Usnesení ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 09.01.2018

USNESENÍ
ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří
dne 09. ledna 2018

upravená verze
č. RM 1/2018
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. revokuje
své usnesení č. RM 311/2017 ze dne 6.12.2017 bod 3. usnesení
původní znění
3. ukládá
vedoucí majetkového odboru vyhotovit platební výměry jednotlivým žadatelům a zveřejnit
záměr na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů.
nové znění:
3. ukládá
vedoucí majetkového odboru vyhotovit smlouvy o nájmu pozemku jednotlivým nájemcům a
zveřejnit záměr na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů.
2. schvaluje
uzavření smluv o nájmu části pozemků p.č. 17/1, p.č. 19/3, p.č. 24, p.č. 20/1, p.č. 43, p.č. 62,
p.č. 167, p.č. 758/2, p.č. 1195/20 a p.č. 1195/1, vše v katastrálním území a obci Kynšperk nad
Ohří zapsané na listu vlastnictví LV č.1 a evidované u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj,
katastrální pracoviště Sokolov, za účelem užívání místa pro parkování (odstavné místo) na dobu
určitou od 01.01.2018 do 31.12.2018 za cenu 2000,00Kč/rok/místo s jednotlivými nájemci dle
přílohy č. 1 tohoto materiálu a za podmínek návrhu smlouvy dle přílohy č. 2,
3. ukládá
vedoucí majetkového odboru vyhotovit smlouvy o nájmu pozemků jednotlivým žadatelům a
4. pověřuje
vedoucí majetkového odboru podpisem smluv o nájmu pozemku za účelem užívání místa pro
parkování v souladu s přijatým usnesením.

č. RM 2/2018
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. souhlasí
jako vlastník pozemků parc. č. 62, 126/5, 126/6, 126/7, 127, 134, 158, 167, 173/1, 176/1, 176/4,
176/5, 176/8, 176/16, 181/1, 289, 319/1, 1273/1, 1276/1, 1276/4 a 1276/16 v katastrálním území
a obci Kynšperk nad Ohří, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální
pracoviště Sokolov na listu vlastnictví č. 1 - pro Město Kynšperk nad Ohří, se vzdušným
vedením optické sítě - stavba „Metropolitní optická síť Kynšperk nad Ohří, Etapa I.“. Nad
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uvedenými pozemky v majetku města vede vzdušné vedení optické sítě, které je taženo vždy ze
sousedních bytových domů. Souhlas se vydává společnosti RETE internet, s.r.o.,
IČO 264 04 524, se sídlem Plzeň, Lobezská 214/9, PSČ 301 44, pro účely udělení výjimky z
ustanovení § 24, odst. 1 Vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,
ve znění pozdějších předpisů - ve znění návrhu souhlasu uvedeného v příloze č. 1 tohoto
materiálu,
2. ukládá
vedoucí majetkového odboru:
a) předložit souhlas k podpisu starostovi do 12.01.2018,
b) vypracovat a předložit radě města úpravu pravidel pro ukládání sítí do pozemků města
v souladu s ustanovením Vyhlášky č. 501/2001 Sb. o obecných požadavcích na využívání území,
v platném znění, do 30.06.2018 a
3. pověřuje
starostu města podpisem souhlasu.

č. RM 3/2018
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. bere na vědomí
návrh znění servisních smluv pro realizaci investiční akce „Přístavba výtahu pro dům
s pečovatelskou službou (DPS), Zámečnická 501/7, Kynšperk nad Ohří“, uvedené v příloze
č. 1 - 4 tohoto materiálu,
2. ukládá
tajemníkovi úřadu zajistit vyhotovení znění servisních smluv v souladu s platnou legislativou a
předložit je starostovi města k podpisu do 31.01.2018 a
3. pověřuje
starostu podpisem smluv.

č. RM 4/2018
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. souhlasí
jako vlastník sousedního pozemku parc. č. 471/1 v katastrálním území a obci Kynšperk nad Ohří,
zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov na listu
vlastnictví č. 1 - pro Město Kynšperk nad Ohří, se stavbou „Zateplení bytového domu Kynšperk
nad Ohří, Petra Bezruče 107, 109 a 110“ (rekonstrukce fasády - zateplení) na pozemcích parc. č.
468, 469 a 470 v katastrálním území a obci Kynšperk nad Ohří, souhlas se vydává pro
Společenství vlastníků Petra Bezruče 107, 109, 110 Kynšperk n/O, IČO 263 28 267, se sídlem
Petra Bezruče 109/12, 357 51 Kynšperk nad Ohří, zapsaného v rejstříku společenství vlastníků
jednotek vedeným pod oddílem S, vložka 517 u Krajského soudu v Plzni - ve znění návrhu
souhlasu uvedeného v příloze tohoto materiálu,
2. ukládá
vedoucí majetkového odboru předložit souhlas k podpisu starostovi a
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3. pověřuje
starostu města podpisem souhlasu.

č. RM 5/2018
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. projednala
„Petici za novou příjezdovou cestu“ podanou dne 13.12.2017 a evidovanou pod č. j. 08476/17
petičním výborem zastoupeným XXX, XXX a XXX, XXX a podepsanou občany města
Kynšperk nad Ohří, dle přiloženého seznamu,
2. schvaluje
odpověď na „Petici za novou příjezdovou cestu“ podanou dne 13.12.2017 a evidovanou pod
č. j. 08476/17 a způsob jejího vyřízení,
3. pověřuje
starostu města podpisem odpovědi na petici,
4. ukládá
vedoucí majetkového odboru:
a) zaslat tuto odpověď na petici petičnímu výboru
b) zařadit opravu komunikace Kamenný Dvůr do návrhu plánu investic na rok 2018 a
c) předložit odpověď na petici na vědomí Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří na zasedání
dne 28.02.2018.

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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