Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
67. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014 - 2018
konané dne 6. února 2017
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:
25/2017

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. 1145/9 v k. ú. Holýšov – …..
b) Smluvní pokuta a sankce – TUBEKO SPORT
4. Žádosti
a) o povolení využívání skladovacích prostor – …..
b) o využití prostor společenské místnosti v DPS v Holýšově – …..
c) o finanční příspěvek na člena – Unie Roska
5. Ke schválení
a) Průzkum trhu na TDI a koordinátora bezpečnosti práce na akci „Snížení energetické náročnosti MŠ Luční, Holýšov“
b) Průzkum trhu na „Zpracování prohlášení vlastníka budovy ve smyslu
§ 1166 NOZ“
c) Forma dohody mezi městem Holýšovem a Nájemním a bytovým družstvem Holýšov o převzetí podílu na nemovitostech v ulici Na Stráni
v Holýšově
d) Zápisy zasedání finančního výboru ze dne 16. 1. 2017 a 30. 1. 2017
e) Návrh Rozpočtu města Holýšova na rok 2017
f) Návrh zadání regulačního plánu „Obytného souboru Na Terasách II.
a III. etapa“
g) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o implementaci, pronájmu a podpoře informačního sytému městský rozhlas – MVM Media Group
h) Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2017
6. Ostatní
a) Stížnost na postup ZŠ Holýšov – …..
b) Zpráva o činnosti Stavební komise za rok 2016
c) Zpráva o činnosti Dotační komise za rok 2016

Dne 10. 2. 2017 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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26/2017

doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova prodat část pozemku parc. č. 1145/9
(KN) v katastrálním území Holýšov o výměře cca 130 m2 ….., bytem ….., za cenu
500 Kč za 1 m2. Oprávněné náklady spojené s prodejem pozemku a sepsáním
kupní smlouvy hradí strana kupující.

27/2017

bere na vědomí vyjádření jednatelů společnosti TUBEKO SPORT, s. r. o., sídlem
Rynholec, Na Armádě 364, Ing. Ivana Šrettera a pana Václava Tučka k vyčíslené
smluvní pokutě a sankci za nedodržení konečného termínu dokončení a předání díla „Atletické hřiště Holýšov“.

28/2017

nevyhovuje žádosti ….., bytem ….., o povolení využívání skladovacích prostor v
objektu bývalé „úřadovny“ čp. 22 v Holýšově, v části Dolní Kamenice z důvodu
nevyhovujícího technického stavu předmětného objektu.

29/2017

souhlasí s využitím společenské místnosti v Domě s pečovatelskou službou
v Holýšově, MUDr. Šlejmara 235, pro poskytování aktivizační činnosti – trénování paměti seniorů, které bude probíhat od 2. 2. 2017 vždy ve čtvrtek od 16:00
do 17:30 hodin pod vedením ….., bytem …...

30/2017
a)

b)

31/2017
a)

b)

c)

nevyhovuje žádosti pobočného spolku Unie Roska, z. p. s., sídlem Plzeň,
Rabštejnská 1590/2, o finanční příspěvek na rekondiční pobyty lidí
s roztroušenou sklerózou pořádané v roce 2017.
konstatuje, že město Holýšov má Program o poskytování dotací, který upravuje
účelové poskytnutí finančních prostředků (dotací) z rozpočtu města Holýšova,
podle kterého se žádosti o finanční příspěvky podávají v období od 17. října
do 15. prosince na následující kalendářní rok.

bere na vědomí průzkum trhu na technický dozor investora stavby a koordinátora bezpečnosti práce na akci „Snížení energetické náročnosti MŠ Luční, 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.
souhlasí s tím, že veřejná zakázka technický dozor investora stavby na akci
„Snížení energetické náročnosti MŠ Luční, Holýšov“, bude zadána fyzické osobě podnikající Jaroslavu Weberovi, sídlem Domažlice, Švabinského 563, za nabídkovou cenu 120.000 Kč bez DPH (není plátce DPH).
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Jana Mendřece, aby ve smyslu odstavce b) tohoto usnesení uzavřel příkazní smlouvu na předmětnou veřejnou zakázku.

Dne 10. 2. 2017 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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32/2017
a)

b)

c)

bere na vědomí průzkum trhu na veřejnou zakázku „Zpracování prohlášení
vlastníka budovy ve smyslu § 1166 NOZ“, 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 veřejná zakázka „Zpracování prohlášení vlastníka budovy
ve smyslu § 1166 NOZ“ bude zadána Mgr. Aleně Chaloupkové, advokát, sídlem
Plzeň, Rooseveltova 35/15, za nabídkovou cenu 1.694 Kč včetně DPH za jeden
byt.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Jana Mendřece, aby ve smyslu odstavce b) tohoto usnesení uzavřel smlouvu na předmětnou veřejnou zakázku.

33/2017

doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova, aby dohoda mezi městem Holýšovem a Nájemním a bytovým družstvem Holýšov, družstvo, sídlem Holýšov,
náměstí 5. května 32, o převzetí podílu na nemovitostech Na Stráni v Holýšově
byla uzavřena ve formě veřejné listiny – notářského zápisu.

34/2017
a)

doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit:
Zápis zasedání finančního výboru ze dne 16. 1. 2017 podle předloženého návrhu (příloha č. 2).
Zápis zasedání finančního výboru ze dne 30. 1. 2017 podle předloženého návrhu (příloha č. 3).

b)

35/2017

doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit Rozpočet města Holýšova
na rok 2017 podle předloženého návrhu (příloha č. 4).

36/2017

doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit návrh na pořízení
regulačního plánu „Obytného souboru Na Terasách II. a III. etapa“ podle
předloženého návrhu.

37/2017

schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o implementaci, pronájmu a podpoře informačního systému Městský rozhlas ze dne 18. 3. 2014, který bude uzavřen
mezi smluvními stranami město Holýšov a společnost MVM Media Group,
s. r. o., sídlem Plzeň, Staniční 1011/63, podle předloženého návrhu. Předmětem
dodatku je prodloužení platnosti smlouvy do 31. 12. 2018.

38/2017

doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit Plán činnosti kontrolního
výboru na rok 2017 podle předloženého návrhu.

Dne 10. 2. 2017 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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39/2017
a)
b)

schvaluje znění dopisu ….., bytem ….., o přijatých opatřeních ve věci nesprávného postupu Základní školy Holýšov při řešení šikany ve třídě.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Jana Mendřece, aby dopis uvedený
v odstavci a) tohoto usnesení zaslal na vědomí Školské radě při Základní škole
Holýšov.

40/2017

schvaluje Zprávu o činnosti Stavební komise za rok 2016 zpracovanou předsedou panem Martinem Polákem podle předloženého návrhu.

41/2017

schvaluje Zprávu o činnosti Dotační komise za rok 2016 zpracovanou předsedou panem Martinem Polákem podle předloženého návrhu.

Mgr. Jan Mendřec
starosta

Mgr. Bc. Kamil F. Šefl
místostarosta

Razítko města Holýšova:

Dne 10. 2. 2017 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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