Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
56. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014 - 2018
konané dne 12. září 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:
401/2016

schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) Prodej části pozemku parc. č. 1379/14 (KN) v k. ú. Holýšov – …..
b) Doplnění usnesení RMH č. 327/2016 ze dne 11. 7. 2016
c) Faktura za kuchyňskou linku v MZS
d) Smlouva o výpůjčce – …..
e) Žádost o dotaci z programu ČEZ Oranžová hřiště
4. Žádosti
a) o pronájem veřejného prostranství a souhlas s umístěním reklamních
cedulí – Cirkus Astra
b) o pronájem části pozemku parc. č. st. 83 (KN) v k. ú. Holýšov – DC
Ovečka
c) o prodej pozemku parc. č. st. 1116 (KN) v k. ú. Holýšov – …..
d) o souhlas s uzavřením MŠ Holýšov v době vánočních prázdnin a dalších
prázdnin
e) o navýšení dotace na projekt – ZŠ Holýšov
f) o prodloužení termínu dokončení stavby – SMP CZ
5. Ke schválení
a) Veřejná zakázka malého rozsahu „Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Holýšov – Dolní Kamenice“
b) Veřejná zakázka malého rozsahu „Parkoviště – Luční ulice v Holýšově“
c) Průzkum trhu – technický dozor investora stavby „Parkoviště – Luční ulice v Holýšově“
d) Průzkum trhu „výměna kanalizační stoky DN 300 a výměna vodovodního řadu“
e) Průzkum trhu – vypracování návrhů variantního řešení a zpracování
projektové dokumentace na akci „Rozšíření parkovacích míst podél 72
b. j. v Holýšově, v ulici Pod Makovým vrchem“

Dne 19. 9. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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f)

Průzkum trhu „vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby „Chodník – cyklostezka, Holýšov – Dolní Kamenice“
g) Platový výměr ředitelky ZŠ Holýšov
h) Platový výměr ředitelky MŠ Holýšov
i) Platový výměr ředitele ZUŠ Holýšov
j) Účelově určený dar pro ZŠ Holýšov
k) Dodatek č. 1 Rámcové smlouvy – BEZPO
l) Záchod pro tělesně postižené na „Atletické hřiště Holýšov“
6. Ostatní
a) Ředitelské volno v ZŠ Holýšov
402/2016 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova prodat část pozemku
parc. č. 1379/14 (KN) v katastrálním území Holýšov o výměře cca 90 m2, ….., bytem ….., za cenu 350 Kč za 1 m2. Oprávněné náklady spojené s prodejem pozemku a sepsáním kupní smlouvy bude hradit strana kupující.
403/2016
a)
bere na vědomí sdělení referenta Oddělení majetku a investic Městského úřadu
Holýšov Ing. Karla Boháčka ze dne 2. 9. 2016 ve věci kontroly faktur za sekání
veřejných prostranství ve městě Holýšově.
b)
doplňuje své usnesení č. 327/2016 ze dne 11. 7. 2016 takto: referent Oddělení
majetku a investic Městského úřadu Holýšov Ing. Karel Boháček bude
s účinností od 15. 9. 2016 provádět kontrolu sekaných ploch jedenkrát týdně
tak, že objektivně posoudí, zda je práce odvedena v souladu se záznamy
v pracovním deníku, který je společnost Městské technické a bytové středisko,
s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14, podle článku VIII. odstavce 1, 4
Smlouvy o dílo na údržbu veřejné zeleně na území města Holýšova v období
2016 – 2018 ze dne 3. 5. 2016, povinna vést a kdykoliv jej předložit zástupci
města Holýšova.
404/2016 souhlasí s tím, že nová kuchyňská linka v denní místnosti na Městském zdravotním středisku Holýšov na adrese Příčná 214 bude nájemcům MUDr. Dagmaře Raunerové a fyzické osobě podnikající Anně Ringové poskytnuta bezplatně.
405/2016 schvaluje Smlouvu o výpůjčce, která bude uzavřena mezi smluvními stranami
město Holýšov a ….., bytem …... Předmětem smlouvy je přenechání
k bezplatnému užívání místnost č. 1.09 v nemovitosti v ulici Politických vězňů
420 v Holýšově, nacházející se na pozemku parc. č. st. 542 v katastrálním území Holýšov (příloha č. 2). Smlouva bude uzavřena na dobu 1 roku od podpisu
smlouvy, nejpozději do 30. 9. 2016.
Dne 19. 9. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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406/2016 bere na vědomí sdělení Nadace ČEZ ze dne 8. 9. 2016, že žádost města Holýšova o dotaci na vybudování tribuny na „Atletickém hřišti Holýšov“ splnila
podmínky grantového řízení a byla předložena správní radě k projednání.
407/2016 souhlasí:
a)
s uspořádáním cirkusové produkce Cirkusu Astra na ploše veřejného prostranství v lokalitě Pod Makovým vrchem v Holýšově ve dnech 23. 9. 2016 až
25. 9. 2016 za podmínky, že Cirkus Astra před akcí zaplatí poplatek za užívání
veřejného prostranství podle Obecně závazné vyhlášky města Holýšov
č. 2/2010, o místních poplatcích, v platném znění.
b)
s umístěním cca 15 ks reklamních poutačů Cirkusu Astra na sloupy veřejného
osvětlení.
408/2016
a)
konstatuje, že záměr pronajmout část pozemku parc. č. st. 83 (KN)
v katastrálním území Holýšov o výměře cca 100 m2 musí být vyvěšen na úřední
desce Městského úřadu Holýšov na zákonem stanovenou dobu a poté se vrátí
k projednání žádosti Dětského centra Ovečka.
b)
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo vyvěšení záměru ve smyslu odstavce a) tohoto usnesení.
409/2016 nedoporučuje Zastupitelstvu města Holýšova prodat pozemek parc. č. st. 1116
v katastrálním území Holýšov o výměře 19 m2 ….., bytem ….., na výstavbu garáže.
410/2016
a)
b)

411/2016

souhlasí s uzavřením Mateřské školy Holýšov v době vánočních prázdnin
od 23. 12. 2016 do 2. 1. 2017.
bere na vědomí, že v době ostatních školních prázdnin bude provoz Mateřské
školy Holýšov omezen vždy na jednu budovu, a to v době podzimních prázdnin (26. 10. 2016 a 27. 10. 2016) a jarních prázdnin (13. 3. 2017 až 19. 3. 2017).
souhlasí v souladu s článkem 2 bod 6 Programu o poskytování dotací
s navýšením dotačních prostředků o 8.000 Kč u žádosti označené Sport 13, kde
je žadatelem Základní škola Holýšov z důvodu zajištění cen a obědů pro účastníky atletického trojutkání. Dotační prostředky budou použity z rezervy Programu o poskytování dotací.

Dne 19. 9. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová

Strana 3 (celkem 8)

Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

412/2016

413/2016
a)

b)

c)

414/2016
a)

souhlasí s prodloužením termínu dokončení stavby „Úprava areálu holýšovského hřbitova“, a to do 30. 9. 2016. Důvodem prodloužení termínu je skutečnost,
že zadavatel město Holýšov požadovalo v rámci této stavby i další práce, které
nebyly původně zadány projektovou dokumentací, např. sanace zemního tělesa u přístupové komunikace, zvětšení plochy pokládky dlažby před kolumbáriem, vybudování bočních vrat na hřbitov apod.

bere na vědomí:
I. informaci o realizaci otevřeného výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Pořízení nového dopravního automobilu JSDH Holýšov – Dolní Kamenice“.
II. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Pořízení nového dopravního automobilu JSDH Holýšov –
Dolní Kamenice“ (příloha č. 3).
III. doporučení uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky malého rozsahu
s názvem „Pořízení nového dopravního automobilu JSDH Holýšov – Dolní
Kamenice“ se společností Auto Vinkler, s. r. o., sídlem Lannova 2061/8,
110 00 Praha 1, IČ 28083831, za nabídkovou cenu 750.833,05 Kč bez DPH.
rozhodla:
I. vybrat jako nejvhodnější nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu
s názvem „Pořízení nového dopravního automobilu JSDH Holýšov – Dolní
Kamenice“ nabídku společnosti Auto Vinkler, s. r. o., sídlem Lannova 2061/8,
110 00 Praha 1, IČ 28083831, za nabídkovou cenu 750.833,05 Kč bez DPH.
II. uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Pořízení nového dopravního automobilu JSDH Holýšov – Dolní Kamenice“ se
společností Auto Vinkler, s. r. o., sídlem Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1,
IČ 28083831 za nabídkovou cenu 750.833,05 Kč bez DPH.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Jana Mendřece podpisem smlouvy ve
smyslu odstavce b) tohoto usnesení.

bere na vědomí:
I. informaci o realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Parkoviště
– Luční ulice v Holýšově“.
II. Protokol o jednání hodnotící komise jmenované k otevření obálek
s nabídkami, posouzení splnění kvalifikace, k posouzení a hodnocení
nabídek na veřejnou zakázku s názvem „Parkoviště – Luční ulice v Holýšově“
ze dne 31. 8. 2016 (příloha č. 4).
III. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku s názvem
„Parkoviště – Luční ulice v Holýšově“ ze dne 31. 8. 2016.

Dne 19. 9. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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b)

c)

415/2016
a)

b)

c)

416/2016
a)

IV. doporučení uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky malého rozsahu
s názvem „Parkoviště – Luční ulice v Holýšově“ se společností Západočeská
stavební společnost, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 101, IČ
25215566, za nabídkovou cenu 895.338,71 Kč bez DPH.
rozhodla:
I. vybrat jako nejvhodnější nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu
s názvem „Parkoviště – Luční ulice v Holýšově“ nabídku společnosti
Západočeská stavební společnost, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května
101, IČ 25215566, za nabídkovou cenu 895.338,71 Kč bez DPH.
II. uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„Parkoviště – Luční ulice v Holýšově“ se společností Západočeská stavební
společnost, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 101, IČ 25215566,
za nabídkovou cenu 895.338,71 Kč bez DPH.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Jana Mendřece podpisem smlouvy
ve smyslu odstavce b) tohoto usnesení.

bere na vědomí průzkum trhu na technický dozor investora stavby „Parkoviště
– Luční ulice v Holýšov“, 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. Předmětem
veřejné zakázky je zajištění technické přípravy před zahájením stavby, pomoc
při konání výběrového řízení, dále vykonání stavebního dozoru po dobu
výstavby a zajištění součinnosti při odstraňování případných závad vyskytujících
se po předání dokončené stavby.
schvaluje Příkazní smlouvu na technický dozor investora stavby „Parkoviště –
Luční ulice v Holýšov“, která bude uzavřena mezi smluvními stranami město
Holýšov a fyzická osoba podnikající Jiří Hafič, sídlem Domažlice, Kovařovicova
228, podle předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je výkon technického
dozoru v rámci stavby „Parkoviště – Luční ulice v Holýšov“ za nabídkovou cenu
49.000 Kč bez DPH.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Jana Mendřece podpisem smlouvy
uvedené v odstavci b) tohoto usnesení.

bere na vědomí průzkum trhu na výměnu kanalizační stoky DN 300 v délce
cca 15 bm (kančí stezka) a výměnu dožilého vodovodního řadu v délce cca
180 bm, 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.

Dne 19. 9. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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b)

c)

417/2016
a)

b)

c)

418/2016
a)

b)

419/2016

schvaluje Smlouvu o dílo, která bude uzavřena mezi smluvními stranami město
Holýšov a společnost VEToP, s. r. o., sídlem Staňkov, Vodní 375, podle předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je provedení údržby vodárenského zařízení v Průmyslové zóně II – Holýšov, a to výměna kanalizační stoky DN 300
v délce cca 15 bm (kančí stezka) a výměna dožilého vodovodního řadu d 90
v délce cca 180 bm, za nabídkovou cenu 280.172 Kč bez DPH.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Jana Mendřece podpisem smlouvy
uvedené v odstavci b) tohoto usnesení.

bere na vědomí průzkum trhu na vypracování návrhů variantního řešení
s následným zpracováním projektové dokumentace v rozsahu stavebního
povolení včetně zajištění inženýrské činnosti a výkazu výměr pro budoucí
výběrové řízení na dodavatele stavby „Rozšíření pakovacích míst podél 72 b. j.
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.
schvaluje Smlouvu o dílo na zhotovení projektových prací, která bude uzavřena
mezi smluvními stranami město Holýšov a Projekční kancelář Rojt, sídlem
Domažlice, Vodní 27, podle předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je
vypracování projektové dokumentace na akci „Rozšíření parkovacích míst podél
72 b. j. v Holýšově v ulici Pod Makovým vrchem“, za nabídkovou cenu
82.000 Kč bez DPH.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Jana Mendřece podpisem smlouvy
uvedené v odstavci b) tohoto usnesení.

bere na vědomí průzkum trhu na vypracování projektové dokumentace
ke stavebnímu povolení a provádění stavby na akci „chodník – cyklostezka,
Holýšov – 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.
souhlasí s tím, že smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace
ke stavebnímu povolení a provádění stavby na akci „chodník – cyklostezka,
Holýšov – Dolní Kamenice“ bude uzavřena s fyzickou osobou podnikající
Ing. Viktorem Vaidišem, sídlem Dýšina, Nová Huť 51, nabídková cena
243.000 Kč bez DPH.
schvaluje nový platový výměr ředitelky příspěvkové organizace města Holýšova
Základní škola Holýšov Mgr. Ivany Sedlákové podle předloženého návrhu, který
byl zpracován v souladu s nařízením vlády č. 273/2016 Sb., kterým se mění

Dne 19. 9. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě. S účinností od 1. 9. 2016 se mění Příloha č. 9
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro
zaměstnance uvedené v § 5 odst. 9.
420/2016 schvaluje nový platový výměr ředitelky příspěvkové organizace města Holýšova
Mateřská škola Holýšov paní Ivany Smetákové podle předloženého návrhu,
který byl zpracován v souladu s nařízením vlády č. 273/2016 Sb., kterým se
mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě. S účinností od 1. 9. 2016 se mění Příloha č. 9
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro
zaměstnance uvedené v § 5 odst. 9.
421/2016

schvaluje nový platový výměr ředitele příspěvkové organizace města Holýšova
Základní umělecká škola Holýšov Mgr. Norberta Štěříka podle předloženého
návrhu, který byl zpracován v souladu s nařízením vlády č. 273/2016 Sb.,
kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě. S účinností od 1. 9. 2016 se mění
Příloha č. 9 Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů
pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 9.

422/2016 schvaluje přijetí účelově určeného daru – 86 ks stavebnic Merkur v hodnotě
39.027 Kč Základní školou Holýšov od společnosti Gerresheimer Horšovský
Týn, s. r. o., sídlem Horšovský Týn, Zahradní 282.
423/2016 schvaluje Dodatek č. 1 Rámcové smlouvy k zabezpečení služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, který bude uzavřen mezi
smluvními stranami město Holýšov a společnost BEZPO Plzeň, s. r. o., sídlem
Plzeň, Hřímalého 805/3, podle předloženého návrhu. Předmětem dodatku je
změna článku XI Rámcové smlouvy ze dne 2. 5. 2016 a to tak, že smlouva bude
uzavřena na dobu určitou do 1. 5. 2019.
424/2016 souhlasí s pořízením mobilního záchodu pro tělesně postižené včetně dopravy
na atletické hřiště nacházející se na pozemku Základní školy Holýšov.
425/2016 bere na vědomí oznámení ředitelky Základní školy Holýšov Mgr. Ivany
Sedlákové, že na den 23. 9. 2016 vyhlásila ředitelské volno.

Dne 19. 9. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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Mgr. Jan Mendřec
starosta

Mgr. Bc. Kamil F. Šefl
místostarost a

Razítko města Holýšova:

Dne 19. 9. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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