 a 111/18413) - 2,110 (křižovatka silnice 111/0221 a místní
komunikace v lokalitě koupaliště na Hájovně)
c) souhlasí s užíváním lesních pozemků ve vlastnictví Města Kdyně kolem pozemní komunikace č.
0221/III za účelem přístupu diváků k trati
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d) určuje pořadateli, kterým je Pobočný spolek UAMK - Automotoklub Škoda Mladá Boleslav, se

sídlem Tř. Václava Klementa 839, Mladá Boleslav II, 239 Ol, IČO: 75124289, povinnost po
skončení závodu uvést závodiště i okolí trati do původního stavu a předat je určenému zástupci
města Kdyně. Případné škody či náklady na úklid závodiště a okolí trati budou pořadateli následně
fakturovány k úhradě.

e) souhlasí s navrženou trasou objížďky, která bude vedena obousměrně po komunikaci C.
1841 l/III (obcí Němčíce, Oprechtice a Nový Dvůr).
R79-1196 - schvaluje uzavření Smlouvy o uložení biologicky rozložitelného odpadu mezi Městem

Kdyně a společností Recyklujeme - Kompostujeme, s.r.o., se sídlem Polní 509, 332 09 Štěnovice,
IČO: 08327025. Odpad je odvážen na pozemek parc.č. 369/25 vk.ú. Myslív, jehož je společnost
vlastníkem a provozuje na tomto pozemku kompostárnu.

R79-1197 - a) ruší usnesení Rady města Kdyně č. R56-839 ze dne 15. 3. 2021.
b) schvaluje v předloženém znění uzavření smlouvy o zřízení služebnosti (věcného břemene) č.
05/2020 se společností CEZ Energetické služby, s.r.o., se sídlem. Výstavní 1144/103, Ostrava-

Vítkovice, PSČ 703 00, 1C: 27804721. Město Kdyně jako povinná je výlučným vlastníkem
pozemků parc. č. 886/1, parc. č. 892/1, parc. č. 892/7 vše vedené jako trvalý travní porost v k.ú.
Kdyně. Oprávněný v souladu se souhlasným stanoviskem ze dne 15.10. 2018 (č.j. S/2210/2018),
zhotovil na pozemcích pare. č. 886/1, 892/1, 892/7 v k.ú. Kdyně, které jsou ve vlastnictví města
Kdyně, vlastní stavbu s názvem „Výstavba plynové kotelny Kdyně", jejíž součástí je i provedení
nového středotlakého plynovodu pro městskou kotelnu a zároveň i zbudování nové teplovodní
přípojky DN 50 na patu objektu prodejny TESCO, jedná se stavbu nezapisovanou do KN. Povinný
touto smlouvou zřizuje ve prospěch oprávněného, jakožto vlastníka výše identifikované stavby,
služebnost spočívající ve věcném právu užívat geometrickým plánem vymezenou část služebných
nemovitostí za účelem užívání stavby, provádění údržby a oprav stavby a přístupu k ní. Služebnost
užívacího práva k služebným nemovitostem je zřizována jako služebnost „in rem" svědčící
vlastníkovi stavby. Jednorázová úplata ve výši 50 Kč/bm činí: plynovod: 7 679 Kč bez DPH a
teplovod: 321 Kč bez DPH, celkem tedy 8 000 Kč bez DPH. Návrh na vklad podá Oprávněný a
uhradí správní poplatek ve výši 2 000 Kč.
R79-1198 - souhlasí v souladu s ustanovením § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů s přijetím daru pro
příspěvkovou organizaci Masarykova základní škola Kdyně, se sídlem Komenského 134, 345 06

Kdyně, IČO: 70996709 a uzavřením smlouvy o poskytnutí daru dle předloženého návrhu. Dar ve
formě finančních prostředků až do výše 90 000 Kč je poskytnut Nadačním fondem manželů
Kellnerových prostřednictvím projektu Pomáháme školám k úspěchu, o.p.s., se sídlem Hvězdová

1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 29005469. Realizovaný projekt je zaměřen na program
kolegiální podpory v rámci projektu „Pomáháme školám k úspěchu".
R79-1199 - a) projednala žádost Pošumavského aeroklubu Klatovy, z.s., se sídlem Chaloupky

573, 339 Ol Klatovy, IČO: 00668311 o podporu návrhu na udělení nejvyššího státního vyznamenání
kdyňskému rodákovi plk. Josefu Hubáčkovi.
b) souhlasí s předloženou žádostí a návrh Pošumavského aeroklubu Klatovy, z.s., se sídlem
Chaloupky 573, 339 Ol Klatovy, IČO: 00668311 na udělení nejvyššího státního vyznamenání plk.
Josefu Hubáčkovi plně podporuje.
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R79-1200 - schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačních programů Plzeňského
kraje na realizaci projektu „O staletí zpět aneb Návrat do historie" (dotační program: „Podpora
rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2022"). Žádost o poskytnutí této
dotace je podávána příspěvkovou organizací MKS Modrá hvězda Kdyně.

Oskar Hamrus, v.r.
starosta města

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