Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
53. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014 - 2018
konané dne 8. srpna 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:
356/2016 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) Žádost o zrušení požadavku snížení kupní ceny – …..
b) Stanovisko MV ČR – sistace usnesení RMH
c) Přehled zájmových činností pro ZŠ – MKS
d) Oprava fasád a oken na budově staré radnice v Holýšově – OMI
4. Žádosti
a) o koupi nájemního bytu č. 17 v čp. 540 – …..
b) o vyasfaltování ulice Na Hrázi – …..
5. Ke schválení
a) Smlouva o zřízení věcného břemene – Solarpark Holýšov
b) Zápis zasedání finančního výboru ze dne 3. 8. 2016
c) Rozpočtové opatření města Holýšova na rok 2016 číslo 3
d) Zásady pro prodej bytů z vlastnictví města Holýšova
e) Dodatek č. 1 SON – Petr Stauber
6. Ostatní
a) Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly – SDH Holýšov
b) Politická inzerce v Holýšovském zpravodaji
c) Deratizace v ulici Pod Makovým vrchem v Holýšově
d) Belgická ulice – projektová dokumentace na výstavbu místní komunikace
357/2016
a)
bere na vědomí žádost ….., bytem ….., ze dne 22. 7. 2016, o zrušení požadavku
na snížení kupní ceny za část pozemku parc. č. 25/1 (KN) v katastrálním území
Dolní Kamenice u Staňkova.
b)
ruší své usnesení č. 330/2016 odstavec c) ze dne 11. 7. 2016.

Dne 17. 8. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová

Strana 1 (celkem 4)

Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

358/2016 bere na vědomí Stanovisko Ministerstva vnitra ČR č. j. MV-96108-3/ODK-2016
ze dne 15. 7. 2016, ve věci sistace usnesení rady a Stanovisko Ministerstva vnitra
ČR č. j. MV-96108-5/ODK-2016 ze dne 21. 7. 2016, ve věci sistace usnesení rady
obce starostou a oprávnění uzavřít smlouvu schválenou zastupitelstvem obce.
359/2016 bere na vědomí souhrnný přehled zájmových činností pro děti v Holýšově
zpracovaný ředitelem Městského kulturního střediska Holýšov Ing. Jiřím Zívalem.
360/2016
a)
bere na vědomí oznámení společnosti PP – servis Plzeň, s. r. o., sídlem Plzeň,
U Velkého rybníka 35, ze dne 25. 7. 2016, ve věci odstoupení od plnění veřejné
zakázky malého rozsahu „Oprava fasád a oken na budově staré radnice
v Holýšově“.
b)
souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Oprava fasád a oken na budově staré radnice v Holýšově“ s druhou v pořadí
společností DSP Domažlický stavební podnik, s. r. o., sídlem Domažlice, Havlíčkova 6, za nabídkovou cenu 2.479.719 Kč bez DPH.
c)
souhlasí se změnami termínů plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava
fasád a oken na budově staré radnice v Holýšově“ navrženými společností
DSP Domažlický stavební podnik, s. r. o., sídlem Domažlice, Havlíčkova 6, a to:
zahájení prací ke dni 17. 10. 2016 po dokončení výroby oken, výměna oken
včetně vnitřních stavebních úprav s termínem dokončení do 16. 12. 2016, ostatní
venkovní práce s termínem dokončení do 31. 5. 2017.
d)
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Jana Mendřece, aby podepsal smlouvu
o dílo uvedenou v odstavci b) tohoto usnesení.
361/2016
a)

b)

odkládá rozhodnutí o žádosti ….., bytem ….., o odkoupení bytu č. 17 v ulici Pod
Makovým vrchem 540 do osobního vlastnictví do doby, než budou Zastupitelstvem města Holýšova schváleny nové Zásady pro prodej bytů z vlastnictví
města Holýšova.
konstatuje, že nové Zásady pro prodej bytů z vlastnictví města Holýšova budou
předloženy ke schválení na zasedání Zastupitelstva města Holýšova dne
24. 8. 2016.

362/2016
a)
bere na vědomí žádost ….., bytem ….., ze dne 7. 7. 2016, o vyasfaltování druhé
části ulice Na Hrázi a zařazení této investiční akce do rozpočtu města Holýšova
na další rok.
b)
bere na vědomí žádost ….., bytem ….., ze dne 1. 8. 2016, o vyasfaltování ulice
Dne 17. 8. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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c)

d)

Na Hrázi a zároveň o zvýšení cesty (ulice) do původního stavu, protože po zavedení inženýrských sítí došlo ke snížení cesty a tím ztížení přístupu na jejich
pozemek parc. č. 1377/10 v katastrálním území Holýšov.
konstatuje, že v letošním roce bude provedena oprava nezpevněné veřejné
přístupové cesty do zahrádkářské kolonie v Holýšově v ulici Na Hrázi tak, že
cesta bude zpevněna frézovanou živicí.
konstatuje, že město Holýšov nemá v Rozpočtu města Holýšova na rok 2016 finanční prostředky na úpravu – zvýšení nezpevněné veřejné přístupové cesty
do zahrádkářské kolonie v Holýšově v ulici Na Hrázi.

363/2016
a)
schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrských sítí,
která bude uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov (povinný)
a společnost Solarpark Holýšov, s. r. o., sídlem Mrákov, Starý Klíčov 143 (oprávněný), podle předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je úplatné zřízení služebností inženýrských sítí ve prospěch oprávněného k liniové stavbě – zemní
kabelové přípojce VN, která je umístěna a vede přes povinné pozemky.
b)
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Jana Mendřece, aby podepsal smlouvu
o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrských sítí uvedenou v odstavci
b) tohoto usnesení.
364/2016 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit Zápis zasedání finančního
výboru ze dne 3. 8. 2016 podle předloženého návrhu (příloha č. 2).
365/2016 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit Rozpočtové opatření města
Holýšova na rok 2016 číslo 3 podle předloženého návrhu (příloha č. 3).
366/2016 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit Zásady pro prodej bytů
z vlastnictví města Holýšova podle návrhu předloženého místostarostou města
Holýšova Mgr. Bc. Kamilem F. Šeflem (příloha č. 4).
367/2016 schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově čp. 447
v Holýšově ze dne 30. 9. 2015, který bude uzavřen mezi smluvními stranami
město Holýšov a fyzická osoba podnikající RNDr. Petr Stauber, sídlem Staňkov,
U Čermenského lesíka 440, podle předloženého návrhu (příloha č. 5).
368/2016 bere na vědomí:
a)
Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly vyúčtování poskytnutého finančního příspěvku podle Veřejnoprávní smlouvy č. S2/2015 pobočnému spolku Sboru dobrovolných hasičů Holýšov, sídlem Holýšov, třída 1. máje 537, podle předloženého návrhu.
Dne 17. 8. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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b)

informaci, že během kontrol nebyly zjištěny žádné nedostatky.

369/2016 konstatuje, že v Holýšovském zpravodaji nebude v rámci předvolebních
kampaní pro volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje uveřejňována žádná
politická inzerce.
370/2016 ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby provedlo
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 průzkum trhu na plošnou deratizaci v Holýšově v ulici
Pod Makovým vrchem.
371/2016

ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby provedlo
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 průzkum trhu na zpracování projektové dokumentace
na akci „výstavba místní komunikace v Holýšově v ulici Belgická“.

Mgr. Jan Mendřec
starosta

Mgr. Bc. Kamil F. Šefl
místostarost a

Razítko města Holýšova:

Dne 17. 8. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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