Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
41. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014 - 2018
konané dne 23. 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:
117/2016 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) Úklid – Dům s pečovatelskou službou Holýšov, Městské zdravotní středisko
Holýšov čp. 214
b) Smlouva o dílo – Viktor Vaidiš
c) Dětské hřiště v ulici Pod Makovým vrchem v Holýšově – …..
4. Žádosti
a) o prodloužení VO – doplnění žádosti – …..
b) o změnu provozní doby sběrného dvora – ZKS
c) o finanční příspěvek na člena – Unie Roska
d) o prodej pozemku parc. č. 1246/122 v k. ú. Holýšov – …..
e) o koupi části pozemku parc. č. 819/70 v k. ú. Holýšov – …..
f) o koupi části pozemku parc. č. 819/71 v k. ú. Holýšov – …..
g) o povolení úpravy a kácení stromů rostoucích mimo les – OMI
h) o zřízení komunitní kompostárny – MTBS Holýšov
i) o povolení výjimky z počtu dětí – MŠ Holýšov
j) o vybudování kanalizace a veřejného osvětlení v Borové ulici v Holýšově –
…..
5. Ke schválení
a) Zápis 17. schůze Bytové a sociální komise ze dne 16. 3. 2016
b) Peněžité dary – Sportovec Domažlicka za rok 2015
c) Průzkum trhu – „Rekonstrukce vodovodního řadu v Průmyslové zóně II. –
Holýšov“
d) Průzkum trhu – veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Obytná zóna
Na Terasách II. a III. etapa, Holýšov“
e) Průzkum trhu – technický dozor investora na akci „Úprava areálu
holýšovského hřbitova“
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f) Průzkum trhu – veřejná zakázka malého rozsahu na provedení „Nové
sportovní podlahy v tělocvičně Mateřské školy Holýšov, Školní ulice“
g) Jmenování hodnotící komise na akci „Úprava areálu holýšovského hřbitova“
h) Finanční dar účelově určený pro ZŠ Holýšov – …..
6. Ostatní
a) Změna složení Redakční rady Holýšovského zpravodaje
b) Léto s Blaníkem – Rádio House
c) Záchranná stanice pro zvířata – Karel Pecka
d) Zápis z jednání na akci „Atletické hřiště Holýšov“
e) Jarní úklid – cesta na hřbitov
118/2016 souhlasí s navýšením počtu zaměstnanců z 26 na 27 v souvislosti se zřízením
nového pracovního místa uklízečka Domu s pečovatelskou službou Holýšov
a Městského zdravotního střediska Holýšov s účinností od 1. 4. 2016. Pracovní
poměr bude sjednán na 20 hodin týdně.
119/2016 schvaluje Smlouvu o dílo na zhotovení projektových prací, která bude uzavřena
mezi smluvními stranami město Holýšov a Ing. Viktor Vaidiš, bytem Dýšina,
Nová Huť 51, podle předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je zpracování
projektové dokumentace na akci „Holýšov – chodník podél silnice III/1852, úsek
Husova třída (vjezd do zahr. kolonie – Srbický potok)“, za nabídkovou cenu
238.500 Kč bez DPH.
120/2016
a)
bere na vědomí vyjádření ….., bytem ….., k usnesení Rady města Holýšova č.
463/2015 ze dne 30. 11. 2015, ve věci zrušení dětského hřiště v ulici Pod Makovým vrchem v Holýšově.
b)
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby opětovně
provedlo kontrolu dětského hřiště uvedeného v odstavci a) tohoto usnesení,
připravilo návrh oprav včetně předpokládaných finančních nákladů.
121/2016 v souladu se stanoviskem Policie ČR, Krajského ředitelství policie Plzeňského
kraje, č. j. KRPP-13968-1/ČJ-2016-0300DP ze dne 26. 1. 2016 a stanoviskem
Ředitelství silnic a dálnic ČR, č. j. 221/1633200/26-O/Kš ze dne 8. 2. 2016, nevyhovuje žádosti ….., bytem ….., o prodloužení veřejného osvětlení v Holýšově
k domům nacházejícím se mimo zastavěnou část města na Jiráskově třídě čp.
275 a 295.
122/2016
a)
nevyhovuje žádosti společnosti Západočeské komunální služby, a. s., sídlem Plzeň, Koterovská 522/168, o úpravu provozní doby sběrného dvora v Holýšově.
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b)

konstatuje, že bude zachován zimní a letní provoz sběrného dvora, kdy
v zimním období od 1. 11. do 31. 3. je otevřeno do 8:00 do 17:00 hodin
a v letním období od 1. 4. do 31. 10. je otevřeno od 9:00 do 18:00 hodin.

123/2016 nevyhovuje žádosti pobočného spolku Unie Roska, z. p. s., sídlem Plzeň, Mírová 2387/10, o finanční příspěvek na rekondiční pobyty lidí s roztroušenou
sklerórozou pořádané v roce 2016 z důvodu, že město Holýšov má schválený
Program pro poskytování dotací, který upravuje účelové poskytování peněžních prostředků z rozpočtu města Holýšova. Žádosti z Programu o poskytování
dotací se podávají vždy do 15. prosince.
124/2016
a)
konstatuje, že záměr prodat pozemek parc. č. 1246/122 (KN) v katastrálním
území Holýšov o výměře 47 m2 musí být vyvěšen na úřední desce Městského
úřadu Holýšov na zákonem stanovenou dobu a poté se vrátí k projednání žádosti ….., bytem …..
b)
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo vyvěšení záměru ve smyslu odstavce a) tohoto usnesení.
125/2016 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit:
a)
koupi části pozemku parc. č. 819/70 (KN) v katastrálním území Holýšov
o výměře 39 m2 od ….., bytem Holýšov, ….., za cenu 700 Kč za 1 m2.
Oprávněné náklady spojené s koupí části pozemku a sepsáním kupní smlouvy
bude hradit strana kupující.
b)
kupní smlouvu, která bude uzavřena mezi smluvními stranami ….., bytem ….. a
město Holýšov, podle předloženého návrhu.
126/2016 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit:
a)
koupi části pozemku parc. č. 819/71 (KN) v katastrálním území Holýšov
o výměře 29 m2 od ….., bytem …., za cenu 700 Kč za 1 m2. Oprávněné náklady
spojené s koupí části pozemku a sepsáním kupní smlouvy bude hradit strana
kupující.
b)
kupní smlouvu, která bude uzavřena mezi smluvními stranami ….., bytem …. a
město Holýšov, podle předloženého návrhu.
127/2016
a)
souhlasí s pokácením 1ks břízy a provedením redukce 1 ks smrku
k zabezpečení podchodné výšky nacházejících se v Holýšově v blízkosti
bytového domu v ulici Horní 362 v Holýšově, na pozemku parc. č. 1297/1 (KN)
v katastrálním území Holýšov, z provozně-bezpečnostních důvodů.
b)
nesouhlasí s pokácením 3 ks smrků nacházejících se oplocené části pozemku
Dne 4. 3. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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c)

parc. č. 1393/3 (KN) v katastrálním území Holýšov, který je ve vlastnictví města
Holýšova.
souhlasí s tím, že pokácení stromů včetně ekologické likvidace biologického
odpadu provede na náklady města Holýšova společnost Městské technické
a bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14,
a pokácené dřevo uskladní v prostoru za prodejnou Stavebnin společnosti DSP
Domažlice, kde bude následně proveden jeho prodej. Prořezání, ošetření či
jiné úpravy včetně sledování bezpečnosti na nekácených stromech provede
na náklady města Holýšova podnikatel v oboru arboristiky pan Tomáš Hupač,
Profi Tree Work, bytem Holýšov, Táborová 447, v souladu se Smlouvou o dílo
schválenou usnesením Rady města Holýšova č. 460/2015 ze dne 25. 11. 2015.

128/2016
a)
souhlasí se záměrem společnosti Městské technické a bytové středisko Holýšov,
s .r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14, zřídit komunitní kompostárnu
v objektu v Průmyslové zóně II. – Holýšov na pozemcích parc. č. 575/59,
parc. č. 575/34 a parc. č. st. 1507 vše v katastrálním území Holýšov.
b)
ukládá jednateli společnosti Městské technické a bytové středisko Holýšov,
s. r. o., Ing. Janu Cendelínovi, aby předložil zpracovanou projektovou
dokumentaci a cenovou kalkulaci na vybudování komunitní kompostárny.
129/2016 povoluje v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
v platném znění, a podle § 2 odst. 2 vyhlášky č. 43/2006 Sb., kterou se mění
vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 14/2005 Sb.,
o předškolním vzdělávání, výjimku z počtu dětí ve třídách Mateřské školy
Holýšov pro školní rok 2016/2017 od 1. 9. 2016, a to tak, že v budově ve Školní
ulici v Holýšově ve třídě „Koťátek“ bude 27 dětí, ve třídě „Berušek“ 26 dětí,
ve třídě „Včeliček“ 26 dětí, a v budově v Luční ulici v Holýšově ve „Žluté“ třídě
bude 26 dětí v dopoledním provozu a 28 dětí odpoledne, v „Oranžové“ třídě
26 dětí v dopoledním provozu a 28 dětí odpoledne, v „Červené“ třídě 28 dětí
v odpoledním provozu. V době omezeného provozu Mateřské školy Holýšov
bude v těchto třech třídách v budově v Luční ulici na 28 dětí a ve třídě Koťátek
v budově ve Školní ulici také na 28 dětí.
130/2016
a)
bere na vědomí vyjádření ….., bytem ….., k situaci v Borové ulici v Holýšově týkající se kanalizace a veřejného osvětlení.
b)
konstatuje, že správce vodovodu a kanalizace společnost Chodské vodárny
a kanalizace, a. s., sídlem Domažlice, Bezděkovské předměstí 388, zařadilo po-
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c)

žadavek na vybudování kanalizace v Borové ulici v Holýšově do plánu investic
na rok 2016.
konstatuje, že město Holýšov má v rozpočtu města Holýšova na rok 2016 finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na vybudování veřejného osvětlení v Borové ulici v Holýšově.

131/2016 schvaluje Zápis 17. schůze Bytové a sociální komise ze dne 16. 3. 2016 podle
předloženého návrhu (příloha č. 2).
132/2016 schvaluje poskytnutí peněžitých darů holýšovským sportovcům, kteří byli oceněni v soutěži „Sportovec Domažlicka za rok 2015“, podle předloženého návrhu (příloha č. 3).
133/2016
a)
bere na vědomí průzkum trhu na veřejnou zakázku malého rozsahu „rekonstrukce vodovodního řadu v Průmyslové zóně II. – Holýšov“, 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)
souhlasí s tím, že smlouva o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu uvedenou v odstavci a) tohoto usnesení bude uzavřena se společností Chodské vodárny a kanalizace, a. s., sídlem Domažlice, Bezděkovské předměstí 388,
za nabídkovou cenu 152.884 Kč bez DPH.
134/2016
a)
bere na vědomí průzkum trhu na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci
„Obytná zóna Na Terasách II. a III. etapa, Holýšov“, 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. Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace v rozsahu územního řízení a vypracování prováděcí dokumentace pro
provedení plynovodu včetně související inženýrské činnosti k zajištění vyjádření
dotčených orgánů státní správy.
b)
vydává Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Obytná zóna Na Terasách II. a III. etapa, Holýšov“.
c)
souhlasí s tím, že smlouva o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu uvedenou v odstavci a) tohoto usnesení bude uzavřena se společností Sladký&Partners, s. r. o., sídlem Praha, Nad Šárkou 60, za nabídkovou cenu
430.000 Kč bez DPH.
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135/2016
a)
bere na vědomí průzkum trhu na zajištění technického dozoru investora na akci „Úprava areálu holýšovského hřbitova“ (etapa „B“ – úprava uvnitř areálu hřbitova a etapa „E“ – výstavba nových kolumbárií), 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)
souhlasí, aby příkazní smlouva na inženýrskou činnost uvedenou v odstavci a)
tohoto usnesení byla uzavřena s Jaroslavem Weberem, bytem Domažlice, Švabinského 563, za nabídkovou cenu 77.500 Kč bez DPH (není plátcem DPH).
136/2016
a)
bere na vědomí průzkum trhu na veřejnou zakázku malého rozsahu
na provedení „Nové sportovní podlahy v tělocvičně Mateřské školy Holýšov,
ve Školní ulici“, 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 na provedení „Nové sportovní podlahy v tělocvičně Mateřské školy
Holýšov, ve Školní ulici.“
c)
souhlasí s tím, že smlouva o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu uvedenou v odstavci a) tohoto usnesení bude uzavřena se společností SWIETELSKY
stavební, s. r. o., závod Sportovní stavby, sídlem Jindřichův Hradec, U Panelárny
881/III, za nabídkovou cenu 483.013,72 Kč bez DPH.
137/2016 jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnotící komise na veřejnou zakázku
„Úprava areálu holýšovského hřbitova“ ve složení: vedoucí Oddělení majetku
a investic Městského úřadu Holýšov pan Milan Hulín, zástupce technického
dozoru investora pan Jaroslav Weber a radní pan Jiří Šlejmar, náhradníci
referent Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov Ing. Karel
Boháček, technický dozor stavby pan Jiří Hafič a referentka Finančního odboru
Městského úřadu Holýšov paní Václava Bublová.
138/2016 schvaluje přijetí účelově určeného daru – finančních prostředků ve výši
1.000 Kč Základní škole Holýšov na zajištění příprav Žákovského plesu
1. stupně od ….., bytem …...
139/2016
a)
odvolává k 31. 3. 2016 z funkce šéfredaktora Redakční rady Holýšovského
zpravodaje Ing. Romanu Tesařovou a děkuje jí za vykonanou práci.
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b)

jmenuje od 1. 4. 2016 šéfredaktorem Redakční rady Holýšovského zpravodaje
Mgr. Bc. Kamila F. Šefla a zástupcem šéfredaktora Mgr. Libuši Hrubou.

140/2016
a)
bere na vědomí nabídku Rádia House na uspořádání kulturní akce „Léto
s Blaníkem“ dne 16. 7. 2016.
b)
ukládá příspěvkové organizaci města Holýšova Městské kulturní středisko Holýšov, aby ve spolupráci s Rádiem House připravila akci uvedenou v odstavci a)
tohoto usnesení.
141/2016 bere na vědomí informaci místostarosty města Holýšova Mgr. Bc. Kamila F. Šefla o nově vzniklé Záchranné stanici pro zvířata, kterou provozuje podnikatel
Karel Pecka, bytem Horšovský Týn, Husovo náměstí 92.
142/2016 bere na vědomí Zápis z jednání na akci „Atletické hřiště Holýšov“ ze dne
21. 3. 2016, podle předloženého návrhu.
143/2016 ukládá Městskému technickému a bytovému středisku Holýšov, s. r. o., sídlem
Holýšov, náměstí 5. května 14, aby provedlo úklid chodníku na hřbitov, a to
do 8. 4. 2016.

Mgr. Jan Mendřec
starosta

Mgr. Bc. Kamil F. Šef l
místostarost a

Razítko města Holýšova:
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