Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
61. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014 - 2018
konané dne 7. listopadu 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:

483/2016 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) prodej pozemků parc. č. 143/1 a 158/9 v k. ú. Dolní Kamenice u Staňkova –
…..
4. Ke schválení
a) Návrh Pravidel rozpočtového provizoria na rok 2017
b) Zápis 24. schůze Bytové komise ze dne 1. 11. 2016
c) Zápis zasedání kontrolního výboru ze dne 14. 10. 2016
d) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – Mikroregion Radbuza
e) Dotaz na činnost společnosti MTBS Holýšov
f) Protokol o posouzení kvalifikace „Rekonstrukce stávajícího zdroje tepla
a zajištění dodávek tepla města Holýšov“
g) Snížení energetické náročnosti objektu Mateřské školy Holýšov, Luční ulice
– Energy Benefit
484/2016
a)
konstatuje, že záměr prodat pozemku parc. č. 143/1 (KN) o výměře 129 m2
a pozemku parc. č. 158/9 (KN) o výměře 78 m2 oba v katastrálním území Dolní
Kamenice u Staňkova 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.
485/2016 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit Pravidla rozpočtového provizória na rok 2017:
Podle § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších změn a doplnění, bude město Holýšov:
1. realizovat pouze rozpočtové výdaje nezbytné pro zajištění běžného provozu
města Holýšova a všech jím zřízených organizací,
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2. realizovat pouze opravy a údržbu movitého a nemovitého majetku v nezbytně
nutném rozsahu a ve výjimečných situacích (havarijní stav, nebezpečí vzniku
škody, nebezpečí poškození zdraví),
3. realizovat investiční rozpočtové výdaje pouze na již zahájené akce,
4. realizovat rozpočtové výdaje v případě, že vyplývají ze smluvních či jinak daných závazků města vůči třetím osobám,
5. rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizória se
stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

486/2016 schvaluje Zápis 24. schůze Bytové komise ze dne 1. 11. 2016 podle předloženého
návrhu (příloha č. 2).
487/2016 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit Zápis zasedání kontrolního výboru ze dne 14. 10. 2016 podle předloženého návrhu.
488/2016 schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace, která bude uzavřena mezi
smluvními stranami město Holýšov a Mikroregion Radbuza, sídlem Dobřany, nám.
T. G. M. 1, podle předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové
finanční podpory z rozpočtu obce formou dotace ve výši 15.000 Kč na realizaci integrovaného projektu s názvem „Pořízení mobilního pódia s příslušenstvím pro
členské obce Mikroregionu Radbuza“ v rámci Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2016.
489/2016
a)
bere na vědomí informaci místostarosty města Holýšova Mgr. Bc. Kamila F. Šefla,
že od 1. 10. 2016 vstoupil v platnost nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, který mění podmínky o vertikální spolupráci.
b)
doplňuje své usnesení č. 478/2016 odstavec b) ze dne 24. 10. 2016 takto: Rada
města Holýšova dále ukládá jednateli společnosti Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o., Ing. Janu Cendelínovi, aby do 5. 12. 2016 předložil zprávu
kolik procent celkové činnosti v posledních 3 letech je prováděno při plnění úkolů,
které jí byly svěřeny městem Holýšovem nebo jinými právnickými osobami, které
město Holýšov ovládá jako své vnitřní organizační složky (příspěvkové organizace,
organizační složky).
490/2016
a)
bere na vědomí Protokol o posouzení kvalifikace, Protokol o jednání hodnotící
komise, Zprávu o posouzení nabídek pro nadlimitní veřejnou zakázku realizovanou v otevřeném řízení podle § 27 zákona č. 136/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění, s názvem „Rekonstrukce stávajícího zdroje tepla a zajištění dodávek tepla města Holýšov“ ze dne 2. 11. 2016.
b)
rozhodla vyřadit nabídku společnosti František Chadim Alphaplan, s. r. o., sídlem
Praha 2, V Tůních 1356/13, protože nesplnila požadavky zadavatele.
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c)

d)

e)

491/2016
a)

b)

c)

rozhodla:
I. vybrat jako nejvhodnější nabídku pro nadlimitní veřejnou zakázku realizovanou
v otevřeném řízení s názvem „Rekonstrukce stávajícího zdroje tepla a zajištění
dodávek tepla města Holýšov“ nabídku uchazeče Amper Generation, s. r. o.,
sídlem Praha 4, Antala Staška 1076/33a, s předloženou nabídkovou cenou
296,72 Kč bez DPH za 1 GJ.
II. uzavřít smlouvu (po uplynutí zákonné lhůty pro podání námitek proti
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky) pro nadlimitní veřejnou zakázku
realizovanou v otevřeném řízení s názvem „Rekonstrukce stávajícího zdroje
tepla a zajištění dodávek tepla města Holýšov“ se společností Amper
Generation, s. r. o., sídlem Praha 4, Antala Staška 1076/33a, s předloženou
nabídkovou cenou 296,72 Kč bez DPH za 1 GJ.
konstatuje, že druhá v pořadí se umístila nabídka uchazeče AHP 5HL, s. r. o.,
sídlem Praha 6, Podbabská 1112/13, za nabídkovou cenu 299 Kč bez DPH za 1 GJ
a třetí v pořadí se umístila nabídka uchazeče KOMTERM Čechy, s. r. o., sídlem
Praha 4, Bělehradská 55/15, za nabídkovou cenu 303,19 Kč bez DPH za 1 GJ.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Jana Mendřece podpisem smlouvy
uvedené v odstavci c) tohoto usnesení.

schvaluje cenovou nabídku CN č. 124/JC/2016 společnosti Energy Benefit Centre,
a. s., sídlem Praha 8, Křenova 438/3, na manažerské řízení realizace projektu
„Snížení energetické náročnosti objektu Mateřské školy Holýšov, Luční ulice“.
Nabídka zahrnuje administraci dotace během realizace a udržitelnosti projektu za
nabídkovou cenu 28.000 Kč bez DPH, závěrečné hodnocení akce za nabídkovou
cenu 14.000 Kč bez DPH a účast na jednání v místě realizace a na kontrolních
dnech, kde je cena 4.000 Kč bez DPH za každou účast na kontrolním dnu.
schvaluje cenovou nabídku CN č. 050/MH/2016 Institutu pro veřejné zadavatele,
s. r. o., sídlem Praha 6, Křenova 438/3 (dále jen Institut) na zajištění administrace
zjednodušeného podlimitního řízení na akci „Snížení energetické náročnosti
objektu Mateřské školy Holýšov, Luční ulice“. Nabídková cena je 37.000 Kč bez
DPH.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Jana Mendřece, aby podepsal příkazní
smlouvy na předměty plnění uvedené v odstavci a) a b) tohoto usnesení.

Mgr. Jan Mendřec
starosta

Mgr. Bc. Kamil F. Šefl
místostarost a
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