Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
40. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014 - 2018
konané dne 7. března 2016
Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Holýšova:
108/2016 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) Přístřešek na školním pozemku
b) Umístění zákazové dopravní značky – viadukt v Dolní Kamenici
c) Informace o vztazích mezi městem Holýšovem a Nájemním a bytovým
družstvem Holýšov – Chaloupková
d) Vyjádření k bytové situaci – …..
4. Ke schválení
a) Průzkum trhu – zpracování dokumentace pro územní řízení – „Holýšov –
Dolní Kamenice, chodník podél silnice III/1852“
b) Průzkum trhu – kontroly/revize elektrických spotřebičů
5. Ostatní
a) Senior park – informace
b) Nejlepší sportovec Domažlicka – informace
109/2016
a)
bere na vědomí vyjádření Stavebního odboru Městského úřadu Holýšov ze dne
29. 2. 2016 k existenci stavby otevřeného přístřešku v areálu Základní školy Holýšov, který se nachází na pozemku parc. č. 1287/1 v katastrálním území Holýšov.
b)
ruší usnesení Rady města Holýšova č. 4/2016 odstavec c) ze dne 11. 1. 2016
z důvodu, že stavba otevřeného přístřešku uvedeného v odstavci a) tohoto
usnesení nebyla v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., zákon o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, povolena Stavebním odborem Městského úřadu Holýšov.
c)
dává podnět Stavebnímu odboru Městského úřadu Holýšov k zahájení správního řízení o odstranění stavby uvedené v odstavci a) tohoto usnesení.
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110/2016
a)
bere na vědomí vyjádření Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov ze dne 3. 3. 2016 k požadavku Osadního výboru Dolní Kamenice na umístění zákazové dopravní značky před železniční viadukt v části obce Holýšov
Dolní Kamenice.
b)
nevyhovuje požadavku Osadního výboru Dolní Kamenice uvedeného
v odstavci a) tohoto usnesení z důvodu, že se jedná o místní nebo účelovou
komunikaci, která není ve vlastnictví města a osazením zákazové dopravní
značky by došlo k zamezení vjezdu do lokality, která se nachází za železničním
viaduktem směrem k řece Radbuze, a tím by došlo k omezení vlastnických práv
majitelů dotčených pozemků.
111/2016
a)
bere na vědomí Informaci o vztazích mezi městem Holýšovem a Nájemním
a bytovým družstvem Holýšov, zpracovanou Mgr. Alenou Chaloupkovou, advokátkou pracující pro Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o.
b)
souhlasí s podáním žádosti na Státní fond rozvoje bydlení, sídlem Praha, Dlouhá 13, o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení v souladu s podmínkami § 3 odst. 2 nařízení vlády č. 481/2000 Sb.
c)
pověřuje místostarostu města Holýšova Mgr. Bc. Kamila F. Šefl, aby za město
Holýšov připravil a podal žádost uvedenou v odstavci b) tohoto usnesení.
d)
odkládá rozhodnutí o stanovisku Mgr. Aleny Chaloupkové ke struktuře plateb
a výše nájemného u bytů zvláštního určení do doby, než bude vyřízena žádost
uvedená v odstavci b) tohoto usnesení.
112/2016
a)
bere na vědomí vyjádření ….., bytem ….. k rozhodnutí Rady města Holýšova
uvedenému v usnesení č. 96/2016 ze dne 29. 2. 2016.
b)
konstatuje, že ….., bytem ….., bude přidělen první uvolněný byt ve vlastnictví
města Holýšova o velikosti 1+1.
113/2016
a)
bere na vědomí průzkum trhu na veřejnou zakázku malého rozsahu vypracování dokumentace pro územní řízení včetně zajištění inženýrské činnosti na akci „Holýšov – Dolní Kamenice, chodník podél silnice III/1852“, zpracovaný
v souladu se Směrnicí č. 1/2014 pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro obec Holýšov a příspěvkové organizace
zřizované obcí Holýšov.
b)
vydává Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu vypracování dokumentace pro územní řízení včetně zajištění inže-
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c)

nýrské činnosti na akci „Holýšov – Dolní Kamenice, chodník podél silnice
III/1852“.
souhlasí s tím, že smlouva o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu uvedenou v odstavci a) tohoto usnesení, bude uzavřena s Ing. Viktorem Vaidišem, inženýrská činnost v investiční stavbě, projekce dopravních staveb, sídlem Dýšina,
Nová Huť 51, za nabídkovou cenu 238.000 bez DPH.

114/2016
a)
bere na vědomí průzkum trhu na provádění revizí elektrických spotřebičů,
nářadí, prodlužovacích přívodů a vystavení jejich evidenčních karet, zpracovaný
v souladu se Směrnicí č. 1/2014 pro evidenci veřejných zakázek a zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu pro obec Holýšov a příspěvkové organizace
zřizované obcí Holýšov.
b)
schvaluje Smlouvu o dílo – provádění kontrol/revizí, která bude uzavřena mezi
smluvními stranami město Holýšov a společnost BEZPO Plzeň, s. r. o., sídlem
Plzeň, Hřímalého 805/3, podle předloženého návrhu. Předmětem smlouvy jsou
revize elektrických spotřebičů, nářadí, prodlužovacích přívodů a vystavení jejich
evidenčních karet. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to do
31. 3. 2018.
115/2016 bere na vědomí informaci starosty města Holýšova Mgr. Jana Mendřece o jednání se společností SENIOR-CLUB.cz, s. r. o., sídlem Praha, Přípotoční
1519/10a, ve věci výstavby bydlení pro seniory a osoby se sníženou pohyblivostí.
116/2016 bere na vědomí informaci starosty města Holýšova Mgr. Jana Mendřece
o přípravě akce Nejlepší sportovec Domažlicka za rok 2015, která se uskuteční
dne 8. 4. 2016 v Kulturním domě v Holýšově.

Mgr. Jan Mendřec
starosta

Mgr. Bc. Kamil F. Šefl
místostarost a

Razítko města Holýšova:
Dne 14. 3. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová

Strana 3 (celkem 3)

