Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
43. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014 - 2018
konané dne 20. dubna 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:
168/2016 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) Prodej pozemku parc. č. 1246/122 v k. ú. Holýšov – …..
b) Smlouva o dílo – SWIETELSKY stavební
c) Bytová koncepce města Holýšova
d) Dětské hřiště v ulici pod Makovým vrchem v Holýšově – OMI
4. Žádosti
a) o prodej části pozemku parc. č. 25/1 v k. ú. Dolní Kamenice u Staňkova –
…..
b) o prodej pozemku parc. č. 1127/14 v k. ú. Holýšov – …..
c) o prodej pozemku parc. č. 1127/13 a 1127/14 v k. ú. Holýšov – …..
d) o pronájem části pozemku parc. č. 1145/4 v k. ú. Holýšov – …..
e) o opravu chodníku – …..
f) o povolení výjimky z OZV č. 1/2016 – Bufet Radbuza
g) o stanovení oddávajícího Mgr. Schröpfera – …..
5. Ke schválení
a) Zápis 19. schůze Bytové a sociální komise ze dne 13. 4. 2016
b) Zápis finančního výboru ze dne 18. 4. 2016
c) Rozpočtové opatření města Holýšova na rok 2016 číslo 1
d) Plán veřejnosprávních kontrol na rok 2016
e) Omezení a přerušení provozu MŠ Holýšov v době letních prázdnin,
Dodatek č. 2 „Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání
dítěte v Mateřské škole Holýšov pro školní rok 2015/2016“ č. j. 238/15
f) Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte
v Mateřské škole Holýšov pro školní rok 2016/2017
g) Návrh Dohody o změně smlouvy č. 9255920815 – SFRB
h) Úprava areálu holýšovského hřbitova – OMI

Dne 27. 4. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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i) Průzkum trhu – zpracování zadávací dokumentace a administrace
veřejné zakázky na realizaci projektu „Atletické hřiště Holýšov“
j) Průzkum trhu – technický dozor investora stavby „Atletické hřiště
Holýšov“
k) Jmenování hodnotící komise – Atletické hřiště Holýšov
l) Zápisy z jednání „Atletické hřiště Holýšov“
m) Jmenování hodnotící komise – Údržba veřejné zeleně na území města
Holýšova 2016/2017
n) Průzkum trhu – zpracování projektové dokumentace pro stavební
povolení na akci „Revitalizace budovy MŠ Holýšov, Luční ulice“
o) Vrt HV 05 – vyjádření k rozborům – CHVaK
p) Organizační řád Městského úřadu Holýšov
q) Odůvodnění veřejné zakázky „Rekonstrukce stávajícího zdroje tepla
a zajištění dodávek tepla města Holýšova“
r) Stanovení ceny za úklid v DPS
6. Ostatní
a) Částečná úhrada PHM do sekaček na trávu
b) Májové oslavy 2016
c) Májový pochod 2016
169/2016 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova prodat pozemek parc. č. 1246/122
(KN) v katastrálním území Holýšov o výměře 47 m2 ….., bytem ….., za cenu 600
Kč za 1 m2. Oprávněné náklady spojené s prodejem pozemku a sepsáním kupní smlouvy bude hradit strana kupující.
170/2016 schvaluje Smlouvu o dílo, která bude uzavřena mezi smluvními stranami město
Holýšov a společnost SWIETELSKY stavební, s. r. o., závod Sportovní stavby,
sídlem Jindřichův Hradec, U Panelárny 881/II, podle předloženého návrhu.
Předmětem smlouvy je provedení nové sportovní podlahy v tělocvičně Mateřské školy Holýšov, Školní ulice čp. 248, včetně všech souvisejících stavebněmontážních prací, likvidace a uložení přebytečného materiálu na skládku. Cena
za dílo byla stanovena na 483.013,72 Kč bez DPH a termín dokončení prací je
květen 2016.
171/2016
a)
bere na vědomí informaci místostarosty města Holýšova Mgr. Bc. Kamila
F. Šefla o průběhu prací na Bytové koncepci města Holýšova.
b)
konstatuje, že místostarosta města Holýšova Mgr. Bc. Kamil F. Šefl a radní
Mgr. Jindřiška Ondrášiková předloží návrh Bytové koncepce města Holýšova
na schůzi Rady města Holýšova dne 2. 5. 2016.

Dne 27. 4. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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172/2016
a)
bere na vědomí vyjádření Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, které provedlo kontrolu dětského hřiště v ulici Pod Makovým vrchem
v Holýšově a předložilo předpokládané náklady na opravu a doplnění herních
prvků.
b)
konstatuje, že odstranění stávajícího oplocení, rozbitých laviček a pískovišť, nákup a montáž nového ohrazení dětského pískoviště a basketbalových obručí
na dětském hřišti v ulici Pod Makovým vrchem v Holýšově, bude provedeno
po schválení Rozpočtového opatření města Holýšova na rok 2016 číslo 1 Zastupitelstvem města Holýšova dne 27. 4. 2016.
173/2016
a)
konstatuje, že záměr prodat část pozemku parc. č. 25/1 (KN) v katastrálním
území Dolní Kamenice u Staňkova o výměře cca 46 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.
c)
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo stanovisko Osadního výboru Dolní Kamenice k prodeji části pozemku uvedeného
v odstavci a) tohoto usnesení.
174/2016 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova prodat pozemek parc. č. 1127/14
(evidenční číslo 10) v katastrálním území Holýšov o výměře 232 m2 ….., bytem
….., za cenu 690 Kč za 1 m2. Oprávněné náklady spojené s prodejem pozemku
a sepsáním kupní smlouvy bude hradit strana kupující.
175/2016
a)
doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova prodat pozemek parc. č. 1127/13
(evidenční číslo 9) v katastrálním území Holýšov o výměře 561 m2 ….., oba bytem ….., za cenu 690 Kč za 1 m2. Oprávněné náklady spojené s prodejem pozemku a sepsáním kupní smlouvy bude hradit strana kupující.
b)
nedoporučuje Zastupitelstvu města Holýšova prodat pozemek parc. č. 1127/14
(evidenční číslo 10) v katastrálním území Holýšov o výměře 232 m2 ….., oba bytem …...
176/2016
a)
konstatuje, že záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1145/4 (KN)
v katastrálním území Holýšov o výměře cca 9 m2 musí být vyvěšen na úřední
desce Městského úřadu Holýšov na zákonem stanovenou dobu a poté se vrátí
k projednání žádosti ….., bytem …...
Dne 27. 4. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová

Strana 3 (celkem 9)

Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

b)

ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo vyvěšení záměru ve smyslu odstavce a) tohoto usnesení.

177/2016
a)
bere na vědomí žádost ….., bytem ….., o opravu chodníku mezi parkovištěm u
pekárny a prodejnou potravin na náměstí Na Výhledech v Holýšově.
b)
konstatuje, že oprava chodníku uvedeného v odstavci a) tohoto usnesení bude
provedena položením zámkové dlažby.
c)
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo
opravu chodníku ve smyslu odstavce b) tohoto usnesení.
178/2016 v souladu s článkem 3 odstavcem 1 Obecně závazné vyhlášky města Holýšova
č. 1/2016 ze dne 24. 2. 2016, která omezuje provozní dobu pohostinských zařízení na území města Holýšova, uděluje ….., bytem ….., kteří provozují Bufet
Radbuza v Holýšově na Jiráskově třídě čp. 4, výjimku z článku 2 odstavce 3 této
obecně závazné vyhlášky. Bufet Radbuza bude mít v pracovní dny otevřeno od
7:00 hodin.
179/2016
a)
nevyhovuje žádosti ….., bytem ….., o schválení výjimky pro Mgr. Libora Schröpfera, aby mohl užít závěsný odznak při svatebním obřadu dne 3. 6. 2016
v hospůdce v Dolní Kamenici.
b)
konstatuje, že svým usnesením č. 316/2014 odstavec b) ze dne 18. 11. 2014
udělila podle § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, právo užívat při významných příležitostech a občanských obřadech závěsný odznak místostarostovi města Holýšova Mgr. Bc. Kamilu
F. Šeflovi a radnímu MUDr. Jaroslavu Liškovi. Starosta má právo užívat při významných příležitostech a občanských obřadech závěsný odznak podle § 108
odst. 1 obecního zřízení.
180/2016
a)
schvaluje Zápis 19. schůze Bytové a sociální komise ze dne 13. 4. 2016 podle
předloženého návrhu (příloha č. 2).
b)
ukládá Městskému technickému a bytovému středisku Holýšov, s. r. o., sídlem
Holýšov, náměstí 5. května 14, aby provedlo opravu bytu č. 5 v ulici Politických
vězňů čp. 420 v Holýšově a výměnu kliky ve společné umývárně v souladu se
Zápisem z místního šetření ze dne 6. 4. 2016.
181/2016 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit Zápis finančního výboru
ze dne 18. 4. 2016 podle předloženého návrhu (příloha č. 3).

Dne 27. 4. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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182/2016 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit Rozpočtové opatření města
Holýšova na rok 2016 číslo 1 podle předloženého návrhu (příloha č. 4).
183/2016 schvaluje Plán veřejnosprávních kontrol na rok 2016 podle předloženého návrhu (příloha č. 5).
184/2016
a)
souhlasí s omezením a přerušením provozu Mateřské školy Holýšov v době
letních prázdnin, předloženým ředitelkou Mateřské školy Holýšov paní Ivanou
Smetákovou. Provoz Mateřské školy Holýšov bude přerušen od 25. 7. 2016
do 12. 8. 2016, v ostatních dnech bude provoz Mateřské školy Holýšov omezen.
b)
bere na vědomí Dodatek č. 2 Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní
vzdělávání dítěte v Mateřské škole Holýšov pro školní rok 2015/2016, podle
předloženého návrhu.
185/2016 bere na vědomí Směrnici ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v Mateřské škole Holýšov pro školní rok 2016/2017, podle předloženého
návrhu.
186/2016 schvaluje Dohodu o změně smlouvy č. 9255920815 – D, která bude uzavřena
mezi smluvními stranami město Holýšov a Státní fond rozvoje bydlení, sídlem
Praha, Dlouhá 741/13, podle předloženého návrhu.
187/2016
a)
bere na vědomí Zprávu posouzení a hodnocení nabídek podle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na veřejnou zakázku
malého rozsahu „Úprava areálu holýšovského hřbitova“ ze dne 6. 4. 2016,
podle předloženého návrhu.
b)
souhlasí s tím, že smlouva o dílo na veřejnou zakázku „Úprava areálu holýšovského hřbitova“ bude uzavřena se společností, která se umístila první v pořadí,
to je SMP CZ, a. s., sídlem Praha, Pobřežní 667/78, za nabídkovou cenu
2.480.000 Kč bez DPH.
188/2016
a)
bere na vědomí průzkum trhu na veřejnou zakázku „Zpracování zadávací
dokumentace a administrace veřejné zakázky na realizaci projektu Atletické
hřiště 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 veřejná zakázka malého rozsahu „Zpracování zadávací
dokumentace a administrace veřejné zakázky na realizaci projektu Atletické
Dne 27. 4. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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c)

hřiště Holýšov“ bude zadána fyzické osobě podnikající Mgr. Pavlu Sloupovi,
sídlem Osek 327, za nabídkovou cenu 28.000 Kč včetně DPH.
pověřuje místostarostu města Holýšova Mgr. Bc. Kamila F. Šefla, aby ve smyslu
odstavce b) tohoto usnesení zajistil objednání veřejné zakázky.

189/2016
a)
bere na vědomí průzkum trhu na veřejnou zakázku „Technický dozor investora
stavby Atletické hřiště 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 veřejná zakázka malého rozsahu „Technický dozor investora
stavby Atletické hřiště Holýšov“ bude zadána fyzické osobě podnikající Martinu
Polákovi, sídlem Holýšov, Francouzská 149, za nabídkovou cenu 186.340 Kč
včetně DPH.
c)
pověřuje místostarostu města Holýšova Mgr. Bc. Kamila F. Šefla, aby ve smyslu
odstavce b) tohoto usnesení uzavřel příkazní smlouvu na předmětnou veřejnou
zakázku.
190/2016 jmenuje jedinou hodnotící komisi k otevírání obálek s nabídkami, k posouzení
splnění kvalifikace uchazečů, k posouzení a hodnocení nabídek uchazečů
na veřejnou zakázku „Atletické hřiště Holýšov“ ve složení: Milan Hulín, Jaroslav
Kubica, Ing. Petra Lavičková, Martin Polák a Mgr. Bc. Kamil F. Šefl jako členové,
Ing. Karel Boháček, Jana Čabová, Mgr. Jana Štenglová, Mgr. Milan Ondrášik
a Mgr. Jan Mendřec jako náhradníci.
191/2016
a)
bere na vědomí Zápisy z jednání na akci „Atletické hřiště Holýšov“ ze dne
5. 4. 2016 a 18. 4. 2016, podle předložených návrhů.
b)
schvaluje realizaci podlimitní veřejné zakázky s názvem "Atletické hřiště
Holýšov" ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na stavební práce
spojené s rekonstrukcí stávajícího atletického hřiště u Základní školy Holýšov.
c)
schvaluje stanovení předpokládané hodnoty a zadávací podmínky podlimitní
veřejné zakázky s názvem "Atletické hřiště Holýšov", podle předloženého
návrhu.
d)
schvaluje tento seznam 5 uchazečů pro oslovení Výzvou pro podání nabídek
na veřejnou zakázku s názvem "Atletické hřiště Holýšov" zadávanou
ve zjednodušeném podlimitním řízení:
1. IPSAL C.R. s. r. o., sídlem Praha - Nové Město, Soukenická 1189/23,
2. Lesní stavby, s. r. o., sídlem Nýrsko, Palackého 764,
3. Linhart spol. s r. o., sídlem Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Lhotecká
Dne 27. 4. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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e)

f)

g)

820/10,
4. SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s. r. o., sídlem Zlín, Mostní 5552,
5. SWIETELSKY stavební s. r. o., České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58.
pověřuje místostarostu města Holýšova Mgr. Bc. Kamila F. Šefla podpisem
Výzvy k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku s názvem
"Atletické hřiště Holýšov" zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení.
ukládá místostarostovi města Holýšova Mgr. Bc. Kamilu F. Šeflovi, aby zajistil
odeslání Výzvy k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku s názvem
"Atletické hřiště Holýšov" uchazečům uvedeným v odstavci d) tohoto usnesení.
ukládá místostarostovi města Holýšova Mgr. Bc. Kamilu F. Šeflovi, aby zajistil
předložení výsledku podlimitní veřejné zakázky s názvem "Atletické hřiště
Holýšov" Radě města Holýšova.

192/2016 jmenuje jedinou hodnotící komisi k otevírání obálek s nabídkami, k posouzení
splnění kvalifikace uchazečů, k posouzení a hodnocení nabídek uchazečů
na veřejnou zakázku „Údržba veřejné zeleně na území města Holýšova
2016/2017“ ve složení: Mgr. Jan Mendřec, Mgr. Bc. Kamil F. Šefl, Jiří Šlejmar,
Milan Hulín a Radek Špiller jako členové, Mgr. Jindřiška Ondrášiková,
MUDr. Jaroslav Liška, Ing. Zuzana Burianová, Ing. Karel Boháček a Mgr. Libor
Schröpfer jako náhradníci.
193/2016
a)
bere na vědomí průzkum trhu na veřejnou zakázku malého rozsahu
Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na akci
„Revitalizace budovy MŠ Holýšov, Luční ulice“, 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
Projektstudio8, s. r. o., sídlem Plzeň, Pod Všemi svatými 4, za nabídkovou cenu
243.000 Kč bez DPH.
194/2016
a)
bere na vědomí vyjádření společnosti Chodské vodárny a kanalizace, a. s.,
sídlem Domažlice, Bezděkovské předměstí 388, k výsledkům rozborů
č. 1042/15 z 18. 2. 2015 – čerpací zkouška nového vrtu Holýšov Líšiná HV 05.
b)
konstatuje, že v případě snížení množství vody z ostatních zdrojů například
vlivem dlouhotrvajího sucha nechá provést další zkoušky podle Vyhlášky
č. 252/2004 ve znění vyhlášky č. 83/2014, následně pak podle výsledků
případně provede investici do technologie úpravny vody tak, aby tento vrt
Dne 27. 4. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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mohl být zapojen do systému.
195/2016 schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, Organizační řád Městského úřadu Holýšov
včetně příloh č. 1 - Organizační struktura Městského úřadu Holýšov, č. 2 –
Náplně práce jednotlivých útvarů Městského úřadu Holýšov a č. 3 – Struktura
zaměstnanců města Holýšova zařazených do Městského úřadu Holýšov podle
předloženého návrhu (příloha č. 6).
196/2016
a)
rozhodla o zahájení otevřeného zadávacího řízení pro zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „Rekonstrukce stávajícího zdroje tepla a zajištění dodávek tepla města Holýšov“, evidenční číslo zakázky 633133.“
b)
doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova rozhodnout o odůvodnění nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „Rekonstrukce stávajícího zdroje
tepla a zajištění dodávek tepla města Holýšov“, evidenční číslo zakázky 633133,
dle předloženého materiálu tak, že odůvodnění veřejné zakázky schvaluje.“
197/2016
a)
bere na vědomí informaci tajemnice Městského úřadu Holýšov Mgr. Jany Štenglové o změně formy úklidu v Domě s pečovatelskou službou Holýšov
od 1. 4. 2016.
b)
stanovuje od 1. 4. 2016 cenu za úklid společných prostor v Domě
s pečovatelskou službou na 200 Kč/měsíc/osobu.
c)
ukládá společnosti Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídlem
Holýšov, náměstí 5. května 14, aby připravila dodatky ke Smlouvám o nájmu
bytu v Domě s pečovatelskou službou Holýšov v souladu s odstavcem b) tohoto usnesení.
198/2016
a)
souhlasí s proplácením maximálně 10 litrů pohonných hmot do sekaček
na trávu osobám, které budou sekat trávu na veřejném prostranství v roce
2016 za podmínek:
1. proplácet sekání trávy v daném roce lze od schvalujícího usnesení Rady
města Holýšova do konce listopadu daného roku.
2. účtenku za benzín lze proplatit pouze ve stejném kalendářním měsíci,
ve kterém byla vystavena.
b)
pověřuje Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov evidencí těchto
osob a ošetřovaného veřejného prostranství.

Dne 27. 4. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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199/2016 bere na vědomí program májových oslav, které se ve městě Holýšově uskuteční ve dnech 1. a 8. 5. 2016 (prohlídky Domu dějin Holýšovska), 5. 5. 2016 (návštěva veteránů 17. belgického střeleckého praporu), 6. 5. 2016 (návštěva veteránů II. světové války z Polska, uctění památky u pomníků).
200/2016 bere na vědomí informaci Turistického oddílu mládeže 1202 o konání
tradičního turistického pochodu s názvem Májový pochod 2016, který se
uskuteční dne 7. 5. 2016 na pěších trasách 10, 15 a 25 km, na trasách
pro horská kola 15 a 25 km a na trasách pro silniční kola 30 a 50 km.

Mgr. Jan Mendřec
starosta

Mgr. Bc. Kamil F. Šefl
místostarost a

Razítko města Holýšova:

Dne 27. 4. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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