Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
49. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014 - 2018
konané dne 13. června 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:
273/2016 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) Odměny jednatelům společnosti MTBS Holýšov za rok 2015
b) Úprava nebytových prostor MZS Holýšov – Anna Ringová
c) Prodej pozemků – EvoBus, …..
d) Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1483/3 v k. ú. Holýšov – …..
e) SOD – úprava zeleně – Tomáš Hupač
f) Odstranění veřejného WC na Jiráskově třídě v Holýšově
g) Bytová koncepce města Holýšova
4. Žádosti
a) o připojení odběrného místa – Tomáš Hurt
b) o řešení dopravní situace – …..
5. Ke schválení
a) Zápis zasedání finančního výboru ze dne 13. 6. 2016
b) Rozpočtové opatření města Holýšova na rok 2016 číslo 2
c) OZV č. 2/2016 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her
na území města Holýšova – změna usnesení
d) Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava fasád a oken na budově staré
radnice v Holýšově“
e) Zápis schůze Dotační komise ze dne 3. 6. 2016
f) Zápisy ze schůzí Stavební komise ze dne 19. 5. 2016 a 9. 6. 2016
g) Odměna ředitelce ZŠ Holýšov
h) Odměna řediteli ZUŠ Holýšov
i) Odměna řediteli MKS Holýšov
6. Ostatní
a) Protokoly o výsledcích veřejnosprávních kontrol – ZŠ Holýšov, ZUŠ Holýšov, vyúčtování poskytnutého příspěvku
b) Závěrečný účet DSO Lazce za rok 2015
Dne 21. 6. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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c)
d)
e)
f)

Závěrečný účet DSO Vodohospodářský svazek Domažlicka za rok 2015
Stížnost na stav Husovy třídy - …..
Plán schůzí RMH na 2. pololetí roku 2016
Plán zasedání ZMH na 2. pololetí roku 2016

274/2016 konstatuje, že jednatelé společnosti Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14, Ing. Jan Cendelín a pan Vladimír Trnka splnili roční ukazatel schválený usnesením Rady města Holýšova
č. 127/2009 ze dne 6. 4. 2009 a usnesením Rady města Holýšova č. 112/2012
ze dne 7. 5. 2012 a v souladu s tímto ukazatelem bere na vědomí vyplacení
odměn podle předloženého návrhu.
275/2016 bere na vědomí, že úpravy nebytových prostor v Městském zdravotním středisku Holýšov v Příčné ulici čp. 214, které má pronajaty fyzická osoba podnikající paní Anna Ringová, nebudou prováděny na náklady města Holýšova, a to
z důvodu, že nájemkyně nepředložila zprávu z hygienické kontroly, která by jí
tuto povinnost ukládala. Jedná se o přemístění kompresoru mimo místnost laboratoře.
276/2016
a)
konstatuje, že záměr prodat předmětné pozemky uvedené v odstavci a) tohoto usnesení byl vyvěšen na Úřední desce Městského úřadu Holýšov v době
od 5. 4. 2016 do 21. 4. 2016 a během této lhůty se ….., bytem ….., nepřihlásil.
b)
nedoporučuje Zastupitelstvu města Holýšova prodat části pozemků
parc. č. 678/25, 678/26 a 678/27 (vše PK) v katastrálním území Holýšov ….., bytem …... Důvodem žádosti o prodej části pozemků parc. č. 678/25, 678/26 a
678/27 (vše PK) v katastrálním území Holýšov je záměr vybudovat přístupovou
cestu k nemovitostem v Holýšově na Jiráskově třídě čp. 275 a 295.
c)
doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova prodat pozemky parc. č. 678/24
o výměře 3.541 m2, parc. č. 678/25 o výměře 3.485 m2, parc. č. 678/26 o výměře 2.752 m2, parc. č. 678/27 o výměře 5.830 m2 (vše PK) v katastrálním území
Holýšov a pozemky parc. č. 678/102 o výměře 2.005 m 2, parc. č. 678/103 o výměře 2.647 m2 (oba KN) v katastrálním území Holýšov společnosti EvoBus Česká republika, s. r. o., sídlem Praha 6, Na Hůrce 11/10, za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 277-08/2016 zpracovaný Ing. Pavlínou Wolfovou– znalec
v oboru Ekonomika, odvětví: ceny a odhady nemovitostí, sídlem Domažlice,
Hradská 79 ze dne 4. 4. 2016, to je 490 Kč za 1 m2. Oprávněné náklady spojené
s prodejem pozemků a sepsáním kupní smlouvy bude hradit strana kupující.
277/2016 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova prodat část pozemku
parc. č. 1483/3 (KN) v katastrálním území Holýšov o výměře cca 50 m2 ….., oba
bytem ….., za cenu 100 Kč za 1 m2. Oprávněné náklady spojené s prodejem pozemku a sepsáním kupní smlouvy bude hradit strana kupující.
Dne 21. 6. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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278/2016 schvaluje Smlouvu o dílo, která bude uzavřena mezi smluvními stranami město
Holýšov a fyzická osoba podnikající Tomáš Hupač – Profi Tree Work, sídlem
Holýšov, Táborová 447, podle předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je
ošetřování dřevin podle aktuální Inventarizace zeleně v intravilánu města Holýšova. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31. 3. 2017.
279/2016
a)
bere na vědomí komentář k průzkumu trhu na zajištění „odstranění veřejného
WC na Jiráskově třídě v Holýšově“ ze dne 9. 6. 2016, 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. Důvodem je nevyhovující technický stav nemovitosti a neekonomičnost potřebných oprav.
b)
souhlasí s tím, aby smlouva o dílo na zajištění „odstranění veřejného WC
na Jiráskově třídě v Holýšově“ byla uzavřena se společností Městské technické
a bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14,
za nabídkovou cenu 52.721,88 Kč bez DPH.
280/2016 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit Bytovou koncepci města
Holýšova podle předloženého návrhu.
281/2016
a)

b)

souhlasí se zajištěním dodávky elektrické energie do objektu bez čísla popisného, který se nachází na stavebním pozemku parc. č. 138 v katastrálním území
Neuměř v Průmyslové zóně II – Holýšov, panu Tomáši Hurtovi, bytem Plzeň,
Heyrovského 2669/3.
schvaluje Smlouvu o poskytování služeb – dodávky elektrické energie, která
bude uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov a pan Tomáš Hurt, bytem Plzeň, Heyrovského 2669/3, podle předloženého návrhu (příloha č. 2).

282/2016
a)
bere na vědomí žádost ….., bytem ….., o řešení dopravní situace parkování
v Holýšově na konci ulice Ruské a začátku ulice K Višňovce ze dne 19. 5. 2016.
b)
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby projednalo
s Policií ČR – Dopravní inspektorát žádost uvedenou v odstavci a) tohoto usnesení a navrhli optimální řešení v této záležitosti a to do příští schůze RMH.
283/2016 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit Zápis zasedání finančního
výboru ze dne 13. 6. 2016 podle předloženého návrhu (příloha č. 3).

Dne 21. 6. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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284/2016 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit Rozpočtové opatření města
Holýšova na rok 2016 číslo 2 podle předloženého návrhu (příloha č. 4).
285/2016 mění usnesení Rady města Holýšova č. 259/2016 ze dne 30. 5. 2016 takto: Rada
města Holýšova doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit Obecně závaznou vyhlášku města Holýšova č. 2/2016 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her doplněnou o článek 3 Přechodné ustanovení, podle
předloženého návrhu.
286/2016
a)
bere na vědomí:
I. informaci o realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava fasád a oken na budově staré radnice v Holýšově.“
II. 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 „Oprava fasád a oken na budově staré radnice v Holýšově“ ze dne 19. 5. 2016 (příloha č. 5).
III. Protokol o 2. jednání hodnotící komise jmenované k otevření obálek s nabídkami, posouzení splnění kvalifikace, k posouzení a hodnocení nabídek
na veřejnou zakázku s názvem „Oprava fasád a oken na budově staré radnice v Holýšově“ ze dne 9. 6. 2016 (příloha č. 6).
IV. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku s názvem
„Oprava fasád a oken na budově staré radnice v Holýšově.“
V. doporučení hodnotící komise vybrat jako nejvhodnější nabídku na veřejnou
zakázku „Oprava fasád a oken na budově staré radnice v Holýšově“ nabídku
uchazeče PP – servis Plzeň, s. r. o., IČ 26322242, sídlem Plzeň, U Velkého
rybníka 35.
b)
rozhodla:
I. vybrat jako nejvhodnější nabídku na veřejnou zakázku „Oprava fasád a oken
na budově staré radnice v Holýšově“ nabídku uchazeče PP – servis Plzeň,
s. r. o., IČ 26322242, sídlem Plzeň, U Velkého rybníka 35, s předloženou nabídkovou cenou 1.896.945 Kč bez DPH.
II. uzavřít na plnění veřejné zakázky „Oprava fasád a oken na budově staré
radnice v Holýšově“ se společností PP – servis Plzeň, s. r. o., IČ 26322242,
sídlem Plzeň, U Velkého rybníka 35, smlouvu o dílo na základě její předložené nabídky ve veřejné zakázce s nabídkovou cenou 1.896.945 Kč bez
DPH.
c)
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Jana Mendřece podpisem smlouvy
ve smyslu odstavce b) tohoto usnesení.
287/2016
a)
schvaluje Zápis schůze Dotační komise Rady města Holýšova ze dne 3. 6. 2016
podle předloženého návrhu (příloha č. 7).
Dne 21. 6. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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b)

souhlasí v souladu s článkem 2 bod 6 Programu o poskytování dotací
s navýšením dotačních prostředků žádostem označeným Sport 13 a Kultura 21,
kde je žadatelem Základní škola Holýšov, a dále s přidělení dotačních prostředků, kde je žadatelem Junák – český skaut, z. s., Skautský oddíl Volný národ Holýšov. Dotační prostředky budou použity z rezervy Programu o poskytování
dotací.

288/2016
a)
schvaluje Zápisy ze schůzí Stavební komise Rady města Holýšova ze dne
19. 5. 2016 a 9. 6. 2016 včetně Seznamu podaných žádostí o poskytnutí půjčky
z Fondu rozvoje bydlení na území města Holýšova v roce 2016 (příloha č. 8).
b)
doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova poskytnout půjčky z Fondu rozvoje
bydlení na území města Holýšova v roce 2016 v souladu se Seznamem podaných žádostí o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení na území města Holýšova v roce 2016.
289/2016 schvaluje odměnu ředitelce Základní školy Holýšov Mgr. Ivaně Sedlákové podle
předloženého návrhu.
290/2016 schvaluje odměnu řediteli Základní umělecké školy Holýšov Mgr. Norbertu Štěříkovi podle předloženého návrhu.
291/2016

schvaluje odměnu řediteli Městského kulturního střediska Holýšov Ing. Jiřímu
Zívalovi podle předloženého návrhu.

292/2016 bere na vědomí:
a)
Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly hospodaření příspěvkové organizace Základní umělecká škola Holýšov, sídlem Školní 96, 345 62 Holýšov,
IČ 68784082, podle předloženého návrhu.
b)
Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Holýšov, okres Domažlice, sídlem Táborová 428,
345 62 Holýšov, IČ 48342165, podle předloženého návrhu.
c)
Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly vyúčtování poskytnutého finančního příspěvku podle Veřejnoprávní smlouvy č. O13/2015 spolku Pionýr, z. s., Pionýrská skupina Holýšov, sídlem Husova třída 302, 345 62 Holýšov,
IČ 65571509, podle předloženého návrhu.
d)
informaci, že během kontrol nebyly zjištěny žádné nedostatky.
293/2016 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova vzít na vědomí Závěrečný účet
Dobrovolného svazku obcí Lazce za rok 2015 podle předloženého návrhu.

Dne 21. 6. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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294/2016 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova vzít na vědomí Závěrečný účet
Dobrovolného svazku obcí Vodohospodářského svazku obcí Domažlicka
za rok 2015 podle předloženého návrhu.
295/2016
a)
bere na vědomí stížnost na stav ulice Husova třída v Holýšově ve směru
od sběrného dvora k železniční trati, kterou podala za obyvatele části Husovy
třídy ….., bytem …...
b)
pověřuje Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby navrhlo
a provedlo bezodkladně řešení stavu Husovy třídy uvedeného v odstavci a) tohoto usnesení.
296/2016 schvaluje a doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova vzít na vědomí Plán
schůzí Rady města Holýšova na 2. polovinu roku 2016 podle předloženého návrhu.
297/2016 schvaluje a doporučuje Zastupitelstvu města Holýšov vzít na vědomí Plán zasedání Zastupitelstva města Holýšova na 2. polovinu roku 2016 podle předloženého návrhu.

Mgr. Jan Mendřec
starosta

Mgr. Bc. Kamil F. Šefl
místostarost a

Razítko města Holýšova:

Dne 21. 6. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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