Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
45. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014 - 2018
konané dne 17. 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:
218/2016

schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) Hospodaření společnosti MTBS Holýšov
b) Informace o realizaci veřejné zakázky „Atletické hřiště Holýšov“
c) Prodej části pozemku parc. č. 25/1 v k. ú. Dolní Kamenice u Staňkova –
…..
d) Smlouva o dílo „Obytná zóna Na Terasách II. a III. etapa, Holýšov“
e) Úpravy na MZS
f) Změna usnesení RMH č. 208/2016 ze dne 2. 5. 2016
4. Žádosti
a) o prodej části pozemku parc. č. 1483/3 v k. ú. Holýšov – …..
b) o bezúplatný převod pozemků – SÚSPK
5. Ke schválení
a) Zápis finančního výboru ze dne 9. 5. 2016
b) Prominutí pohledávky – Habrman – FO
c) Jmenování hodnotící komise na veřejnou zakázku „Oprava fasád a oken
na budově staré radnice v Holýšově“
d) Průzkum trhu na veřejnou zakázku „Rekonstrukce hospodářských objektů
čp. 18“
e) Účelově určený dar ZŠ Holýšov – ERCOM networking
f) Účelově určený dar ZŠ Holýšov – KC LOGOS
6. Ostatní
a) Shromáždění vlastníků bytových jednotek
b) Víceúčelové sportovní hřiště
c) Závěrečný účet DSO Svazek Domažlicko za rok 2015
d) Nabídka manipulační techniky – Elektrowin
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219/2016
a)

b)

bere na vědomí informaci finanční analytičky Ing. Jiřiny Rezkové o stavu hospodaření společnosti Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14.
ukládá jednateli společnosti Městské technické a bytové středisko Holýšov,
s. r. o. Ing. Janu Cendelínovi, aby vždy do 25. dne v měsíci zajistil zaslání Výkazu zisku a ztrát a Obratovou předvahu za předcházející měsíc členům Dozorčí
rady společnosti Městské technické a bytové středisko Holýšov tak, aby Dozorčí
rada společnosti Městské technické a bytové středisko Holýšov mohla vykonávat kontrolní činnost nad hospodařením společnosti.

220/2016
a)
bere na vědomí:
I. informaci o realizaci podlimitní veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Atletické hřiště Holýšov“ se zadávacími
podmínkami
dostupnými
na
profilu
zadavatele
na
URL:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/atleticke-hriste-holysov.
II. Protokol o otevírání obálek s nabídkami na podlimitní veřejnou zakázku
s názvem „Atletické hřiště Holýšov“ ze dne 12. 5. 2016 (příloha č. 2).
III. Protokol o 1. jednání hodnotící komise jmenované k otevření obálek
s nabídkami, posouzení splnění kvalifikace, k posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku s názvem „Atletické hřiště Holýšov“ ze dne
12. 5. 2016 (příloha č. 3).
IV. vyřazení nabídky uchazeče pořadové č. 6 společnosti SMP CZ, a. s.,
IČ 27195147, se sídlem Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8, hodnotící komisí
pro neprokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů, a to
z důvodu nepřijatelnosti nabídky podle § 22 odst. 1 písm. c) zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
b)
rozhodla vyloučit podle ustanovení § 60 odst. 1 a § 76 odst. 6 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z účasti
v zadávacím řízení k veřejné zakázce „Atletické hřiště Holýšov“ uchazeče pořadové č. 6 společnost SMP CZ, a. s., IČ 27195147, sídlem Pobřežní 667/78,
186 00 Praha 8, jelikož její nabídka byla hodnotící komisí vyřazena pro neprokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů.
c)
ukládá místostarostovi města Holýšova Mgr. Bc. Kamilu F. Šeflovi, aby podepsal
a zajistil uveřejnění rozhodnutí o vyloučení uchazeče na základě tohoto usnesení
na
profilu
zadavatele
veřejné
zakázky
na
URL:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/atleticke-hriste-holysov.
221/2016

doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova prodat část pozemku parc. č. 25/1
(KN) v katastrálním území Dolní Kamenice u Staňkova o výměře cca 46 m2 …..,
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bytem ….., za cenu 200 Kč za 1 m2. Oprávněné náklady spojené s prodejem
pozemku a sepsáním kupní smlouvy bude hradit strana kupující.
222/2016 schvaluje Smlouvu o dílo, která bude uzavřena mezi smluvními stranami město
Holýšov a společnost Sladký&Partners, s. r. o., sídlem Praha 6, Nad Šárkou 60.
Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace v rozsahu územního řízení, vypracování prováděcí dokumentace pro provedení plynovodu
a související inženýrská činnost k zajištění vyjádření dotčených orgánů státní
správy na akci „Obytná zóna Na Terasách II. a III. etapa, Holýšov“. Cena za dílo
činí 430.000 Kč bez DPH.
223/2016
a)
souhlasí s provedením požadovaných úprav nebytových prostor (denní místnosti) v Městském zdravotním středisku Holýšov v Příčné ulici čp. 214, které má
pronajaty MUDr. Dagmar Raunerová. Předpokládané náklady na opravy jsou
15.200 Kč bez DPH.
b)
ukládá společnosti Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídlem
Holýšov, náměstí 5. května 14, aby provedlo úpravy denní místnosti
v Městském zdravotním středisku Holýšov v Příčné ulici čp. 214, kterou má pronajatou MUDr. Dagmar Raunerová, v souladu se Zápisem z jednání s nájemci
nebytových prostor v Městském zdravotním středisku Holýšov v Příčné ulici
čp. 214 ze dne 24. 3. 2016 a předběžnými náklady stanovenými Oddělením
majetku a investic Městského úřadu Holýšov.
c)
odkládá rozhodnutí o provedení úprav nebytových prostor v Městském zdravotním středisku Holýšov v Příčné ulici čp. 214, které má pronajaty fyzická osoba podnikající Anna Ringová. Jedná se o přemístění kompresoru mimo místnost laboratoře.
224/2016
a)
ruší své usnesení č. 208/2016 ze dne 2. 5 2016.
b)
doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit v souladu s § 85 odstavec b)
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.
225/2016 bere na vědomí informaci Oddělení majetku a investic Městského úřadu
Holýšov o bezodkladném kácení stromů (2 ks borovic) nacházejících se na
pozemku parc. č. 1515/1 (KN) v katastrálním území Holýšov z důvodu
havarijního stavu.
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226/2016
a)
konstatuje, že záměr prodat část pozemku parc. č. 1483/3 (KN) v katastrálním
území Holýšov o výměře cca 50 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.
227/2016 nedoporučuje Zastupitelstvu města Holýšova bezúplatně převést pozemky pod
silnicí III/1852 Plzeňskému kraji, sídlem Plzeň, Škroupova 18. Jedná se
o pozemek parc. č. 275/16 v katastrálním území Dolní Kamenice u Staňkova
o výměře 4 m2, pozemek parc. č. 275/1 v katastrálním území Dolní Kamenice
u Staňkova o výměře 1.950 m2, pozemek parc. č. 275/3 v katastrálním území
Dolní Kamenice u Staňkova o výměře 1.279 m2, pozemek parc. č. 275/15
v katastrálním území Dolní Kamenice u Staňkova o výměře 1.196 m2, pozemek
parc. č. 275/13 v katastrálním území Dolní Kamenice u Staňkova o výměře
2.477 m2, pozemek parc. č. 275/10 v katastrálním území Dolní Kamenice
u Staňkova o výměře 3.034 m2, pozemek parc. č. 1495/1 v katastrálním území
Holýšov o výměře 1.985 m2, pozemek parc. č. 1553/2 v katastrálním území
Holýšov o výměře 2.388 m2, pozemek parc. č. 1499/1 v katastrálním území
Holýšov o výměře 2.592 m2, pozemek parc. č. 1310/1 v katastrálním území
Holýšov o výměře 577 m2. Celková výměra pozemků je 17.482 m2.
228/2016 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit Zápis finančního výboru
ze dne 9. 5. 2016 podle předloženého návrhu (příloha č. 4).
229/2016 souhlasí s prominutím pohledávky pana Jiřího Habrmana ve výši 2.636 Kč
za služby spojené s nájmem bytu v Holýšově, Na Stráni 671. Důvodem je
skutečnost, že pan Jiří Habrman dne 17. 5. 2015 zemřel, dědické řízení bylo
ukončeno a pro nedostatek majetku je pohledávka nevymahatelná
a nedobytná.
230/2016 jmenuje jedinou hodnotící komisi k otevírání obálek s nabídkami, k posouzení
splnění kvalifikace uchazečů, k posouzení a hodnocení nabídek uchazečů
na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava fasád a oken na budově staré
radnice v Holýšově“ ve složení: Milan Hulín, Jiří Hafič a Radek Špiller jako
členové, Ing. Karel Boháček, Jaroslav Kubica a Jiří Šlejmar jako náhradníci.
231/2016
a)

bere na vědomí průzkum trhu na veřejnou zakázku „Rekonstrukce
hospodářských objektů čp. 18“, zpracovaný v souladu se Směrnicí č. 1/2014
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b)

c)

pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
pro obec Holýšov a příspěvkové organizace zřizované obcí Holýšov.
souhlasí s tím, že smlouva o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Rekonstrukce hospodářských objektů čp. 18“ bude uzavřena se společností
Západočeská stavební společnost, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května
101, za nabídkovou cenu 386.700 Kč bez DPH.
pověřuje vedoucího Domu dějin Holýšovska Mgr. Josefa Haise, aby zajistil
přípravu smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce
hospodářských objektů čp. 18“.

232/2016 schvaluje přijetí účelově určeného daru – finančních prostředků ve výši
2.000 Kč Základní školou Holýšov na zajištění příprav Žákovského plesu
2. stupně od společnosti ERCOM networking, s. r. o., sídlem Holýšov,
Pod Makovým vrchem 527.
233/2016 schvaluje přijetí účelově určeného daru – finančních prostředků ve výši 1.000 Kč
Základní školou Holýšov na zajištění příprav Žákovského plesu 2. stupně
od Křesťanského centra LOGOS Holýšov, o. s., sídlem Holýšov, Pod Makovým
vrchem 621.
234/2016 pověřuje společnost Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14, aby jako správce podle Komisionářské
smlouvy o obstarání správy a údržby domů, bytů, nebytových prostor, veřejného osvětlení, veřejné zeleně, veřejných prostranství, místních komunikací, kanalizací včetně vpustí, kotelen a o výrobě a distribuce a rozúčtování tepla a o
spolupráci pro případ živelných havárií a mimořádných stavů uzavřené dne 5.
10. 2015, zastupovala město Holýšov na schůzích jednotlivých společenství
vlastníků jednotek s tím, že zásadní rozhodnutí, zejména poskytování jednorázového vkladu bude správce nejprve konzultovat s vlastníkem bytu, tedy městem Holýšovem.
235/2016 bere na vědomí informaci tajemnice Městského úřadu Holýšov Mgr. Jany Štenglové o opakovaném porušování provozního a návštěvního řádu víceúčelového sportovního hřiště na pozemku Základní školy Holýšov nezletilými návštěvníky. Důsledkem bylo uzavření víceúčelového sportovního hřiště pro veřejnost
ve dnech 8. a 9. 5. 2016.
236/2016 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova vzít na vědomí Závěrečný účet
Dobrovolného svazku obcí Svazek Domažlicko za rok 2015 podle předloženého návrhu.
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237/2016
a)
bere na vědomí nabídku společnosti Západočeské komunální služby, a. s.,
sídlem Plzeň, Koterovská 522/168, Provozní oddělení, na nákup manipulační
techniky na sběrný dvůr v Holýšově.
b)
konstatuje, že sběrný dvůr v Holýšově provozuje společnost Západočeské
komunální služby, a. s., sídlem Plzeň, Koterovská 522/168 a případný nákup
nové manipulační techniky je v její režii.

Mgr. Jan Mendřec
starosta

Jiří Šlejmar
radní

Razítko města Holýšova:
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