Usnesení ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 13.01.2016

USNESENÍ
ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří
dne 13. ledna 2016

upravená verze
č. 1/2016
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. souhlasí
s podáním žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 20142019, specifického cíle 1.3 - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof, na projekt
„Nákup hasičského vozu pro JSDH Kynšperk nad Ohří“, do maximální výše 10 mil. Kč bez
DPH a
2. ukládá
a) vedoucí majetkového odboru objednat zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci,
b) vedoucí správního a sociálního odboru zajistit podání žádosti o dotaci po obdržení studia
proveditelnosti a předložit zastupitelstvu města ke schválení zajištění předfinancování projektu
v roce 2018.

č. 2/2016
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
Smlouvu o připojení k distribuční soustavě č. 32009007 1906 mezi městem Kynšperk nad Ohří a
RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17,
IČ: 27295567, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení,
2. ukládá
vedoucí majetkového odboru předložit smlouvu k podpisu starostovi města a
3. pověřuje
starostu podpisem smlouvy.

č. 3/2016
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
Smlouvu o dílo mezi městem Kynšperk nad Ohří a Správou majetku spol. s r.o., Chebská 697,
357 51 Kynšperk nad Ohří, IČ: 25233556, na činnosti – čištění a úklid města včetně zimní
údržby, provozování a údržba veřejného osvětlení, pomníků, kašen a věžních hodin, provádění
výzdoby města, správa a údržba komunikací a technických zařízení s nimi souvisejících
v majetku města, svoz komunálního odpadu a správa a údržba veřejné zeleně ve městě, včetně
souvisejících technických zařízení, na rok 2016, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení a
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2. ukládá
vedoucí majetkového odboru
a) zajišťovat v průběhu roku 2016 kontrolní činnost nad plněním a dodržováním ustanovení této
smlouvy a
b) předložit smlouvu k podpisu starostovi města.

č. 4/2016
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. souhlasí
se vstupem na pozemky a provedením stavby „Kynšperk nad Ohří ul. Petra Bezruče – gravitační
kanalizace, ČSOV a výtlak splaškových vod“ na pozemcích p.č. 208/2, 373/1, 400/1 a 1298/1
v k.ú. Kynšperk nad Ohří stavebníkem Sokolovská vodárenská s.r.o., Nádražní 544, 356 01
Sokolov IČ 26348675,
2. ukládá
vedoucí majetkového odboru předložit souhlas k podpisu starostovi a
3. pověřuje
starostu města podpisem souhlasu.

č. 5/2016
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
uzavření „Smlouvy o technických podmínkách a poplatku za omezené užívání pozemku a o
právu provést stavbu“ č. 4/2016 uzavřenou mezi městem Kynšperk nad Ohří a XXX,
2. souhlasí
se stavbou lehkého oplocení na pozemku p. č. 1314/6 v k. ú. Kynšperk nad Ohří. Souhlas se
vydává pro XXX,
3. ukládá
vedoucí majetkového odboru předložit souhlas a smlouvu k podpisu starostovi a
4. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy a souhlasu.

č. 6/2016
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. bere na vědomí
výsledek výběrového řízení včetně nabídkových cen jednotlivých uchazečů na dodavatele
stavebních prací pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce místní komunikace Mistra
Jana Husa, Kynšperk nad Ohří“ - II. etapa,
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2. schvaluje
a) zadání zakázky vítězi výběrového řízení za cenu dle podané nabídky. V případě neochoty
k uzavření smlouvy ze strany vybraného uchazeče o veřejnou zakázku zadat plnění zakázky
uchazeči, který se umístil na 2. místě, případně analogicky na 3. místě za cenu dle podané
nabídky,
b) uzavření smlouvy o dílo č. 3/2016 na realizaci investiční akce „Rekonstrukce místní
komunikace Mistra Jana Husa, Kynšperk nad Ohří“ - II. etapa s vítězem výběrového řízení na
dodavatele stavby, kterým se stala firma Algon, a.s., divize dopravní a inženýrské stavby
Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5, IČ: 284 20 403, DIČ: CZ28420403. Pokud vítěz
výběrového řízení odmítne podepsat smlouvu o dílo, bude smlouva uzavřena s uchazečem, který
se umístil na 2. místě, případně analogicky na 3. místě a
3. ukládá
vedoucímu majetkového odboru vyrozumět všechny uchazeče o výsledku výběrového řízení a
předložit smlouvu č. 3/2016 k podpisu starostovi města.

č. 7/2016
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. bere na vědomí
výsledek výběrového řízení včetně nabídkových cen jednotlivých uchazečů na dodavatele
stavebních prací pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce veřejného osvětlení –
Nádražní ul., Kynšperk nad Ohří“,
2. schvaluje
a) zadání zakázky vítězi výběrového řízení za cenu dle podané nabídky. V případě neochoty
k uzavření smlouvy ze strany vybraného uchazeče o veřejnou zakázku zadat plnění zakázky
uchazeči, který se umístil na 2. místě, případně analogicky na 3. místě za cenu dle podané
nabídky,
b) uzavření smlouvy o dílo č. 2/2016 na realizaci investiční akce „Rekonstrukce veřejného
osvětlení – Nádražní ul., Kynšperk nad Ohří“ s vítězem výběrového řízení na dodavatele stavby,
kterým se stala firma Zbyněk Toman - Elmontop, Štěpánovice 53, 339 01 Klatovy,
IČ: 103 48 239, DIČ: CZ5712290364. Pokud vítěz výběrového řízení odmítne podepsat smlouvu
o dílo, bude smlouva uzavřena s uchazečem, který se umístil na 2. místě, případně analogicky na
3. místě a
3. ukládá
vedoucímu majetkového odboru vyrozumět všechny uchazeče o výsledku výběrového řízení a
předložit smlouvu č. 2/2016 k podpisu starostovi města a zařadit akci do plánu oprav a investic
na rok 2016.

č. 8/2016
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
přidělení bytu XXX v Kynšperku nad Ohří do nájmu na dobu určitou – 1 rok, nájemné je
stanoveno ve výši 68,36 Kč/m2/měsíc s každoročním navýšením o inflaci. Žadatel XXX a
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2. ukládá
vedoucí majetkového odboru sdělit usnesení rady města žadateli a Správě majetku Kynšperk nad
Ohří, spol. s r.o.

č. 9/2016
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
a) ukončení užívání vyhrazených parkovacích míst dle podaných žádostí,
b) přidělení vyhrazených parkovacích míst pro žadatele z řad občanů města Kynšperk nad Ohří
v lokalitách ulic U Pivovaru, Zámečnická, náměstí 5. května, J. K. Tyla, Jiřího z Poděbrad,
Aloise Jiráska, K. Havlíčka Borovského, náměstí SNP, ul. Jana Nerudy, Staré náměstí a náměstí
Míru (dle příloh č. 1 až 10 tohoto usnesení) dle podaných žádostí o prodloužení, přidělení,
zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP pro osoby zdravotně postižené nebo výměnu
vyhrazených parkovacích míst pro rok 2016 a
2. ukládá
vedoucí majetkového odboru vyrozumět žadatele o usnesení rady města a vyhotovit platební
výměry jednotlivým žadatelům.

č. 10/2016
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. souhlasí
se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro XXX v ulici Sokolovská XXX, viz situace, která
je přílohou č. 1 usnesení a
2. ukládá
vedoucí majetkového odboru zaslat stanovisko rady města žadateli a zajistit potřebná povolení
k vybudování parkování a zajistit jeho zřízení.

č. 11/2016
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. částečně revokuje
usnesení č. 54 ze dne 04. 03. 2015, původní znění:
1. schvaluje
novou koncepci nakládání s komunálním odpadem ve městě, s ohledem na platnou legislativu a
na povinnost zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu včetně
biologicky rozložitelných složek komunálního odpadu a kovů v rozsahu:
a) instalovat nádoby na biologicky rozložitelné složky komunálního odpadu (200 x 110 a
390 x 240 l) ke všem rodinným domům a objektům k bydlení (590 ks),
b) instalovat velkoobjemové kontejnery na biologicky rozložitelné složky komunálního
odpadu (VOK) po 1ks na exponovaná místa (zahrádkářské kolonie v ul. Na Hrázi a u
garáží, hřbitov) a 4 ks na sběrný dvůr (celkem 7 ks)
c) sběr kovů zabezpečovat pouze prostřednictvím sběrného dvora, který již kovy odebírá a je
vybaven potřebnou nádobou
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a úmysl pořízení sběrných nádob na biologicky rozložitelné složky komunálního odpadu pomocí
využití dotačních prostředků dle 64. výzvy Operačního programu Životní prostředí „Zkvalitnění
nakládání s odpady“,
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru vypracovat návrh nové obecně závazné vyhlášky o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
dle platné legislativy v rozsahu dle schváleného usnesení a předložit návrh nové obecně závazné
vyhlášky na příštím zasedání rady města a vypracovat žádost o dotaci na pořízení sběrných
nádob na Operačního programu Životní prostředí,
3. uděluje
plnou moc paní Ing. Radomíře Kiclové k jednání se Státním fondem Životního prostředí České
republiky v souvislosti s poskytnutím a čerpáním dotace poskytnutí dotace na nákup sběrných
nádob na biologicky rozložitelné složky komunálního odpadu odpad dle 64. výzvy Operačního
programu Životní prostředí a
4. pověřuje
starostu města k podpisu plné moci a žádosti o poskytnutí dotace na nákup sběrných nádob na
biologicky rozložitelné složky komunálního odpadu odpad dle 64. výzvy Operačního programu
Životní prostředí.
nové znění:
1. schvaluje
novou koncepci nakládání s komunálním odpadem ve městě na období 2015-2020, s ohledem na
platnou legislativu a na povinnost zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního
odpadu včetně biologicky rozložitelných složek komunálního odpadu a kovů v rozsahu:
a) instalovat nádoby na biologicky rozložitelné složky komunálního odpadu (200 ks o
objemu 110 l a 390 ks o objemu 240 l) ke všem rodinným domům a objektům k bydlení
(590 ks),
b) instalovat velkoobjemové kontejnery na biologicky rozložitelné složky komunálního
odpadu (VOK) po 1 ks na exponovaná místa (zahrádkářské kolonie v ul. Na Hrázi a u
garáží, hřbitov) a 4 ks do částí města Kynšperk nad Ohří - Dolní Pochlovice, Štědrá,
Chotíkov, Liboc a Zlatá (celkem 7 ks),
c) sběr kovů zabezpečovat prostřednictvím sběrného dvora, který již kovy odebírá a je
vybaven potřebnou nádobou a menšími nádobami umístěnými na exponovaných místech,
d) zajistit sběrné nádoby na biologicky rozložitelné složky komunálního odpadu formou
služby (nájmu) od svozové firmy,
2. ukládá
vedoucí majetkového odboru vypracovat návrh nové obecně závazné vyhlášky o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
dle platné legislativy v rozsahu dle schváleného usnesení, předložit návrh nové obecně závazné
vyhlášky na příštím zasedání rady města, zajistit v prvním pololetí roku 2016 výběrové řízení na
dodavatele pronájmu sběrných nádob a svozu BRKO a vyčlenit finanční prostředky na zajištění
služby do plánu investic v roce 2016.
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č. 12/2016
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
ukončení smluv o nájmu částí pozemků p. č. 1218/1 a 1032/2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří dohodou
ke dni 31.01.2016, případně podání výpovědi dle příslušných ustanovení smluv:
a) L. Š., XXX Kynšperk nad Ohří,
b) P. S. XXX Kynšperk nad Ohří
c) M. J. XXX Kynšperk nad Ohří
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení dohody, případně výpovědi o ukončení
nájmu a
3. pověřuje
starostu podpisem dohody a výpovědi.

č. 13/2016
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. bere na vědomí
výsledek veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku prodeje pozemku 698 (zastavěná plocha a
nádvoří) o výměře 113 m2, jehož součástí je stavba – budova s číslem popisným 19 – rodinný
dům (náměstí Míru č. p. 19, Kynšperk nad Ohří), k.ú. Kynšperk nad Ohří a
2. ukládá
vedoucí majetkového odboru vyzvat zájemce o pronájem bytu č. 1, náměstí Míru č. p. 19,
Kynšperk nad Ohří, k.ú. Kynšperk nad Ohří, k projednání podmínek pronájmu bytu.

č. 14/2016
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří schválit
a) prodej pozemku nově označeného jako p. č. 1218/17 (trvalý travní porost) o výměře
1129 m2 odděleného z pozemku p. č. 1218/1 a 1032/2 geometrickým plánem č. 1420-5/2015
ze dne 21.09.2015 v k.ú. Kynšperk nad Ohří XXX, XXX,
b) prodej pozemku nově označeného jako p. č. 1218/18 (trvalý travní porost) o výměře 994 m2
odděleného z pozemku p. č. 1218/1 a 1032/2 geometrickým plánem č. 1420-5/2015 ze dne
21.09.2015, v k.ú. Kynšperk nad Ohří XXX, XXX,
c) prodej pozemku nově označeného jako p. č. 1218/19 (trvalý travní porost) o výměře 994 m2
odděleného z pozemku p. č. 1218/1 geometrickým plánem č. 1420-5/2015 ze dne
21.09.2015 XXX, XXX a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru předložit materiál na jednání zastupitelstva města.
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č. 15/2016
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. projednala
žádost Krajského úřadu Karlovarského kraje o vyjádření k udělení licence na provozování
veřejné osobní linkové dopravy dopravci AG Ligneta regionalbus s. r. o., IČO 263 18 741,
Severní 872/15, 360 01 Karlovy Vary pro linku Praha – Karlovy Vary – Sokolov - Kynšperk nad
Ohří – Cheb ( splatností od 01.01.2019), k udělení licence nemá žádné připomínky a
2. ukládá
vedoucí majetkového odboru sdělit usnesení rady města Krajskému úřadu Karlovarského kraje,
odboru dopravy a silničního hospodářství.

Ing. Tomáš Svoboda v.r.
starosta

Mgr. Štěpánka Neubergová, MBA v.r.
1. místostarostka

„Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené usnesení rady města Kynšperk
nad Ohří. Osobní údaje jsou nahrazeny symbolem vypuštění XXX.
Plné znění usnesení (včetně příloh) zastupitelstva města a rady je k dispozici v podatelně
městského úřadu.“
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