Usnesení ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19.02.2020

USNESENÍ
ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří
dne 19. února 2020

upravená verze
č. RM 44/2020
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. bere na vědomí
informaci o dokladové inventarizaci provedené k 31. 12. 2019.

č. RM 45/2020
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. bere na vědomí
informaci o provedených fyzických inventarizacích k 31. 10. 2019 u organizačních složek města,
městského úřadu a města samotného,
2. schvaluje
vyřazení navrženého majetku z majetku organizačních složek města, městského úřadu a města
formou fyzické likvidace. Jedná se o majetek, který je neupotřebitelný, nefunkční a neplní svůj
účel dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a
3. ukládá
odpovědným pracovníkům organizačních složek města a městského úřadu předat protokol
o provedené likvidaci na finanční odbor městského úřadu do 30. 04. 2020.

č. RM 46/2020
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří poskytnutí peněžitých darů
mažoretkám Luckies ZŠ Kynšperk nad Ohří na zájezd do Francie ve dnech od 22.02.2020 do
01.03.2020 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a
2. pověřuje
starostu podpisem darovacích smluv do 15.03.2020.
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č. RM 47/2020
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
žadatelům o poskytnutí dotací do výše 50.000,00 Kč z rozpočtu města Kynšperk nad Ohří v roce
2020 dotace ve výších uvedených v tabulce, která tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení a
2. pověřuje
starostu podpisem schválených veřejnoprávních smluv do 15.03.2020.

č. RM 48/2020
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. jmenuje
v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, v souladu s ust. § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, v souladu s vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení
a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s usnesením Rady města
Kynšperk nad Ohří č. RM 13/2020 ze dne 22.01.2020 konkursní komisi k provedení
konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřská škola Kynšperk,
Zahradní 385, příspěvková organizace, se sídlem Zahradní 385/3, 357 51 Kynšperk nad Ohří,
IČO 635 31 054 ve složení:
Ing. Tomáš Svoboda
Mgr. Štěpánka Neubergová, MBA
Mgr. Blanka Hanáková
Mgr. Jaroslava Petlíková
Mgr. Šárka Gabrielová
Mgr. Zuzana Týnková
Mgr. Vlastimila Prchalová

- člen určený zřizovatelem (předseda komise)
- člen určený zřizovatelem
- člen určený Krajským úřadem Karlovarského kraje
- školní inspektor České školní inspekce
- člen určený Českou školní inspekcí (odborník-ředitel MŠ)
- člen určený Českou školní inspekcí (psycholog)
- pedagogický pracovník příslušné příspěvkové organizace

2. ukládá
tajemnici konkursní komise seznámit členy konkursní komise s jejich jmenováním, místem
a časem konání jednání komise a programem jednání.

č. RM 49/2020
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. jmenuje
v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, v souladu s ust. § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, v souladu s vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení
a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s usnesením Rady města
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Kynšperk nad Ohří č. RM 13/2020 ze dne 22.01.2020 konkursní komisi k provedení
konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřská škola Kynšperk
nad Ohří, U Pivovaru 367, okres Sokolov, příspěvková organizace, se sídlem U Pivovaru
367/3, 357 51 Kynšperk nad Ohří, IČO 497 66 961 ve složení:
Ing. Tomáš Svoboda
Mgr. Štěpánka Neubergová, MBA
Mgr. Blanka Hanáková
Mgr. Jaroslava Petlíková
Mgr. Šárka Gabrielová
Mgr. Zuzana Týnková
paní Ivana Vebrová

- člen určený zřizovatelem (předseda komise)
- člen určený zřizovatelem
- člen určený Krajským úřadem Karlovarského kraje
- školní inspektor České školní inspekce
- člen určený Českou školní inspekcí (odborník-ředitel MŠ)
- člen určený Českou školní inspekcí (psycholog)
- pedagogický pracovník příslušné příspěvkové organizace

2. ukládá
tajemnici konkursní komise seznámit členy konkursní komise s jejich jmenováním, místem
a časem konání jednání komise a programem jednání.

č. RM 50/2020
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. projednala a bere na vědomí
v souladu s ust. § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších
předpisů s ředitelkami mateřských škol, které zřizuje město Kynšperk nad Ohří, jejich návrh na
přerušení provozu mateřských škol v měsíci červenci 2020 a srpnu 2020, který stanovily v tomto
rozsahu:
Mateřská škola Kynšperk, Zahradní 385
Přerušení provozu
od 03.08.2020 do 31.08.2020
Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, U Pivovaru 367
Přerušení provozu
od 01.07.2020 do 31.07.2020
2. nesouhlasí
s přerušením provozu
Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, U Pivovaru 367
od 25.08.2020 do 31.08.2020
3. ukládá
vedoucí správního a sociálního odboru sdělit ředitelkám mateřských škol usnesení rady města do
28.02.2020.

č. RM 51/2020
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. souhlasí
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v souladu s ust. § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů s místy a termíny
zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021, které navrhly ředitelky mateřských
škol takto:
Místo zápisu:
Mateřská škola Kynšperk, Zahradní 385, příspěvková organizace, IČO 635 31 054, se sídlem
Zahradní 385/3, 357 51 Kynšperk nad Ohří
Termín zápisu:
06.05.2020 v době od 9:00 do 11:30 hod. a od 12:30 do 15:30 hod.
Místo zápisu:
Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, U Pivovaru 367, okres Sokolov, příspěvková organizace,
IČO 497 66 961, se sídlem U Pivovaru 367/3, 357 51 Kynšperk nad Ohří
Termín zápisu:
05.05.2020 v době od 10:00 do 15:00 hod.
2. ukládá
vedoucí správního a sociálního odboru sdělit ředitelkám mateřských škol usnesení rady města do
28.02.2020.

č. RM 52/2020
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
pro školní rok 2020/2021 povolení výjimky z počtu dětí ve třídách Mateřské školy Kynšperk
nad Ohří, U Pivovaru 367/3, okres Sokolov, příspěvková organizace, IČO 497 66 961, se
sídlem U Pivovaru 367/3, 357 51 Kynšperk nad Ohří a Mateřské školy Kynšperk, Zahradní
385, příspěvková organizace, IČO 635 31 054, se sídlem Zahradní 385/3, 357 51 Kynšperk nad
Ohří na základě ustanovení § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) do 4 dětí na každou třídu, tzn.
do 28 dětí na každou třídu mateřské školy za předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu
kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví a
2. ukládá
vedoucí správního a sociálního odboru sdělit usnesení ředitelkám škol v termínu do 28.02.2020.

č. RM 53/2020
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 25. 5. 2017 na pronájem bytu č. XXX
(2+1 s celkovou podlahovou plochou 63,35 m2), v rodinném domě v městě Kynšperk nad Ohří,
č. p. XXX, XXX, který je součástí pozemku parcelní číslo 656 v katastrálním území Kynšperk
nad Ohří, obec Kynšperk nad Ohří, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj,
katastrální pracoviště Sokolov na listu vlastnictví č. 1 pro Město Kynšperk nad Ohří mezi XXX,
nar. XXX, trvale bytem XXX a Městem Kynšperk nad Ohří, jehož předmětem je sjednání nové
doby nájmu určité do 31. 5. 2021,
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2. ukládá
vedoucí majetkového odboru sdělit usnesení žadateli a vydat pokyny Správě majetku Kynšperk
nad Ohří, s.r.o. k uzavření dodatku a
3. pověřuje
starostu podpisem dodatku.

č. RM 54/2020
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. souhlasí
a) jako vlastník pozemků se zahájením projektové přípravy týkající se krajinné úpravy a
restaurování kamenného podstavce v lokalitě U Kapličky, na pozemcích p.č. 1205/9, 1205/10 a
1207 vše k.ú. Kynšperk nad Ohří. Souhlas se vydává pobočnému spolku Český svaz ochránců
přírody KYNŠPERSKO, se sídlem Nádražní 481/4, 357 51 Kynšperk nad Ohří, IČO 05076714
zastoupený předsedkyní spolku Ing. Evou Řezníčkovou,
b) s objednávkou polohopisného a výškopisného zaměření pozemků v lokalitě U Kapličky, na
pozemcích p.č. 1205/9, 1205/10 a 1207 vše k.ú. Kynšperk nad Ohří pro potřeby zpracování výše
uvedené projektové přípravy a
2. ukládá
vedoucí majetkového odboru sdělit usnesení žadatelům a zajistit zaměření pozemků.

č. RM 55/2020
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
uzavření smlouvy o užívání pozemků pro umístění, provedení stavby, včetně jejích oprav a o
technických podmínkách realizace stavby „Stavební úpravy objektu Maxima Gorkého č.p XXX
Kynšperk nad Ohří - p.p.č. XXX k.ú. Kynšperk nad Ohří“ mezi Městem Kynšperk nad Ohří a
uživateli (investory) stavby XXX (nar. XXX) a XXX (nar. XXX), oba bytem XXX - ve znění
návrhu smlouvy uvedené v příloze č. 1 tohoto materiálu,
2. souhlasí
a) s krátkodobým uzavřením místních komunikací (vč. plánované objízdné trasy) a pořádáním
průvodu při Oslavách osvobození dne 6. května 2020 od 15:45 do 16:30 hod. na pozemcích
parc. č. 4/1, 17/1, 50, 61, 62, 86/1, 126/1, 127, 173/1, 191/1, 191/2, 1077, 1553/2
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, souhlas se vydává pro subjekt Městské kulturní středisko v Kynšperku
nad Ohří, příspěvková organizace, IČO 003 68 636, se sídlem nám. SNP 389, 357 51
Kynšperk nad Ohří (zapsaný v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Plzni,
oddíl Pr, vložka 716) - ve znění návrhu souhlasu uvedeného v příloze č. 2 tohoto materiálu,
b) s krátkodobým uzavřením místních komunikací a pořádáním průvodu při Letních
slavnostech dne 6. června 2020 od 13:20 do 13:50 hod. na pozemcích parc. č. 50, 61, 62,
86/1, 126/1, 127, 1077, 1220/1, 1251/4, 1251/8, 1553/2 v katastrálním území a obci
Kynšperk nad Ohří, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální
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pracoviště Sokolov na listu vlastnictví č. 1 - pro Město Kynšperk nad Ohří, souhlas se
vydává pro subjekt Městské kulturní středisko v Kynšperku nad Ohří, příspěvková
organizace, IČO 003 68 636, se sídlem náměstí SNP 389, 357 51 Kynšperk nad Ohří
(zapsaný v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 716) ve znění návrhu souhlasu uvedeného v příloze č. 3 tohoto materiálu,
c)

jako vlastník stavbou dotčených pozemků parc. č. 19/6, 19/7, 19/8, 62, 167, 173/1, 289 (i
zařízení staveniště), 319/1 v katastrálním území a obci Kynšperk nad Ohří a pozemku parc.
č. 146/2 v katastrálním území Dolní Pochlovice, obec Kynšperk nad Ohří, zapsaných
u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov na listu
vlastnictví č. 1 - pro Město Kynšperk nad Ohří, souhlasí s umístěním a prováděním stavby
„Kynšperk nad Ohří - ul. J. K. Tyla - výměna kanalizace a vodovodu“. Souhlas se vydává
společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., IČO 263 48 675, se sídlem Svatopluka Čecha
1001, 356 01 Sokolov - ve znění návrhu souhlasu uvedeného v příloze č. 4 tohoto materiálu,

3. ukládá
vedoucí majetkového odboru předložit smlouvu a souhlasy k podpisu starostovi a
4. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy a souhlasů.
č. RM 56/2020
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. bere na vědomí
výsledek výběrového řízení formou průzkumu trhu na dodavatele sdružených služeb dodávky el.
energie a plynu pro rok 2021 a 2021 až 2022 (veřejná zakázka malého rozsahu) doručených ke
dni 19.02.2020,
2. schvaluje
výběr dodavatele na sdružené služby dodávky el. energie a plynu - společnost ČEZ ESCO, a.s.,
IČO 03592880, se sídlem Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4 zapsaná v obchodním
rejstříku vedeného u u Městského soudu v Praze knihovní vložka č. B 20240 na dobu určitou a
to na období od 01.01.2021 do 31.12.2022,
3. ukládá
vedoucí majetkového odboru zaslat akceptaci nabídky vybranému dodavateli a následně
předložit smlouvu starostovi k podpisu a
4. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.

č. RM 57/2020
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. bere na vědomí
jako zřizovatel příspěvkové organizace výsledek výběrového řízení včetně nabídkových cen
jednotlivých uchazečů na dodavatele stavebních prací pro veřejnou zakázku malého rozsahu
„Rekonstrukce WC restaurace „Skleník“, nám. SNP č. p. 389, Kynšperk nad Ohří“,
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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 na realizaci investiční „Rekonstrukce WC restaurace „Skleník“, nám.
SNP č. p. 389, Kynšperk nad Ohří“ s vítězem výběrového řízení na dodavatele stavby, kterým se
stal uchazeč s nabídkou č. 2 - Jaroslav Brousil, se sídlem Habartov, Okružní 67, IČO 18693474.
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, za podmínek návrhu
smlouvy o dílo uvedené v příloze č. 2 tohoto materiálu a
3. ukládá
ředitelce Městského kulturního střediska v Kynšperku nad Ohří, příspěvková organizace uzavřít
smlouvu o dílo s vybraným uchazečem.
č. RM 58/2020
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
převod peněžitých prostředků ve výši XXX Kč z rezervního fondu na posílení rozpočtu na rok
2020 příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko v Kynšperku nad Ohří, příspěvková
organizace, náměstí SNP 389, 357 51 Kynšperk nad Ohří, IČO 00368636 a použití těchto
peněžitých prostředků na dofinancování investičních nákladů na rekonstrukci WC v restauraci
Skleník na základě žádosti, která tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení a
2. ukládá
vedoucí finančního odboru sdělit usnesení ředitelce příspěvkové organizace do 29. 02. 2020.

č. RM 59/2020
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo s panem Petrem Troníčkem, Do Zátiší 24, 350 02 Cheb, IČO 468 27
765, která tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení, kdy předmětem smlouvy je výroba a vysílání
dokumentárních a zpravodajských šotů v roce 2020 a
2. pověřuje
starostu podpisem této smlouvy do 25.02.2020.

Ing. Tomáš Svoboda v.r.
starosta

Jana Tomsová v.r.
1. místostarostka
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„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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