Usnesení ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 30.06.2021

USNESENÍ
ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří
dne 30. června 2021
upravená verze
č. RM 191/2021
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. neschvaluje
poskytnutí jednorázového peněžitého daru paní XXX na dokoupení vybavení Fitness centra
24/7, nám. SNP 858, Kynšperk nad Ohří ani příspěvek na měsíční proplácení části permanentek
zaregistrovaných členů a
2. pověřuje
vedoucí finančního odboru sdělit usnesení žadatelce do 15.07.2021.

č. RM 192/2021
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. bere na vědomí
oznámení ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov,
příspěvková organizace, IČO 699 78 883, se sídlem Jana A. Komenského 540/7, 357 51
Kynšperk nad Ohří o výsledcích voleb do školské rady ze dne 21.06.2021,
2. jmenuje
v souladu s ust. § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů pro další tříleté funkční období jako
své zástupce do školské rady Základní školy Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková
organizace, Bc. Alenu Kadavou a Bc. Pavlu Danielovou,
3. pověřuje
starostu města podpisem jmenování výše uvedených členek školské rady a
4. ukládá
vedoucí správního a sociálního odboru oznámit neprodleně jmenování členů za zřizovatele
ředitelce základní školy.

č. RM 193/2021
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. projednala
všechny žádosti o pronájem garsoniéry č. XXX o podlahové ploše 26,20 m2, v domě s využitím
terénní pečovatelské služby č. p. XXX v ulici XXX, č. o. XXX ve městě Kynšperk nad Ohří,
který je součástí pozemku parcelní číslo 451 v katastrálním území Kynšperk nad Ohří, obec
Kynšperk nad Ohří, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště
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Sokolov na listu vlastnictví č. 1 pro Město Kynšperk nad Ohří doručené Městskému úřadu
Kynšperk nad Ohří do zahájení schůze rady města,
2. schvaluje
a) výjimku ze „Zásad pro pronájem bytů ve vlastnictví města Kynšperk nad Ohří“ –
odstavec I. bod 2. – „... nemá evidovaný trvalý pobyt na adrese Městského úřadu Kynšperk nad
Ohří …“,
b) uzavření nájemní smlouvy na pronájem garsoniéry č. XXX o podlahové ploše 26,20 m2
včetně příslušenství v domě s využitím terénní pečovatelské služby ve městě Kynšperk nad Ohří,
č. p. XXX, v ulici XXX, č. o. XXX, který je součástí pozemku parcelní číslo 451 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 s paní XXX, nar. XXX, s trvalým bydlištěm XXX, žijící v XXX, za smluvní nájemné ve
výši XXX Kč/m2, s možností každoročního navýšení o index růstu inflace a se stanovením
povinnosti složit jistotu ve výši 3 měsíčního nájemného z podlahové plochy bytu tj. XXX Kč
nejpozději do tří měsíců ode dne podpisu smlouvy o nájmu, na dobu určitou 6 měsíců,
3. ukládá
vedoucí majetkového odboru sdělit usnesení rady města žadatelce a předložit starostovi nájemní
smlouvy k podpisu a
4. pověřuje
starostu podpisem smlouvy.

č. RM 194/2021
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. neschvaluje
uzavření smlouvy o zřízení veřejného místa zpětného odběru se společností ECOBAT s.r.o., IČO:
267 25 967, se sídlem Praha 6, Soborská 1302/8, PSČ 160 00, která provozuje kolektivní systém
pro zpětný odběr baterií a akumulátorů
2. ukládá
vedoucí majetkového odboru zaslat neziskové organizaci ECOBAT s.r.o. zamítavou odpověď.

č. RM 195/2021
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. neschvaluje
uzavření smlouvy o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru
elektrozařízení se společností ELEKTROWIN a.s., IČ: 272 57 843, se sídlem Praha 4, Michelská
300/60, PSČ 140 00, která provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, oddělený sběr,
zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu,
2. ukládá
vedoucí majetkového odboru zaslat společnosti ELEKTROWIN a.s. zamítavou odpověď.

č. RM 196/2021
Rada města Kynšperk nad Ohří
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1. schvaluje
a) uzavření úplatné „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-0012844/VB
1- v souvislosti se stavbou Kynšperk, SO, p.č. 1248/1, kNN mezi Městem Kynšperk nad
Ohří a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ
405 02, zapsaná v OR vedeném rejstříkovým soudem v Ústí nad Labem, oddíl B., vložka
2145 IČO 24729035, DIČ CZ24729035, zastoupenou na základě jí písemně udělené plné
moci společnosti Diviš elektro centrum s. r. o., IČO 26403331 se sídlem Praha - Žižkov,
Kubelíkova 1224/42, PSČ 13000, za podmínek uvedených v návrhu smlouvy v příloze č.
1. 2. tohoto materiálu,
b) uzavření úplatné „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IE-120006516/VB/1- v souvislosti se stavbou KYNŠPERK, SO, UL. PROKOPA HOLÉHO,
KNN mezi Městem Kynšperk nad Ohří a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín
IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zapsaná v OR vedeném rejstříkovým soudem
v Ústí nad Labem, oddíl B., vložka 2145 IČO 24729035, DIČ CZ24729035, zastoupenou
na základě jí písemně udělené plné moci společnosti MONTPROJEKT, a.s., IČO
28494032 se sídlem Arnošta z Pardubic 2082, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, za
podmínek uvedených v návrhu smlouvy v příloze č. 2. 2. tohoto materiálu,
c) uzavření úplatné „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0016491 v souvislosti se stavbou „Kynšperk (SO), Jiráskova, p. č. 428,kNN“ mezi Městem
Kynšperk nad Ohří a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly,
Teplická 874/8, PSČ 405 02, zapsaná v OR vedeném rejstříkovým soudem v Ústí nad
Labem, oddíl B., vložka 2145 IČO 24729035, DIČ CZ24729035, zastoupenou na základě
jí písemně udělené plné moci společnosti E PLUS spol. s r.o., IČO 45353182 se sídlem
č.p. 131, 360 01 Pila, za podmínek uvedených v návrhu smlouvy v příloze
č. 3. 3. tohoto materiálu,
2. ukládá
vedoucí majetkového odboru předložit smlouvy k podpisu starostovi a
3. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.

č. RM 197/2021
Rada města Kynšperk nad Ohří
1) projednala
návrh Smlouvy o zabezpečení veřejně prospěšných služeb na dobu neurčitou s účinností od
01.01.2021,
2) schvaluje
uzavření Smlouvy o zabezpečení veřejně prospěšných služeb na dobu neurčitou s platností od
01.07.2021 mezi městem a Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r.o., se sídlem Chebská
697/19, 357 51 Kynšperk nad Ohří, IČO : 25233556, DIČ: CZ 25233556 za podmínek návrhu
smlouvy uvedeného v příloze č. 1 materiálu,
3) pověřuje
starostu města podpisem smlouvy a
4) ukládá vedoucí majetkového odboru
3

Usnesení ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 30.06.2021

a) předložit Smlouvu o zabezpečení veřejně prospěšných služeb k podpisu starostovi města,
b) předložit radě města návrh nového znění příkazní smlouvy na obstarání správy
nemovitostí do 30.09.2021.

č. RM 198/2021
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. bere na vědomí
výsledek výběrového řízení včetně nabídkových cen jednotlivých uchazečů na veřejnou zakázku
malého rozsahu „Kynšperk nad Ohří – Dopravní automobil – opakovaná výzva“,
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 za cenu dle podané nabídky,
b) uzavření kupní smlouvy na dopravní automobil Volkswagen Transporter, provedení T6.1
kombi 4x4, verze 4MOT DR, 2.0 TDI 110kW/34,3 kw/t
s vítězem výběrového řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu „Kynšperk nad Ohří – Dopravní automobil – opakovaná
výzva“, kterým se stala společnost Auto Trutnov s. r. o., IČO 25931270, se sídlem Krkonošská
566, Dolní Staré Město, 541 01 Trutnov, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. Zn. C 15521
vedené u Krajského soudu v Hradci Králové za cenu XXX Kč bez DPH, tj. XXX Kč včetně
DPH, za podmínek návrhu kupní smlouvy uvedené v příloze č. 1 tohoto materiálu. Pokud vítěz
výběrového řízení odmítne podepsat smlouvu o dílo, bude smlouva uzavřena s uchazečem, který
se umístil na 2. místě,
3. ukládá
vedoucí majetkového odboru vyrozumět všechny uchazeče o výsledku výběrového řízení
v termínu do 30. 06. 2021 a předložit smlouvu k podpisu starostovi města a
4. pověřuje
starostu podpisem smlouvy.

č. RM 199/2021
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje evid. č. KK
02442/2021 na akci „Kynšperk nad Ohří, městská branka č.p. 8 a č.p. 9 – zpracování projektové
dokumentace a stavebně historického průzkumu“, mezi Městem Kynšperk nad Ohří, IČO
00259454, Jana A. Komenského 221/13, 357 51 Kynšperk nad Ohří, a Karlovarským krajem,
IČO 70891168, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, IČ: 70891168, za podmínek uvedených v
návrhu smlouvy,
2. ukládá
vedoucí majetkového odboru předložit veřejnoprávní smlouvu k podpisu starostovi města a
3. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy
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č. RM 200/2021
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. bere na vědomí
předloženou nabídku ze dne 05. 10. 2020 na zpracování projektové dokumentace zařízení
interiéru, kterou předložil Ing. arch XXX, IČO 722 02 327, DIČ:CZ7412021814, se sídlem
Nemocniční 49, 352 01 Aš,
2. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 SOD 2/2020 na realizaci investiční akce: „Rekonstrukce a změna účelu
užívání SŽŠ v objektu č. p. 764, Školní ul., Kynšperk nad Ohří“ s Ing. arch. XXX, IČO: 722
02 327, Nemocniční 49, 352 01 Aš za podmínek návrhu dodatku č. 1 smlouvy o dílo uvedené
v příloze č. 1 tohoto materiálu,
3. ukládá
vedoucí majetkového odboru předložit dodatek smlouvy o dílo k podpisu starostovi a
4. pověřuje
starostu podpisem smlouvy.

č. RM 201/2021
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. projednala
žádost společnosti Vodohospodářské stavby Společnost s ručením omezeným o výpůjčku
pozemku p. č. 1395/1 k.ú. Kynšperk nad Ohří za účelem využití pozemku při realizaci veřejné
zakázky „Dolní Pochlovice, Nádražní ul. - Dešťová kanalizace a odvodnění“ a „Oprava místní
komunikace v ulici Nádražní a Dolní Pochlovice – Opravy MK“
2. schvaluje
a) výpůjčku nemovité věci – pozemku p. č. 1395/1 (orná půda) o výměře 3 666 m2 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 na dobu určitou nejvýše 30 dnů od pro
potřeby realizace veřejné zakázky „Dolní Pochlovice, Nádražní ul. - Dešťová kanalizace
a odvodnění“ a „Oprava místní komunikace v ulici Nádražní a Dolní Pochlovice –
Opravy MK“,
b) záměr výpůjčky nemovité věci – pozemku p. č. 1395/1 (orná půda) o výměře 3 666 m2 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 na dobu určitou 80 týdnů s výpovědní
dobou 3 měsíců pro potřeby realizace veřejné zakázky „Dolní Pochlovice, Nádražní ul. Dešťová kanalizace a odvodnění“ a „Oprava místní komunikace v ulici Nádražní a Dolní
Pochlovice – Opravy MK“ a
c) ukládá
vedoucí majetkového odboru
a) sdělit usnesení žadateli,
b) zveřejnit záměr na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů.
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č. RM 202/2021
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
a) uzavření Smlouvy o užívání pozemků pro umístění stavby a o nájmu pozemků pro
provedení stavby a o technických podmínkách realizace stavby v souvislosti se stavbou
„Výstavba rodinného domu - MILÁNO na p.p.č. 1252/26 k.ú. Kynšperk nad Ohří, včetně
provedení sjezdu, provedení přípojek IS a oplocení“ mezi Městem Kynšperk nad Ohří
a stavebníkem - uživatelem stavby panem XXX (narozeným dne XXX), bytem XXX - ve
znění návrhu smlouvy uvedeného v příloze č. 1 tohoto materiálu,
b) uzavření Smlouvy o užívání pozemku pro umístění stavby a o nájmu pozemku pro
provedení stavby a o technických podmínkách realizace stavby v souvislosti se stavbou
„Novostavba rodinného domu na p.p.č. 213/1, 417/2, 422 k.ú. Kynšperk nad Ohří, včetně
provedení sjezdu, provedení přípojek IS a oplocení“ mezi Městem Kynšperk nad Ohří
a stavebníky - uživateli stavby panem XXX (narozeným dne XXX), bytem XXX a paní
XXX (narozenou dne XXX), bytem XXX - ve znění návrhu smlouvy uvedeného v příloze č.
2 tohoto materiálu,
c) uzavření Smlouvy o užívání pozemku pro umístění stavby a o nájmu pozemku pro
provedení stavby a o technických podmínkách realizace stavby v souvislosti se stavbou
„Přípojka NN pro zahrádku (osada č. 4), pč. 1246/1, Kynšperk nad Ohří“ mezi Městem
Kynšperk nad Ohří a stavebníkem - uživatelem stavby panem XXX (narozeným dne XXX),
bytem XXX - ve znění návrhu smlouvy uvedeného v příloze č. 3 tohoto materiálu,
d) uzavření Smlouvy o užívání pozemku pro umístění stavby a o nájmu pozemku pro
provedení stavby a o technických podmínkách realizace stavby v souvislosti se stavbou
„Vodovodní přípojka pro pozemek parc. č. 1602, Kynšperk nad Ohří“ mezi Městem
Kynšperk nad Ohří a stavebníkem - uživatelkou stavby paní XXX (narozenou dne XXX),
bytem XXX - ve znění návrhu smlouvy uvedeného v příloze č. 4 tohoto materiálu,
e) uzavření Smlouvy o nájmu pozemku pro provedení údržby a opravy objektu v souvislosti
s provedením hydroizolace rodinného domu V. B. Třebízského 608/4 - pozemek parc. č. 218,
k.ú. Kynšperk nad Ohří mezi Městem Kynšperk nad Ohří a stavebníkem - uživatelkou stavby
paní XXX (narozenou dne XXX), bytem XXX - ve znění návrhu smlouvy uvedeného
v příloze č. 5 tohoto materiálu,
f) uzavření Smlouvy o užívání pozemku pro umístění stavby a o technických podmínkách
budoucí realizace stavby v souvislosti se stavbou kabelového vedení el. energie - kNN
„Dolní Pochlovice (SO), p.č. 131, kNN“ - připojení nového odběrného místa (pozemek parc. č. 131,
k.ú. Liboc u Kynšperka nad Ohří - XXX, bytem XXX mezi Městem Kynšperk nad Ohří a
stavebníkem - uživatelem stavby společností ČEZ Distribuce, a. s., IČO 247 29 035, se
sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502 /společnost je zapsaná
v obchodním rejstříku, vedeným pod oddílem B, vložkou 2145 u Krajského soudu v Ústí
nad Labem/ - ve znění návrhu smlouvy uvedeného v příloze č. 6 tohoto materiálu,
g) uzavření Smlouvy o užívání pozemku pro umístění stavby a o nájmu pozemku pro provedení
stavby a o technických podmínkách realizace stavby v souvislosti se stavbou „Přípojka NN
pro zahrádku (osada č. 5, zahrádky č. 69a, 71), pč. 1248/1, Kynšperk nad Ohří“ mezi
Městem Kynšperk nad Ohří a stavebníky - uživateli stavby panem XXX (narozeným dne
XXX), bytem XXX a panem XXX (narozeným dne XXX), bytem XXX - ve znění návrhu
smlouvy uvedeného v příloze č. 10 tohoto materiálu,
2. souhlasí
a) jako vlastník sousedních pozemků parc. č. 1253/4, 1555/1 a 1556 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, s umístěním
a provedením stavby „Výstavba rodinného domu - MILÁNO na p.p.č. 1252/26 k.ú.
6
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Kynšperk nad Ohří, včetně provedení sjezdu, provedení přípojek IS a oplocení“, která bude
prováděna na pozemcích parc. č. 1252/26, 1253/4 (sjezd a přípojky IS), 1260/1 (přípojka
tlakové kanalizace) a 1556 (přípojka tlakové kanalizace) v katastrálním území Kynšperk nad
Ohří. Souhlas se vydává panu XXX (narozenému dne XXX), bytem XXX - ve znění návrhu
souhlasu uvedeného v příloze č. 7 tohoto materiálu,
b) jako vlastník sousedního pozemku parc. č. 213/1 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, s umístěním a provedením stavby
„Novostavba rodinného domu na p.p.č. 213/1, 417/2, 422 k.ú. Kynšperk nad Ohří, včetně
provedení sjezdu, provedení přípojek IS a oplocení“, která bude prováděna na pozemcích
parc. č. 213/1 (sjezd a přípojky IS) v katastrálním území Kynšperk nad Ohří. Souhlas se
vydává panu XXX (narozenému dne XXX), bytem XXX a paní XXX (narozené dne XXX),
bytem XXX - ve znění návrhu souhlasu uvedeného v příloze č. 8 tohoto materiálu,
c) jako vlastník pozemku parc. č. 1347 v katastrálním území a obci Kynšperka nad Ohří,
zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov na
listu vlastnictví č. 1 - pro Město Kynšperk nad Ohří, s umístěním a stavbou dočasné stavby
zahradního domku na pronajaté části uvedeného pozemku (dle Smlouvy o nájmu pozemku
ze dne 09. 12. 2020 a přiloženého zákresu). Souhlas se vydává paní XXX (narozené dne
XXX), bytem XXX - ve znění návrhu souhlasu uvedeného v příloze č. 9 tohoto materiálu,
3. ukládá
vedoucí majetkového odboru předložit smlouvy a souhlasy k podpisu starostovi a
4. pověřuje
starostu města podpisem smluv a souhlasů.

č. RM 203/2021
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
a) uzavření Smlouvy o užívání pozemků pro umístění stavby a o technických podmínkách
budoucí realizace stavby v souvislosti se stavbou „FTTH Kynšperk nad Ohří - optická
infrastruktura v centru města - II. Etapa - Nádražní ulice“ mezi Městem Kynšperk nad Ohří
a uživatelem (investorem) stavby společností Telco Infrastructure, s.r.o., IČO 084 25 817, se
sídlem Duhová 1531/3, Michle, 140 00 Praha 4 /společnost je zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeným pod oddílem C, vložkou 318836 u Městského soudu v Praze/ - ve znění návrhu
smlouvy uvedeného v příloze č. 1 tohoto materiálu,
b) uzavření smlouvy o koordinaci stavebních prací mezi městem a společností Telco
Infrastructure, s.r.o., se sídlem: Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, IČ: 08425817 v rámci stavby
„FTTH Kynšperk nad Ohří - optická infrastruktura v centru města“ v lokalitě ulice Nádražní,
Kynšperk nad Ohří, za podmínek návrhu smlouvy uvedené v příloze 6. materiálu a
2. ukládá
vedoucí majetkového odboru předložit smlouvu k podpisu starostovi a
3. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
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č. RM 204/2021
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o užívání pozemku pro umístění a provedení stavby
a o technických podmínkách realizace stavby č. 27/2021 v souvislosti s rozšířením okruhu
uživatelů (investorů) stavby „Přípojky NN pro tři zahrádky (osada č. 5), pč. 1248/1, Kynšperk
nad Ohří" mezi Městem Kynšperk nad Ohří a uživateli (investory stavby) paní XXX (narozenou
dne XXX), bytem XXX, paní XXX (narozenou dne XXX), bytem XXX a panem XXX
(narozeným dne XXX), bytem XXX - ve znění návrhu dodatku č. 1 smlouvy uvedeného
v příloze č. 1 tohoto materiálu,
2. ukládá
vedoucí majetkového odboru předložit smlouvu k podpisu starostovi a
3. pověřuje
starostu města podpisem dodatku č. 1 smlouvy.

č. RM 205/2021
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří
a) projednat
žádost pana XXX, nar. XXX, trvale bytem XXX (dále jen „žadatel“), o prodej nemovité věci –
pozemku parc. č. 411/20 o výměře 1 m2 (ostatní plocha – neplodná půda) v katastrálním území a
obci Kynšperk nad Ohří, z důvodu přestavku novostavby skladu.
b) schválit
prodej nemovité věci – pozemku parc. č. 411/20 o výměře 1 m2 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, a to z důvodu
přestavku novostavby skladu, za sjednanou kupní cenu XXX Kč bez DPH,
tj. XXX Kč včetně 21 % DPH, s povinností kupujícího uhradit náklady spojené s prodejem
pozemku a uzavření kupní smlouvy mezi Městem Kynšperk nad Ohří a žadatelem panem
XXX, nar. XXX, trvale bytem XXX, jejímž předmětem bude prodej výše uvedeného
pozemku, a to do výlučného vlastnictví pana XXX, v souladu s přijatým usnesením
zastupitelstva města a
2. ukládá
vedoucí majetkového odboru předložit materiál na nejbližším jednání zastupitelstva města.

č. RM 206/2021
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. Doporučuje Zastupitelstvu města Kyšperk nad Ohří
a) projednat
žádost paní XXX., nar. XXX, trvale bytem XXX, (dále jen „žadatelka“), o prodeji nemovité věci
– pozemku parc. č. 924 (zahrada) v katastrálním území a obci Kynšperk nad Ohří.
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b) schválit
prodej nemovité věci – pozemku parc. č. 924 (zahrada) o výměře 55 m2 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, za účelem
využití tohoto pozemku jako zahrady u rodinného domu žadatelky, a to za smluvní kupní cenu
XXX Kč bez DPH tj. XXX Kč vč. 21 % DPH a uzavření kupní smlouvy mezi Městem
Kynšperk nad Ohří a žadatelkou paní XXX., nar. XXX, trvale bytem XXX, jejímž
předmětem bude prodej výše uvedeného pozemku do výlučného vlastnictví paní XXX,
v souladu s přijatým usnesením zastupitelstva města a
2. ukládá
vedoucí majetkového odboru předložit materiál na nejbližším jednání zastupitelstva města

č. RM 207/2021
Rada města Kynšperk nad Ohří
doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří
1. schválit
nenávratnou finanční výpomoc obcím, nejvíce postiženým živelnou katastrofou ve dnech 24.06.25.06.2021 v celkové výši XXX Kč, a to:
a) Městysu Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves
IČ: 00283363
výše pomoci: XXX Kč
bankovní účet: 1382079379/0800
b) Obci Hrušky, U zbrojnice 100, 691 56 Hrušky
IČ: 00283185
výše pomoci: XXX Kč
bankovní účet: 4420651/0100
c) Obci Mikulčice, Mikulčice 245, 696 19 Mikulčice
IČ: 00285102
výše pomoci: XXX Kč
bankovní účet: 111084083/0300
d) Obci Lužice, Česká 592/1, 696 18 Lužice
IČ: 44164343
výše pomoci: XXX Kč
bankovní účet: 27125671/0100
2. uložit
vedoucí finančního odboru neprodleně sdělit usnesení starostům vybraných obcí prostřednictvím
ISDS a odeslat schválené nenávratné finanční výpomoci,
3. schválit
změnu rozpočtu na rok 2021 rozpočtové opatření č. 3. Rozpočtové příjmy se nemění
a rozpočtové výdaje se navyšují o 100,00 tis. Kč. Rozpočtové příjmy po úpravě činí 79.085,40
tis. Kč a rozpočtové výdaje po úpravě činí 112.556,37 tis. Kč, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
financování – zvyšuje se zapojení přebytku z minulých let (změna stavu na bankovních účtech) o
100,00 tis. Kč. Změna stavu na bankovních účtech po úpravě činí 33.470,97 tis. Kč,
změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 2 tohoto usnesení a
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4. uložit
vedoucí finančního odboru zveřejnit rozpočtové opatření č. 3 na internetových stránkách města
do 30 dnů ode dne jeho schválení a zapracovat změny do rozpočtu do 08.07.2021.

…………………………………
Ing. Tomáš Svoboda
starosta

………………………………………
Jana Tomsová
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 Zastupitelstva 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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