Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
69. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014 - 2018
konané dne 6. března 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:

67/2017

schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) Pronájem části pozemku parc. č. 723/13 v k. ú. Holýšov – …..
b) Cyklostezka katastrální území Staňkov – Holýšov – osobně starosta města
Staňkova
4. Žádosti
a) o prodej pozemku parc. č. 3014/5 v k. ú. Líšina – Lesy ČR
b) o prodloužení SON v Holýšově v ulici Školní čp. 72 – …..
c) o finanční podporu – VESPOJENÍ
5. Ke schválení
a) Vyhodnocení FRB za rok 2016
b) Zápis o provedení inventarizace majetku k 31. 12. 2016 – ZŠ Holýšov
c) Účetní závěrka ZŠ Holýšov za rok 2016
d) Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 – ZŠ Holýšov
e) Protokoly o vyřazení a odepsání majetku k 31. 12. 2016 – ZŠ Holýšov
f) Inventarizační zápis o provedené řádné inventarizaci DHM, DDHM
a ostatního majetku ZUŠ Holýšov k 31. 12. 2016
g) Účetní závěrka ZUŠ Holýšov k 31. 12. 2016
h) Zápis o finančním vypořádání mezi městem Holýšovem a ZUŠ Holýšov
za rok 2016
i) Smlouva o právu provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka –
SÚS PK
j) Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 02332017 – Plzeňský kraj
k) Smlouva o dílo – Profi Tree Work
l) Smlouva o dílo na zhotovení projektových prací „Holýšov – regenerace
sídliště Pod Makovým vrchem“ – Sladký & Partners
m) Návrh na uzavření smlouvy o organizování veřejné služby
n) Prominutí pohledávky za pobyt dítěte v MŠ Holýšov
o) Peněžité dary – mistři ČR v zápase

Dne 9. 3. 2017 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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p)
q)

Účelově určené dary pro ZŠ Holýšov
Jmenování komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek
na akci „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Holýšov, Luční“
r) Rozhodnutí č. j. ÚOHS-S0754/2016/VZ-07828/2017/511/SVá – Úřad pro
ochranu hospodářské soutěže
6. Ostatní
a) Přihláška do soutěže „Stavba roku Plzeňského kraje“
b) Vyjádření k rekonstrukci MŠ Holýšov – ředitelka MŠ Holýšov

68/2017
a)

b)

69/2017
a)

b)

70/2017
a)

b)
c)

71/2017
a)
b)

souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 723/13 (KN) v katastrálním území Holýšov o výměře 21 m2 ….., bytem ….., za účelem provozování novinového stánku, a
to od 1. 4. 2017.
pověřuje místostarostu města Holýšova Mgr. Bc. Kamila F. Šefl, aby připravil
Smlouvu o nájmu části pozemku parc. č. 723/13 (KN) v katastrálním území Holýšov
o výměře 21 m2.

bere na vědomí návrh starosty města Staňkova Mgr. Alexandra Horáka na vybudování cyklostezky mezi Staňkovem a Holýšovem, která by měla kopírovat mezinárodní cyklotrasu CT3 Praha – Plzeň – Regensburg.
konstatuje, že si předložené podklady k vybudování cyklostezky mezi Staňkovem
a Holýšovem prostuduje a poté sdělí své rozhodnutí.

konstatuje, že nejprve musí být vyvěšen záměr prodat pozemek parc. č. 3014/5
(KN) v katastrálním území Líšina o výměře 180 m2 na úřední desce Městského úřadu Holýšov na zákonem stanovenou dobu a po uplynutí lhůty se Rada města Holýšova vrátí k projednání žádosti státního podniku Lesy ČR, s. p., sídlem Hradec
Králové, Přemyslova 1106/19.
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo vyvěšení záměru uvedeného v odstavci a) tohoto usnesení.
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo zpracování znaleckého posudku o ceně nemovitosti na pozemek parc. č. 3014/5 (KN)
v katastrálním území Líšina.

bere na vědomí žádost ……, bytem ….., o prodloužení Smlouvy o nájmu nebytových prostor v Holýšově v ulici Školní čp. 72.
konstatuje, že v současné době je vyvěšen záměr pronajmout nebytové prostory –
kancelář a příslušenství v Holýšově v ulici Školní čp. 72 o celkové výměře 40,5 m 2
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na úřední desce Městského úřadu Holýšov na zákonem stanovenou dobu a po
uplynutí lhůty se Rada města Holýšova vrátí k projednání žádosti ….., bytem …...

72/2017
a)
b)

73/2017
a)
b)

nevyhovuje žádosti spolku VESPOJENÍ, z. s., sídlem Meclov 20, o finanční podporu
pro prožitkový pobyt dětí z Dětského domova Staňkov.
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.
doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova:
schválit Vyhodnocení Fondu rozvoje bydlení na území města Holýšova za rok 2016
podle předloženého návrhu (příloha č. 2).
nevyhlásit výběrové řízení na poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení na
území města Holýšova na rok 2017 z důvodu nejasností v novém zákoně
č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění, a chybějící metodiky,
která je připravována ve spolupráci Ministerstva financí ČR, Svazu měst a obcí ČR
a České národní banky, a. s., a to do doby, než budou obcím stanovena ministerstvem pravidla pro poskytování zápůjček z Fondu rozvoje bydlení.

74/2017

schvaluje Zápis o provedení inventarizace majetku k 31. 12. 2016 v Základní škole
Holýšov podle předloženého návrhu.

75/2017

schvaluje Účetní závěrku příspěvkové organizace města Holýšova Základní škola
Holýšov za rok 2016 sestavenou k 31. 12. 2016 podle předloženého návrhu.

76/2017
a)
b)
c)

d)

77/2017
a)
b)

schvaluje Rozdělení hospodářského výsledku Základní školy Holýšov za rok 2016
podle předloženého návrhu.
konstatuje, že Základní škola Holýšov vykazuje celkový hospodářský výsledek za
rok 2016 ve výši 173.538,87 Kč.
souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku Základní školy Holýšov za rok 2016
tak, že celá částka hospodářského výsledku ve výši 173.538,87 Kč bude převedena
do rezervního fondu.
bere na vědomí, že finanční částka rezervního fondu bude použita k úpravě
a osázení školní zahrady.

schvaluje Protokoly o vyřazení a odepsání majetku Základní školy Holýšov
k 31. 12. 2016 podle předloženého návrhu.
konstatuje, že o vyřazený majetek nemá zřizovatel město Holýšov zájem.

Dne 9. 3. 2017 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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78/2017

schvaluje Inventarizační zápis o provedené řádné inventarizaci DHM, DDHM
a ostatního majetku Základní umělecké školy Holýšov k 31. 12. 2016 podle předloženého návrhu.

79/2017

schvaluje Účetní závěrku příspěvkové organizace města Holýšova Základní umělecká škola Holýšov za rok 2016 sestavenou k 31. 12. 2016 podle předloženého návrhu.

80/2017
a)
b)
c)

d)

schvaluje Zápis o finančním vypořádání mezi městem Holýšovem a Základní uměleckou školou Holýšov za rok 2016 podle předloženého návrhu.
konstatuje, že Základní umělecká škola Holýšov vykazuje zlepšený hospodářský
výsledek za rok 2016 ve výši 35.605,14 Kč.
souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku Základní umělecké školy Holýšov
za rok 2016 tak, že částka ve výši 28.605,14 Kč bude převedena do rezervního fondu a částka ve výši 7.000 Kč bude převedena do fondu odměn.
bere na vědomí, že finanční částka rezervního fondu bude použita na údržbu,
zlepšení prostředí školy, vybavení školy a nákup učebních pomůcek a částka převedená do fondu odměn bude použita na odměny pracovníků školy.

81/2017

schvaluje Smlouvu o právu provádět stavbu nebo opatření na pozemku vlastníka
č. 800000133, která bude uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov (stavebník) a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o., sídlem Plzeň, Škroupova 18
(vlastník nemovitostí), podle předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je úprava
práv a povinností smluvních stran při realizaci stavby „Holýšov – Smíšená stezka
podél silnice III/1852 úsek Husova třída (vjezd do zahrádkářské kolonie – Srbický
potok)“.

82/2017

schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. 02332017 podle § 10a zákona
č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která byla uzavřena mezi smluvními
stranami Plzeňský kraj, sídlem Plzeň, Škroupova 18, a město Holýšov, podle předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové finanční dotace
ve výši 455.899 Kč určené na poskytování sociální služby Pečovatelská služba
(ID: 269642).

83/2017

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 ošetřování zeleně ve městě Holýšově podle
schválené Inventarizace zeleně v intravilánu města Holýšova a výsledek předložilo
na schůzi Rady města Holýšova do 30. 4. 2017.

Dne 9. 3. 2017 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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84/2017

85/2017
a)
b)

86/2017

87/2017
a)

b)

88/2017
a)

b)

c)

schvaluje Smlouvou o dílo na zhotovení projektových prací na akci „Holýšov – Regenerace sídliště Pod Makovým vrchem“, která byla uzavřena mezi smluvními
stranami město Holýšov a společnost Sladký & Partners, s. r. o., sídlem Praha 6,
Nad Šárkou 60, podle předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je částečná aktualizace zpracované studie „Revitalizace sídliště PMV“, která zahrnuje Etapu I – A:
úprava Luční ulice a Etapu I – B: úprava terénního zlomu. Cena za dílo činí
100.000 Kč bez DPH.

souhlasí s organizováním veřejné služby v rámci zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci
v hmotné nouzi, v platném znění, ve městě Holýšově.
ukládá referentce Oddělení sociální péče a pečovatelské služby Městského úřadu
Holýšov Ing. Janě Žákové, aby připravila a zajistila podání žádosti o organizování
veřejné služby na Úřadu práce ČR.
souhlasí s prominutím pohledávky ……, narozené ……, bytem ……, ve výši 856 Kč za
pobyt dítěte v Mateřské škole Holýšov v období květen až září 2014. Důvodem je
skutečnost, že ….. je v insolvenčním řízení a náklady na vymáhání pohledávky by
byly větší než samotná pohledávka.

schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, poskytnutí peněžitého daru ve výši 1.000 Kč panu Františku Langemu
za získání titulu mistra České republiky v zápase volný styl v kategorii žáků
a peněžitého daru ve výši 1.000 Kč slečně Barboře Bílikové za získání titulu mistryně České republiky v zápase volný styl v kategorii juniorek.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Jana Mendřece, aby zajistil předání peněžitých darů uvedených v odstavci a) tohoto usnesení.

schvaluje přijetí účelově určeného daru – finančních prostředků ve výši 2.000 Kč
Základní školou Holýšov na zajištění příprav Žákovského plesu 1. stupně
od společnosti ERCOM networking, s. r. o., sídlem Holýšov, Pod Makovým vrchem
527.
schvaluje přijetí účelově určeného daru – finančních prostředků ve výši 1.000 Kč
Základní školou Holýšov na zajištění příprav Žákovského plesu 1. stupně od paní
Evy Hanzlíkové, bytem Holýšov, Malá 109.
schvaluje přijetí účelově určeného daru – finančních prostředků ve výši 1.000 Kč
Základní školou Holýšov na zajištění příprav Žákovského plesu 1. stupně
od Křesťanského centra LOGOS Holýšov, o. s., sídlem Holýšov, Pod Makovým vrchem 621.

Dne 9. 3. 2017 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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d)

e)

89/2017

90/2017
a)

b)

schvaluje přijetí účelově určeného daru – finančních prostředků ve výši 3.000 Kč
Základní školou Holýšov na zajištění příprav Žákovského plesu 1. stupně od pana
Petra Kasabova, bytem Bukovany 88.
schvaluje přijetí účelově určeného daru – finančních prostředků ve výši měsíční
odměny od města Holýšova Základní školou Holýšov na učební pomůcky pro žáky
školy od pana Martina Poláka, bytem Holýšov, Francouzská 149.
jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Luční Holýšov“ ve složení:
Ing. Karel Boháček, pan Radek Špiller, Mgr. Jan Mendřec, pan Jiří Šlejmar a pan Jaroslav Weber jako členové, Milan Hulín, Mgr. Bc. Kamil F. Šefl, MUDr. Jaroslav Liška, paní Andrea Pražáková a pan Jiří Hafič jako náhradníci.

bere na vědomí Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHSS0754/2016/VZ-07828/2017/511/SVá ze dne 2. 3. 2017. Předmětem rozhodnutí je
přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejné zakázky „Rekonstrukce stávajícího zdroje tepla a zajištění dodávek tepla města Holýšov“ v otevřeném řízení.
souhlasí s tím, že město Holýšov jako zadavatel veřejné zakázky „Rekonstrukce
stávajícího zdroje tepla a zajištění dodávek tepla města Holýšov“ nebude podávat
rozkladu a bude postupovat v souladu s Rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S0754/2016/VZ-07828/2017/511/SVá ze dne 2. 3. 2017.

91/2017

souhlasí s podáním přihlášky do soutěže „Stavba roku Plzeňského kraje 2016“
a zaplacením poplatku za přihlášku ve výši 4.840 Kč včetně DPH. Do soutěže bude
přihlášena stavba kolumbária na holýšovském hřbitově.

92/2017

bere na vědomí vyjádření ředitelky Mateřské školy Holýšov paní Ivany Smetákové
k připravované rekonstrukci budovy Mateřské školy Holýšov v Luční ulici.

Mgr. Jan Mendřec
starosta

Mgr. Bc. Kamil F. Šefl
místostarosta

Razítko města Holýšova:

Dne 9. 3. 2017 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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