Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
54. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014 - 2018
konané dne 15. 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:
372/2016 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) Deratizace v ulici Pod Makovým vrchem v Holýšově – OMI
b) Pravidla pro stanovení ceny při prodeji pozemků z vlastnictví města Holýšova
4. Žádosti
a) o ponechání nevyčerpané části investiční dotace – ZŠ Holýšov
b) o ukončení nájemní smlouvy o dočasném užívání pozemku – …..
c) o souhlas s umístěním sídla právnické osoby a změnu SON – Václav
Gruber
5. Ke schválení
a) Plán činnosti kontrolního výboru na 2. pololetí roku 2016
b) Jmenování hodnotící komise na akci „Pořízení nového dopravního automobilu JSDHO Holýšov – Dolní Kamenice“
c) Jmenování hodnotící komise na akci „Parkoviště – Luční ulice
v Holýšově“
d) Průzkum trhu na zpracování projektové dokumentace na projekt „Modernizace učeben a zajištění bezbariérovosti školy“
e) Pravidla č. 1/2016 pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999
Sb. + Sazebník úhrad za poskytování informací
f) Zadání Změny č. 1 Územního plánu města Holýšova
g) Stanovení počtu bytů k prodeji
6. Ostatní
a) Nadlimitní veřejná zakázka „Rekonstrukce stávajícího zdroje tepla a zajištění dodávek tepla města Holýšov“ – informace
b) Atletické hřiště Holýšov – informace
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373/2016
a)
bere na vědomí průzkum trhu na plošnou deratizaci v Holýšově v ulici
Pod Makovým vrchem, 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, aby smlouva o dílo na plošnou deratizaci v Holýšově v ulici Pod Makovým vrchem byla uzavřena se společností Desinsekta, s. r. o., sídlem Plzeň,
Lindauerova 21, za nabídkovou cenu 31.440 Kč bez DPH.
c)
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 vypracování celoplošného plánu deratizace města Holýšova.
374/2016 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit změnu Pravidel pro stanovení ceny při prodeji pozemků z vlastnictví města Holýšova podle předloženého návrhu. Do Pravidel pro stanovení ceny při prodeji pozemků z vlastnictví
města Holýšova byly doplněny i ceny za pozemky v Průmyslové zóně II – Holýšov.
375/2016
a)
bere na vědomí žádost ředitelky Základní školy Holýšov Mgr. Ivany Sedlákové
o ponechání nevyčerpané části investiční dotace, ze dne 27. 7.2016.
b)
konstatuje, že Základní škole Holýšov byla z Rozpočtu města Holýšova na rok
2016 poskytnuta investiční dotace ve výši 355.000 Kč na koupi elektrického
konvektomatu do školní kuchyně.
c)
konstatuje, že nevyčerpaná část investiční dotace uvedené v odstavci b) tohoto
usnesení ve výši 25.877 Kč musí být vrácena na účet zřizovatele města Holýšova.
376/2016
a)
vyhovuje žádosti ….., bytem ….., o ukončení Nájemní smlouvy o dočasném užívání části pozemku parc. č. 1395/3 v katastrálním území Holýšov, která byla
uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov a ….., bytem …...
b)
konstatuje, že podle článku IV. Nájemní smlouvy o dočasném užívání pozemku
činí výpovědní lhůta 2 měsíce, to znamená, že smlouva bude ukončena
k 31. 10. 2016.
c)
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo vyvěšení záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1395/3 v katastrálním území
Holýšov na úřední desku Městského úřadu Holýšov na zákonem stanovenou
dobu.
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377/2016
a)
souhlasí s umístěním sídla právnické osoby Praktický lékař Holýšov, s. r. o.,
na adrese Holýšov, Příčná 236.
b)
konstatuje, že musí být vyvěšen záměr pronajmout nebytové prostory
v Městském zdravotním středisku Holýšov, Příčná 236, které má v současné
době pronajaté MUDr. Václav Gruber, na úřední desce Městského úřadu Holýšov na zákonem stanovenou dobu.
c)
pověřuje místostarostu města Holýšova Mgr. Bc. Kamila F. Šefla, aby zajistil vyvěšení záměru v souladu s odstavcem b) tohoto usnesení.
d)
konstatuje, že změna Smlouvy o nájmu nebytových prostor v Městském zdravotním středisku, která je uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov
a MUDr. Václav Gruber, sídlem Holýšov, Příčná 236, bude provedena po vyvěšení záměru na úřední desce Městského úřadu Holýšov a na základě výpisu
z obchodního rejstříku o založení právnické osoby Praktický lékař Holýšov,
s. r. o.
378/2016 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit Plán činnosti kontrolního
výboru na 2. pololetí roku 2016 s tím, že v období listopad až prosinec 2016
provede kontrolní výbor Zastupitelstva města Holýšova kontrolu evidence
a vyřizování stížností podle Pravidel č. 2/2008 ze dne 8. 12. 2008 pro přijímání
a vyřizování petic a stížností.
379/2016 jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi pro veřejnou zakázku
malého rozsahu s názvem „Pořízení nového dopravního automobilu JSDHO,
Holýšov – Dolní Kamenice“ ve složení: pan Jiří Engel, Mgr. Jan Mendřec
a Ing. Karel Boháček jako členové, pan Radek Špiller, pan Jaroslav Kubica a pan
Milan Hulín jako náhradníci.
380/2016 jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi pro veřejnou zakázku
malého rozsahu s názvem „Parkoviště – Luční ulice v Holýšově“ ve složení: pan
Milan Hulín, pan Jaroslav Weber a pan Jaroslav Kubica jako členové, Ing. Karel
Boháček, pan Jiří Hafič, pan Vladimír Trnka jako náhradníci.
381/2016
a)

b)

bere na vědomí průzkum trhu na projektovou dokumentaci na projekt
„Modernizace učeben a zajištění bezbariérovosti školy“, 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.
souhlasí s tím, že smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace
na projekt „Modernizace učeben a zajištění bezbariérovosti školy“ bude
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uzavřena se společností projektstudio8 s. r. o., sídlem Plzeň, Pod Všemi svatými
415/4, za nabídkovou cenu 184.000 Kč bez DPH.
382/2016 schvaluje Pravidla č. 1/2016 pro poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů a Sazebník úhrad za poskytování informací, podle předloženého
návrhu (příloha č. 2).
383/2016 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova:
a)
vzít na vědomí připomínku nadřízeného orgánu územního plánování,
Krajského úřadu Plzeňského kraje, Odboru regionálního rozvoje, k návrhu
změny č. 1 Územního plánu města Holýšova a to, že zákon č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění,
připouští pouze jednoho určeného člena zastupitelstva v procesu pořizování.
b)
schválit určené členy zastupitelstva pro projednání změn Územního plánu
města Holýšova pana Jiřího Šlejmara a Mgr. Libora Schröpfera, a to do konce
volebního období.
c)
schválit zadání změny č. 1 Územního plánu města Holýšova podle
předloženého návrhu.
384/2016 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova v první etapě prodeje bytů
z vlastnictví města Holýšova nabídnout k prodeji byty o velikosti 1+3 a 1+4 a po
ukončení první etapy prodeje bytů z vlastnictví města Holýšova vyhodnotit
aktuální stav bytového fondu města Holýšova.
385/2016 bere na vědomí informaci starosty města Holýšova Mgr. Jana Mendřece o průběhu nadlimitní veřejné zakázky „Rekonstrukce stávajícího zdroje tepla a zajištění dodávek tepla města Holýšov“.
386/2016 bere na vědomí informaci místostarosty města Holýšova Mgr. Bc. Kamila F. Šefla o průběhu prací na investiční akci „Atletické hřiště Holýšov“.

Mgr. Jan Mendřec
starosta

Mgr. Bc. Kamil F. Šefl
místostarost a

Razítko města Holýšova:
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