Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
64. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014 - 2018
konané dne 19. prosince 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:
550/2016 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) Dodatek č. 1 SON – MUDr. Gruber
b) Smlouva o výpůjčce – BKV Holýšov
c) Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1145/9 v k. ú. Holýšov – …..
d) Žádost o prodej pozemků parc. č. 143/1 a 158/9 v k. ú. Dolní Kamenice
u Staňkova – …..
e) Směna pozemků – město Holýšov – …..
f) Výzva k zaplacení smluvní pokuty a sankce – TUBEKO SPORT
4. Žádosti
a) o oplocení pozemku a vytvoření parkovacích míst – JSDH Holýšov
b) o přepsání nájemní smlouvy o dočasném užívání pozemku – …..
5. Ke schválení
a) Průzkum trhu „dokončovací práce po rekonstrukci MZS“
b) Zápis zasedání finančního výboru ze dne 14. 12. 2016
c) Rozpočtové opatření města Holýšova na rok 2016 číslo 6
d) Osazení dopravního značení – Vodní ulice
e) Výzva ke sdělení zájmu o koupi bytu
f) Dodatek č. 1 SOD – VEToP
g) Smlouva o právu provádět stavbu – …..
h) Darovací smlouva – obec Černovice
6. Ostatní
a) Protokoly o výsledku veřejnosprávní kontroly – Zuzana Biberlová, MKS,
MŠ
b) Protokol o výsledku kontroly a metodické pomoci MěÚ Stod – matriční
agenda
c) Zpráva o činnosti středisek MTBS Holýšov na prosinec 2016

Dne 27. 12. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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551/2016

schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o nájmu nebytových prostor v MZS v Holýšově
ze dne 30. 9. 2013, který bude uzavřen mezi smluvními stranami město Holýšov a fyzická osoba podnikající MUDr. Václav Gruber, sídlem Holýšov, Příčná
236, podle předloženého návrhu (příloha č. 2). Předmětem dodatku je změna
právní subjektivity nájemce, kterým bude od 1. 1. 2017 Praktický lékař Holýšov,
s. r. o., sídlem Holýšov, Příčná 236.

552/2016 schvaluje Smlouvu o výpůjčce, která bude uzavřena mezi smluvními stranami
město Holýšov a BKV Holýšov, spolek, sídlem Holýšov, třída 1. máje 168, podle
předloženého návrhu (příloha č. 3). Předmětem smlouvy je přenechání
k bezplatnému užívání vývěsní skříňku číslo 8 na třídě 1. máje v Holýšově nacházející se na pozemku parc. č. 1349/10 (KN) v katastrálním území Holýšov.
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
553/2016
a)
konstatuje, že záměr prodat část pozemku parc. č. 1145/9 (KN) v katastrálním
území Holýšov o výměře cca 130 m2, musí být vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Holýšov na zákonem stanovenou dobu a poté se Rada města Holýšova vrátí k projednání žádosti ….., bytem …...
b)
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo vyvěšení záměru uvedeného v odstavci a) tohoto usnesení.
554/2016 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova prodat pozemky parc. č. 143/1 (KN)
o výměře 129 m2 a parc. č. 158/9 (KN) o výměře 78 m2 oba v katastrálním území Dolní Kamenice u Staňkova ….., bytem ….., za cenu 40 Kč za 1 m2. Oprávněné náklady spojené s prodejem pozemku a sepsáním kupní smlouvy hradí
strana kupující.
555/2016 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova směnit část pozemku parc. č. 1518
(PK) v katastrálním území Holýšov o výměře 28 m2 (vlastník město Holýšov)
za část pozemku parc. č. 639 (PK) v katastrálním území Holýšov o výměře
121 m2 (vlastník ….., bytem …..). Smluvní strany se dohodly směnit předmětné
pozemky bez finančního vyrovnání. Oprávněné náklady spojené se směnou
pozemků a sepsáním kupní smlouvy hradí každá strana rovným dílem.
556/2016
a)
schvaluje znění Výzvy k zaplacení smluvní pokuty a sankce za nedodržení konečného termínu dokončení a předání díla „Atletické hřiště Holýšov“, která bude zaslána společnosti TUBEKO SPORT, s. r. o., sídlem Rynholec, Na Armádě
364.

Dne 27. 12. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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b)

pověřuje místostarostu města Holýšova Mgr. Bc. Kamila F. Šefla, aby zajistil zaslání výzvy uvedené v odstavci a) tohoto usnesení.

557/2016
a)
bere na vědomí žádost velitele jednotky Sboru dobrovolných hasičů Holýšov
pana Jiřího Engela o oplocení pozemku a vytvoření parkovacích míst u budovy
hasičské zbrojnice v Holýšově.
b)
bere na vědomí postup města Holýšova při realizaci investičního záměru oplocení pozemku a vytvoření parkovacích míst u budovy hasičské zbrojnice
v Holýšově, předložený Oddělením majetku a investic Městského úřadu Holýšov. Nejprve bude zadáno vypracování projektové dokumentace pro územní
řízení rozšířené o stanoviska dotčených orgánů státní správy a pokud bude
záměr realizovatelný, bude zadáno vypracování zadávací dokumentace pro
samotnou realizaci stavby.
c)
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby při realizaci
investičního záměru oplocení pozemku a vytvoření parkovacích míst u budovy
hasičské zbrojnice v Holýšově postupovalo v souladu s odstavcem b) tohoto
usnesení.
558/2016
a)
bere na vědomí důvod pro ukončení Nájemní smlouvy o dočasném užívání
pozemku parc. č. 868/26 (KN) v katastrálním území Holýšov o výměře cca
334 m2, která byla uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov a ….., bytem …...
b)
konstatuje, že záměr pronajmout část pozemku parc. č. 868/26 (KN)
v katastrálním území Holýšov o výměře cca 334 m2, musí být vyvěšen na úřední
desce Městského úřadu Holýšov na zákonem stanovenou dobu a poté se Rada
města Holýšova vrátí k projednání žádosti ….., bytem …...
c)
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo vyvěšení záměru uvedeného v odstavci b) tohoto usnesení.
559/2016
a)
bere na vědomí průzkum trhu na dokončovací práce po rekonstrukci Městského zdravotního střediska 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.
b)
souhlasí s tím, že smlouva o dílo na dokončovací práce po rekonstrukci Městského zdravotního střediska Holýšov bude uzavřena se společností Saportan,
s. r. o., sídlem Plzeň, Doudlevecká 495/22, za nabídkovou cenu 794.913 Kč bez
DPH.

Dne 27. 12. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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c)

pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Jana Mendřece, aby podepsal smlouvu
uvedenou v odstavci b) tohoto usnesení.

560/2016 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit Zápis zasedání finančního
výboru ze dne 14. 12. 2016 podle předloženého návrhu (příloha č. 4).
561/2016

doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit Rozpočtové opatření města
Holýšova na rok 2016 číslo 6 podle předloženého návrhu (příloha č. 5).

562/2016 souhlasí s místní úpravou provozu na místní komunikaci v části ulice Vodní
v Holýšově v úseku od křižovatky Jiráskovy třídy k objektu čp. 76 tak, že zde
bude osazeno dopravního značení B28 – Zákaz zastavení, dodatkové tabulky
„E12“ a dopravního značení E8c – Konec úseku.
563/2016
a)
schvaluje znění Výzvy ke sdělení zájmu o koupi bytu, která bude zaslána nájemcům bytů, které budou nabídnuty k prodeji v souladu s usnesením Zastupitelstva města Holýšova číslo 258 b ze dne 24. 8. 2016.
b)
pověřuje místostarostu města Holýšova Mgr. Bc. Kamila F. Šefla, aby zajistil zaslání výzvy uvedené v odstavci a) tohoto usnesení.
564/2016 schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15. 9. 2016, který bude uzavřen
mezi smluvními stranami město Holýšov a společnost VEToP, s. r. o., sídlem
Staňkov, Vodní 375, podle předloženého návrhu. Předmětem dodatku jsou vícepráce a méněpráce na prováděných stavbách, a to výměna kanalizační stoky
DN 300 (kančí stezka) a výměna dožilého vodovodního řadu v Průmyslové zóně II Holýšov.
565/2016 schvaluje Smlouvu o právu provádět stavbu, která bude uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov (stavebník) a ….., bytem ….. (vlastník nemovitostí),
podle předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je souhlas vlastníka nemovitostí, aby byla na jeho pozemku provedena stavba „Holýšov – Smíšená stezka
podél silnice III/1852“.
566/2016 schvaluje Darovací smlouvu, která bude uzavřena mezi smluvními stranami
město Holýšov a obec Černovice, sídlem Holýšov, Černovice 21, podle předloženého návrhu (příloha č. 6). Předmětem darovací smlouvy je darování nepotřebné kovové kartotéky obci Černovice.

Dne 27. 12. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová

Strana 4 (celkem 5)

Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

567/2016 bere na vědomí:
a)
Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly vyúčtování poskytnuté dotace
podle Veřejnoprávní smlouvy č. 018 paní Zuzaně Biberlové, IČ 71926674, bytem
Holýšov, Pod Makovým vrchem 527, podle předloženého návrhu.
b)
Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Holýšov, sídlem Holýšov, Americká 516,
IČ 71198776, podle předloženého návrhu.
c)
Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Holýšov, sídlem Holýšov, Školní 248, IČ 69976058, podle
předloženého návrhu.
d)
informaci, že během kontrol nebyly zjištěny žádné nedostatky.
568/2016 bere na vědomí Protokol o výsledku kontroly a metodické pomoci podle
zákona o matrikách ze dne 12. 12. 2016, zpracovaný Městským úřadem Stod,
Odborem správním a dopravním, sídlem Stod, nám. ČSA 294.
569/2016 bere na vědomí Zprávu o činnosti středisek společnosti Městské technické
a bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14,
na období prosinec 2016.

Mgr. Jan Mendřec
starosta

MUDr. Jaroslav Liška
radní

Razítko města Holýšova:

Dne 27. 12. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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