Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
44. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014 - 2018
konané dne 2. května 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:
201/2016 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) Rámcová smlouva k zabezpečení služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany – BEZPO
b) Zápis o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Úprava
veřejné zeleně na území města Holýšova v období 2016-2017“
c) Příkazní smlouva – technický dozor investora stavby „Úprava areálu holýšovského hřbitova“
d) Smlouva o dílo na akci „Úprava areálu holýšovského hřbitova“
e) Souhlas vlastníka nemovité věci s umístěním sídla – SDH Dolní Kamenice
4. Žádosti
a) o prodej části pozemku parc. č. 1536/2 (PK) v k. ú. Holýšov – Euromarolan
b) o poskytnutí finančního daru – Stodská nemocnice
c) o prodloužení nájemní smlouvy – Křesťanské centrum Logos Holýšov
5. Ke schválení
a) Dodatky ke zřizovacím listinám – ZŠ Holýšov, MŠ Holýšov, ZUŠ Holýšov,
MKS Holýšov
b) Průzkum trhu – zpracovatel změny č. 1 ÚP města Holýšova
c) Změna názvu katastrálního území Dolní Kamenice u Staňkova
d) Účelově určený dar ZŠ Holýšov – EvoBus Česká republika
e) Účelově určený dar MŠ Holýšov – EvoBus Česká republika
f) Peněžitý dar – mistryně ČR v kuželkách – Veronika Horková
g) Smlouva o dílo – oprava komunikací – FINAL KOM
6. Ostatní
a) Návrh na doplnění odpadkových košů – …..
202/2016 schvaluje Rámcovou smlouvu k zabezpečení služeb v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, která bude uzavřena mezi smluvDne 5. 5. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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ními stranami město Holýšov a společnost BEZPO Plzeň, s. r. o., sídlem Plzeň,
Hřímalého 805/3, podle předloženého návrhu. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
203/2016
a)
bere na vědomí Zápis o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
„Úprava veřejné zeleně na území města Holýšova v období 2016-2017“ ze dne
2. 5. 2016, podle předloženého návrhu.
b)
souhlasí s tím, že smlouva o dílo na veřejnou zakázku „Úprava veřejné zeleně
na území města Holýšova v období 2016-2017“ bude uzavřena se společností,
která se umístila první v pořadí, to je Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14, za nabídkovou cenu
1.307.913 Kč bez DPH.
204/2016 schvaluje Příkazní smlouvu, která bude uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov a fyzická osoba podnikající Jaroslav Weber, sídlem Domažlice, Švabinského 563, podle předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je výkon inženýrské činnosti na akci „Úprava areálu holýšovského hřbitova“, a to při přípravě
před zahájením stavby, stavební dozor po dobu výstavby, při kolaudaci a dokončení stavby. Smluvní cena díla je stanovena na 77.500 Kč bez DPH.
205/2016 schvaluje Smlouvu o dílo, která bude uzavřena mezi smluvními stranami město
Holýšov a společnost SMP CZ, a. s., sídlem Praha, Pobřežní 667/78, podle
předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je zhotovení díla „Úprava areálu
holýšovského hřbitova“. Cena za provedení díla činí 2.480.000 Kč bez DPH.
206/2016
a)
ruší usnesení č. 26/2016 ze dne 29. 1. 2016.
b)
souhlasí s umístěním sídla Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sboru
dobrovolných hasičů Dolní Kamenice, IČ: 65570529 na adresu nemovitosti Holýšov, část Dolní Kamenice čp. 66 nacházející se na stavební parcele č. 78, zapsané na listu vlastnictví číslo 1 vedeném pro obec Holýšov, katastrální území
Dolní Kamenice u Staňkova, u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální
pracoviště Domažlice.
207/2016
a)
bere na vědomí žádost společnosti Euromarolan, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 101, o prodej části pozemku parc. č. 1536/2 (PK) v katastrálním
území Holýšov o výměře cca 970 m2 ze dne 1. 3. 2016.
b)
vyzývá jednatelku společnosti Euromarolan, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí
5. května 101, Mgr. Ing. Libuši Kolářovou Procházkovou, aby zajistila a předložila aktuální odborný znalecký posudek o ceně nemovitosti.
Dne 5. 5. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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c)

odkládá rozhodnutí o žádosti uvedené v odstavci a) tohoto usnesení do doby,
než bude jednatelkou společnosti Euromarolan, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 101, Mgr. Ing. Libuší Kolářovou Procházkovou předložen aktuální
odborný znalecký posudek o ceně nemovitosti.

208/2016 schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, poskytnutí peněžitého daru ve výši 25.000 Kč Stodské nemocnici, a. s.,
sídlem Stod, Hradecká 600, na nákup narkotizačního přístroje.
209/2016
a)
konstatuje, že záměr pronajmout nebytové prostory v Holýšově ve Školní ulici
čp. 72 za účelem využití kanceláře pro občanské sdružení musí být vyvěšen
na úřední desce Městského úřadu Holýšov na zákonem stanovenou dobu
a poté se vrátí k projednání žádosti Křesťanského centra LOGOS Holýšov, o. s.,
sídlem Holýšov, Pod Makovým vrchem 621.
b)
pověřuje místostarostu města Holýšova Mgr. Bc. Kamila F. Šefla, aby zajistil vyvěšení záměru ve smyslu odstavce a) tohoto usnesení.
210/2016 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit:
a)
Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině ze dne 29. 3. 2010 příspěvkové organizace Základní škola Holýšov, okres Domažlice, podle předloženého návrhu.
b)
Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině ze dne 28. 2. 2011 příspěvkové organizace
Mateřská škola Holýšov, podle předloženého návrhu.
c)
Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině ze dne 25. 8. 2014 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Holýšov, podle předloženého návrhu.
d)
Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině ze dne 29. 3. 2010 příspěvkové organizace
Městské kulturní středisko Holýšov, podle předloženého návrhu.
211/2016
a)
bere na vědomí průzkum trhu na veřejnou zakázku „Změna č. 1 Územního
plánu města Holýšova – změna plochy dopravní infrastruktury silniční na limitu
umožňující výstavbu a provoz pekárny“, 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 „Změna
č. 1 Územního plánu města Holýšova – změna plochy dopravní infrastruktury
silniční na limitu umožňující výstavbu a provoz pekárny“ bude uzavřena
s Ing. arch. Oldřichem Fárou, sídlem Plzeň, Turistická 1785/12, za nabídkovou
cenu. Nabídková cena se skládá ze dvou částí: a) návrh změny č. 1 Územního
plánu města Holýšova (včetně spolupráce s pořizovatelem a součinnosti při
Dne 5. 5. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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c)

d)

pořizování změny s tím, že cena zahrnuje vždy jedno pare dokumentace pro
každou etapu projednávání) – 40.000 Kč bez DPH, to je 48.400 Kč včetně DPH,
b) právní stav Územního plánu města Holýšova po vydání změny č. 1 (cena zahrnuje 4 pare dokumentace) – 40.000 Kč bez DPH, to je 48.400 Kč včetně DPH.
Druhá část nabídkové ceny může být v průběhu projednávání ponížena
z důvodu, že bude potřeba měnit jen některé části územního plánu podle výsledku projednávání.
konstatuje, že smlouva uvedená v odstavci b) tohoto usnesení bude uzavřena
za podmínek, že cena zakázky nepřesáhne hodnotu 96.800 Kč včetně DPH
a celá částka bude následně uhrazena navrhovatelem změny č. 1 Územního
plánu města Holýšova panem Davidem Koritákem, bytem Staňkov, Pod Mastníkem 508.
ukládá vedoucímu Stavebního odboru Městského úřadu Holýšov panu Jaroslavu Kubicovi, aby zajistil vyhotovení a podepsání smlouvy uvedené v odstavci b)
tohoto usnesení a smlouvy o úhradě nákladů spojených se změnou č. 1 Územního plánu města Holýšova, která bude uzavřena mezi smluvními stranami
město Holýšov a pan David Koriták, bytem Staňkov, Pod Mastníkem 508.

212/2016
a)
bere na vědomí informaci vedoucího Stavebního odboru Městského úřadu Holýšova pana Jaroslava Kubici o postupu města Holýšova při změně názvu katastrálního území Dolní Kamenice u Staňkova.
b)
doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit změnu názvu katastrálního
území Dolní Kamenice u Staňkova, č. 643068, na název katastrální území Dolní
Kamenice u Holýšova.
213/2016 schvaluje přijetí účelově určeného daru – finančních prostředků ve výši
20.000 Kč Základní školou Holýšov na podporu vzdělávání od společnosti EvoBus Česká republika, s. r. o., sídlem Praha 6, Na Hůrce 211/10.
214/2016 schvaluje přijetí účelově určeného daru – finančních prostředků ve výši
20.000 Kč Mateřskou školou Holýšov na podporu vzdělávání od společnosti
EvoBus Česká republika, s. r. o., sídlem Praha 6, Na Hůrce 211/10.
215/2016 schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, poskytnutí peněžitého daru ve výši 1.000 Kč slečně Veronice Horkové
za získání titulu mistryně České republiky v kuželkách v kategorii žákyň pro rok
2016.
216/2016
a)
bere na vědomí průzkum trhu na opravu zpevněných a nezpevněných
Dne 5. 5. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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b)

c)

d)

pozemních komunikací ve městě Holýšově a jeho části Dolní Kamenice,
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.
schvaluje Smlouvu o dílo, která bude uzavřena mezi smluvními stranami město
Holýšov a FINAL KOM, s. r. o., sídlem Mochtín, Kocourov 36, podle
předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je provedení opravy stávajícího
živičného povrchu v části Příčné ulice v Holýšově včetně provedení živičných
oprav výtluků a prasklin na místních komunikacích ve městě Holýšově. Cena
za provedení díla je sjednána na 219.543 Kč bez DPH.
schvaluje Smlouvu o dílo, která bude uzavřena mezi smluvními stranami město
Holýšov a FINAL KOM, s. r. o., sídlem Mochtín, Kocourov 36, podle
předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je provedení oprav stávajících
nezpevněných povrchů pozemních komunikací na území města Holýšova
asfaltovým recyklátem. Konkrétně se jedná o lokalitu Nad Výhledy – část
řadových garáží, ulice Borová, Belgická a část Francouzské ulice. Cena
za provedení díla je sjednána na 259.117 Kč bez DPH.
schvaluje Smlouvu o dílo, která bude uzavřena mezi smluvními stranami město
Holýšov a FINAL KOM, s. r. o., sídlem Mochtín, Kocourov 36, podle
předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je provedení opravy stávajícího
živičného povrchu části místní komunikace v Dolní Kamenici. Cena
za provedení díla je sjednána na 109.828 Kč bez DPH.

217/2016 souhlasí s doplněním a výměnou odpadkových košů ve městě Holýšově, a to:
a)
na rozcestí chodníku podél železnice Českých drah směrem k Jiráskově třídě
a chodníku v Nádražní ulici, kde bude umístěn standardní typ odpadkového
koše (oranžový plastový koš s pozinkovaným sloupkem).
b)
na křižovatku Sokolovské ulice a Jiráskovy třídy, kde bude umístěn standardní
typ odpadkového koše (oranžový plastový koš s pozinkovaným sloupkem).
c)
u prodejny obuvi na Jiráskově třídě, kde bude umístěn těžký betonový koš,
popřípadě bude pevně připevněn k chodníku.
d)
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo
nákup a instalaci nových košů v souladu s odstavci a), b), c) tohoto usnesení.

Mgr. Jan Mendřec
starosta

Mgr. Bc. Kamil F. Šefl
místostarost a

Dne 5. 5. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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