Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
72. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014 - 2018
konané dne 19. dubna 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:
135/2017

schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) Prodej pozemku parc. č. 3014/5 v k. ú. Líšina – Lesy ČR
4. Žádosti
a) o dotaci na pořádání dětského dne – Klub rodičů při ZŠ Holýšov
b) o prodej pozemků parc. č. 27/11 a 55/5 v k. ú. Holýšov – …..
c) o ukončení Nájemní smlouvy o užívání pozemku – …..
d) o pomoc při uzavření smlouvy se společností EvoBus ČR – …..
5. Ke schválení
a) OZV č. 1/2017, kterou se zrušuje OZV č. 4/2003
b) Smlouva o dílo – Oldřich Fára
c) Smlouva o dílo – DESINSEKTA
d) Servisní smlouva – GORDIC
e) Rozpočtové opatření města Holýšova na rok 2017 číslo 1
f) Dodatek č. 2 – Podpisové vzory
g) Notářský zápis – převod podílu na nemovitostech v Holýšově v ulici
Na Stráni
h) Varianty obchvatu města Holýšova
i) Úhrada nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – ÚOHS
j) Zápis zasedání Dozorčí rady MTBS Holýšov ze dne 13. 4. 2017
k) Přijímací řízení do MŠ Holýšov pro školní rok 2017/2018
l) Dodatek č. 1 „Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ Holýšov pro školní rok 2016/2017“
m) Finanční dar účelově určený pro MŠ Holýšov
6. Ostatní
a) Májový pochod 2017 – TOM 1202
b) Zpráva o činnosti středisek MTBS Holýšov na duben 2017
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c) Protokol o průběhu auditu plnění „Smlouvy o zajištění zpětného odběru
a využití odpadů z obalů“ – EKO-KOM
d) Zápis z místního šetření v MŠ Holýšov – KHS Plzeňského kraje
e) Žádost o vyjádření k akci (objízdným trasám) – Saferoad
f) Rezignace na předsedu a člena Školské rady při ZŠ Holýšov
136/2017

137/2017
a)

b)

138/2017
a)

b)
c)

doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova prodat pozemek parc. č. 3014/5
(KN) v katastrálním území Líšina o výměře 180 m2 státnímu podniku Lesy ČR,
s. p., sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, za cenu stanovenou Znaleckým posudkem č. 10/2017 o ceně v místě a čase obvyklé ze dne 29. 3. 2017,
zpracovaným Ing. Janem Švojgrem, znalcem v oboru ekonomika, ceny a odhady (lesní pozemky a prostory), sídlem Nýrsko, Klatovská 771, to je za cenu
25 Kč za 1 m2. Oprávněné náklady spojené s prodejem pozemku a sepsáním
kupní smlouvy bude hradit strana kupující.

schvaluje podle článku 2 odstavce 6 Programu o poskytování dotací schváleného usnesením Zastupitelstva města Holýšova číslo 132 ze dne 16. 9. 2015, poskytnutí dotace Klubu rodičů při ZŠ Holýšov na sportovní den s názvem „Hejbni
kostrou“, který se uskuteční dne 3. 6. 2017.
schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace podle zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, která bude uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov
a Klub rodičů při ZŠ Holýšov, sídlem Holýšov, třída 1. máje 388, podle předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelových peněžních prostředků v celkové výši 30.000 Kč na projekt: „Hejbni kostrou“ (příloha č. 2).

nedoporučuje Zastupitelstvu města Holýšova prodat pozemky parc. č. 27/11
o výměře 161 m2 a parc. č. 55/5 o výměře 16 m2 (oba KN) v katastrálním území
Holýšov ….., bytem …., z důvodu zachování přístupu na území kolem řeky
Radbuzy.
bere na vědomí informaci Stavebního odboru Městského úřadu Holýšov
o existenci nepovolených staveb na pozemcích ve vlastnictví města Holýšova.
ukládá Stavebnímu odboru Městského úřadu Holýšov, aby zahájil s …., bytem
…., správní řízení ve věci odstranění nepovolených staveb umístěných na pozemcích ve vlastnictví města Holýšova.

139/2017

Dne 24. 4. 2017 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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a)

b)

c)

d)

140/2017
a)

b)

141/2017
a)

b)

142/2017

vyhovuje žádosti …., bytem ….., o ukončení Nájemní smlouvy o dočasném užívání pozemku, která byla uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov a
…., bytem …..
konstatuje, že podle článku IV. Nájemní smlouvy o dočasném užívání pozemku
uvedené v odstavci a) tohoto usnesení je výpovědní lhůta 2 měsíce, to znamená, že smlouva bude ukončena k 30. 6. 2017.
ukládá …., bytem …., aby zaplatila poměrnou část nájemného za období od 1. 1.
2017 od 30. 6. 2017, které činí 124 Kč a po ukončení výpovědní lhůty uvedla
pozemek do původního stavu a předala ho zástupci města Holýšova.
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo vyvěšení záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1395/4 a parc. č. 1404/1 (oba
KN) v katastrálním území Holýšov o výměře cca 50 m2 na úřední desce Městského úřadu Holýšov na zákonem stanoveno dobu.

bere na vědomí žádost ….., bytem ….., o pomoc při uzavření smlouvy se společností EvoBus Česká republika, s. r. o., sídlem Praha 6, Na Hůrce 211/10, ve
věci souhlasu k vybudování přístupové cesty k domům čp. 275 a 295.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Jana Mendřece, aby projednal žádost
pana Luboše Heidlera uvedenou v odstavci a) tohoto usnesení s novým vedením závodu Holýšov společnosti EvoBus Česká republika, s. r. o., sídlem Praha
6, Na Hůrce 211/10.

doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit Obecně závaznou vyhlášku
města Holýšova č. 1/2017, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města
Holýšova č. 4/2003 ze dne 15. 12. 2003 – Řád veřejného pohřebiště Holýšov
podle předloženého návrhu (příloho č. 3).
bere na vědomí informaci tajemnice Městského úřadu Holýšov Mgr. Jany Štenglové o průběhu přípravy Řádu veřejného pohřebiště Holýšov.
schvaluje Smlouvu o dílo na provádění poradenské a konzultační činnosti pro
město Holýšov včetně technické pomoci při přípravě záměru na silniční obchvat města, která bude uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov
a Ing. arch. Oldřich Fára, autorizovaný architekt ČKA, sídlem Plzeň, Turistická
12, podle předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je průběžné provádění
poradenské a konzultační činnosti v oborech územní plánování, urbanismus
a architektura pro město Holýšov včetně technické pomoci při přípravě silničního obchvatu města v návaznosti na vydaný Územní plán města Holýšova.
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to do 31. 12. 2017.

Dne 24. 4. 2017 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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143/2017

schvaluje Smlouvu o dílo (Plošná deratizace Holýšov), která bude uzavřena
mezi smluvními stranami město Holýšov a společnost Desinsekta, s. r. o., sídlem
Plzeň, Lindauerova 21, podle předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je deratizace objektů v majetku města Holýšova a kanalizačních vstupů. Deratizace
bude provedena v období od května do července 2017.

144/2017

schvaluje Servisní smlouvu číslo GORDP004AYKH, která bude uzavřena mezi
smluvními stranami město Holýšov a společnost GORDIC, s. r. o., sídlem Jihlava, Erbenova 4, podle předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je, že zhotovitel se zavazuje poskytnout objednavateli soubor služeb potřebných pro řádné provozování a užití softwarových produktů uvedených v příloze č. 1
smlouvy. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to 5 let.

145/2017

doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit Rozpočtové opatření města
Holýšova na rok 2017 číslo 1 podle předloženého návrhu (příloha č. 4).

146/2017

schvaluje Dodatek č. 2 k Přehledu podpisových vzorů pracovníků odpovědných
k podepisování účetních a jiných písemností v účetní jednotce ze dne
27. 4. 2015, který je přílohou k Vnitřnímu předpisu zaměstnavatele o oběhu
účetních dokladů č. 03 podle předloženého návrhu (příloha č. 5).

147/2017
a)

doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova:
schválit Notářský zápis – kupní smlouvu a dohodu o zrušení spoluvlastnictví
a jeho vypořádání, který bude uzavřen mezi smluvními stranami Mgr. Jan
Mendřec, bytem Holýšov, Na Stráni 667, který je starostou města Holýšova
a Ing. Karlem Boháčkem, bytem Holýšov, Na Stráni 663, který je předsedou
představenstva Nájemního a bytového družstva Holýšov, družstva, sídlem Holýšov, náměstí 5. května 32, podle předloženého návrhu.
schválit uhrazení nesplacené části úvěru k 30. 6. 2017 ve výši 46.585.696 Kč
společnosti Česká spořitelna, a. s., sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62.
pověřit Finanční odbor Městského úřadu Holýšov, aby připravil a zaslal alespoň
30 dnů před posledním dnem období úrokové sazby oznámení o uhrazení nesplacené části úvěru k 30. 6. 2017 ve výši 46.585.696 Kč společnosti Česká spořitelna, a. s., sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62.

b)
c)

148/2017
a)
b)

konstatuje, že se seznámila s Technickou studií – I/26 obchvat, zpracovanou
společností Woring, s. r. o., sídlem Plzeň, Na Roudné 1604/93.
upřednostňuje variantu obchvatu města Holýšova označenou V2, uvedenou
v Technické studii I/26 obchvat, zpracované společností Woring, s. r. o., sídlem
Plzeň, Na Roudné 1604/93.

Dne 24. 4. 2017 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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149/2017
a)

b)

souhlasí s uhrazením nákladů řízení ve výši 30.000 Kč, které byly zadavateli,
městu Holýšovu, uloženy Rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S0754/2016/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.
bere na vědomí informaci místostarosty města Holýšova Mgr. Bc. Kamila F. Šefla o aktuálním stavu veřejné zakázky „Rekonstrukce stávajícího zdroje tepla
a zajištění dodávek tepla města Holýšov“.

150/2017

bere na vědomí Zápis zasedání Dozorčí rady společnosti Městské technické a
bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14, ze dne
13. 4. 2017.

151/2017

schvaluje přijetí účelově určeného daru – finančních prostředků ve výši
20.000 Kč Mateřskou školou Holýšov na vzdělávání od společnosti EvoBus Česká republika, s. r. o., sídlem Praha 6, Na Hůrce 211/10.

152/2017

schvaluje Přijímací řízení do Mateřské školy Holýšov pro školní rok 2017/2018
včetně Kritérií přijímacího řízení podle předloženého návrhu.

153/2017
a)

b)

souhlasí s omezením a přerušením provozu Mateřské školy Holýšov v době
letních prázdnin, předloženým ředitelkou Mateřské školy Holýšov paní Ivanou
Smetákovou. Provoz Mateřské školy Holýšov bude přerušen v období od
24. 7. 2017 do 4. 8. 2017, v ostatních dnech bude provoz Mateřské školy Holýšov omezen.
bere na vědomí Dodatek č. 1 Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní
vzdělávání dítěte v Mateřské škole Holýšov pro školní rok 2016/2017, podle
předloženého návrhu.

154/2017

bere na vědomí informaci Turistického oddílu mládeže 1202 o konání
tradičního turistického pochodu s názvem Májový pochod 2017, který se
uskuteční dne 6. 5. 2017 na pěších trasách 10, 15 a 25 km, na trasách pro
horská kola 15 a 25 km a na trasách pro silniční kola 30 a 50 km.

155/2017

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 duben 2017.

Dne 24. 4. 2017 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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156/2017
a)

b)
157/2017

158/2017
a)

b)

159/2017

bere na vědomí:
Protokol o průběhu auditu plnění „Smlouvy o zajištění zpětného odběru odpadů z obalů“ uzavřené mezi autorizovanou obalovou společnosti EKO-KOM,
a. s. a městem Holýšovem. Kontrola byla provedena dne 3. 4. 2017. Předmětem auditu byla kontrola plnění povinností města podle uzavřené smlouvy, tedy ověření pravdivosti a úplnosti informací, které město poskytlo společnosti
podle této smlouvy, a ověření jiných stanovených skutečností, zejména podmínek vzniku nároku na odměnu, a to kontrolou podkladů a dokumentů, na jejichž základě byly zpracovány Výkazy pro společnost EKO-KOM.
V kontrolovaném období nebylo shledáno porušení „Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů“.
že v letošním roce se uskuteční v Základní škole Holýšov sběr papíru.
bere na vědomí Protokol z místního šetření č. j. KHSPL/08624/2017/23 ze dne
5. 4. 2017, zpracovaný Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje se sídlem
v Plzni, Skrétova 15, Pracovištěm Klatovy. Místní šetření se uskutečnilo dne
5. 4. 2017 ve školní jídelně Mateřské školy Holýšov, pracoviště Luční 557. Předmětem místního šetření bylo hodnocení jídelníčku za únor 2017 – sledování nutričních ukazatelů podávaných pokrmů podle nutričního doporučení. Při hodnocení objektivnosti spotřebního koše nebyly zjištěny nedostatky, tím lze
předložený spotřební koš považovat za objektivní.

bere na vědomí žádost společnosti Saferoad Czech Republic, s. r. o., sídlem Líně, Sulkov 666, o vyjádření k akci (objízdným trasám) – oprava mostu ev. č.
185-001 Staňkov.
souhlasí s navrženou objízdnou trasou na akci uvedenou v odstavci a) tohoto
usnesení za předpokladu, že budou dodrženy podmínky vydaného rozhodnutí
o povolení uzavírky provozu na dotčených pozemních komunikacích a že investor stavby bude zodpovídat za škody, které mohou vzniknout na dotčených
pozemních komunikacích z důvodu odklonění silniční dopravy.
bere na vědomí rezignaci Mgr. Jindřišky Ondrášikové ze dne 19. 4. 2017 na člena a předsedu Školské rady při Základní škole Holýšov.

Mgr. Jan Mendřec
starosta

Mgr. Bc. Kamil F. Šefl
místostarosta

Razítko města Holýšova:

Dne 24. 4. 2017 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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