Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
81. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014 - 2018
konané dne 7. srpna 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:
281/2017

schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) Odvolání města Holýšova proti rozhodnutí Stavebního odboru MěÚ
Holýšov ze dne 24. 7. 2017
b) OZV č. 2/2017, o regulaci provozování hazardních her na území města
Holýšov
c) Vrácení nákladů řízení – Tomáš Nevečeřal
d) Příkazní smlouva – Radek Chaloupka
e) Stížnost – žádost o povolení k rekreačnímu létání – …..
4. Žádosti
a) o příspěvek na opravu zadního vchodu – SVJ čp. 527
b) o prodej části pozemku parc. č. 1203/21 a 1203/23 v k. ú. Holýšov – …..
c) o povolení konání veřejné cirkusové produkce – Cirkus Berousek
5. Ke schválení
a) Veřejná zakázka malého rozsahu „Holýšov, stavební úprava Belgické ulice“
b) Jmenování hodnotící komise na akci „Holýšov, obytná zóna Na Terasách, větev 103, část větve 102 – dopravní řešení“
c) Postup při vymáhání dlužných částek za úplatu v MŠ Holýšov
d) Smlouva o dílo – Koráb
e) Projekt Sociální auto – Centrum sociálních služeb Stod
6. Ostatní
a) Stížnost – ubytovny – …..
b) Zápisy z kontrolních dnů – rekonstrukce MŠ Holýšov
c) Koupě pozemku parc. č. 1204/1 v k. ú. Holýšov

282/2017 souhlasí s podáním Odvolání města Holýšova proti Rozhodnutí Stavebního odboru Městského úřadu Holýšov č. j. MUHOL/2333/2017 ze dne 24. 7. 2017, kteDne 10. 8. 2017 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová

Strana 1 (celkem 5)

Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

rým vydal rozhodnutí o umístění stavby na stavbu „Novostavba řadového RD,
Holýšov, Na Terasách“ a stavební povolení na stavbu „Novostavba řadového
RD, Holýšov, Na Terascáh“ umístěnou na pozemkách parc. č. 1127/40
a parc. č. 1127/41 v katastrálním území Holýšov (příloha č. 2).
283/2017 předkládá Zastupitelstvu města Holýšova k projednání návrh Obecně závazné
vyhlášky č. 2/2017, o regulaci provozování hazardních her na území města Holýšova.
284/2017
a)
bere na vědomí informaci místostarosty města Holýšova Mgr. Bc. Kamila F. Šefla o rozhodnutí Předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j.
ÚOHS-R0050,0057/2017/VZ-16250/2017/321/MMI ze dne 6. 6. 2017, kterým byly výroky I. a II. Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
č. j. ÚOHS-S0754/2016/VZ-07828/2017/511/SVá ze dne 2. 3. 2017 potvrzeny
a výroky III., IV. a V. Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
č. j. ÚOHS-S0754/2016/VZ-07828/2017/511/SVá ze dne 2. 3. 2017 zrušeny. Úřad
pro ochranu hospodářské soutěže vyzval město Holýšov ke sdělení čísla účtu
k vrácení částky odpovídající nákladům řízení s ohledem na zrušení výroku
V. Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHSS0754/2016/VZ-07828/2017/511/SVá ze dne 2. 3. 2017.
b)
souhlasí s vrácením částky ve výši 30.000 Kč odpovídající nákladům řízení uložených Rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHSS0754/2016/VZ-07828/2017/511/SVá ze dne 2. 3. 2017, JUDr. Tomáši Nevečeřalovi, který tyto náklady městu Holýšovu uhradil dne 23. 5. 2017.
285/2017 schvaluje Příkazní smlouvu o poskytování služeb, která bude uzavřena mezi
smluvními stranami město Holýšov a Mgr. Radek Chaloupka, advokát, sídlem
Plzeň, Bedřicha Smetany 2, podle předloženého návrhu. Předmětem smlouvy
je vypracování prohlášení o rozdělení práva k domům a pozemkům, zastupování před katastrálním úřadem v řízení o vkladu práv vyplývajících
z vypracovaných prohlášení vlastníka do katastru nemovitostí, vypracování
kupních smluv o prodeji nově zapsaných jednotek, zastupování v řízení před
katastrálním úřadem v řízení o vkladu vlastnického práva pro kupující na základě vypracovaných kupních smluv do katastru nemovitostí, zajištění právních
služeb potřebných k zápisu nově vzniklých společenství vlastníků jednotek
v jednotlivých domech do příslušného veřejného rejstříku.
286/2017
a)
bere na vědomí stížnost ….., bytem ….., na postup při vyřizování žádosti o povolení k rekreačnímu provozování malého RC modelu s hmotností do 150 g,
poháněného elektromotorem o hmotnosti 19 g, ze dne 21. 6. 2017.
Dne 10. 8. 2017 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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b)
c)

ruší své usnesení č. 239/2017 ze dne 28. 6. 2017.
nevyhovuje žádosti ….., bytem …., o povolení k rekreačnímu provozování malého RC modelu s hmotností do 150 g, poháněného elektromotorem o hmotnosti 19 g, na volném prostranství v lokalitě Nad Výhledy v Holýšově ze dne 21.
6. 2017 z důvodu zajištění bezpečnosti osob pohybujících se na tomto veřejném prostranství.

287/2017
a)
konstatuje, že město Holýšov jako vlastník pozemku parc. č. 1203/9
v katastrálním území Holýšov, na kterém se nachází zadní vchod bytového
domu na adrese Holýšov, Pod Makovým vrchem 527, souhlasí s jeho opravou.
Opravu provede společnost Herbert Tuschl, sídlem Chotěšov, Nám. 1. máje
230.
b)
nevyhovuje žádosti Společenství vlastníků jednotek čp. 527, sídlem Holýšov,
Pod Makovým vrchem 527, o poskytnutí příspěvku na opravu zadního vchodu
bytového domu na adrese Holýšov, Pod Makovým vrchem 527 z důvodu, že
oprava bude hrazena z finančních prostředků uložených ve fondu oprav, kam
město Holýšov hradí příspěvky za byty v jeho vlastnictví.
288/2017 nedoporučuje Zastupitelstvu města Holýšova prodat část pozemku
parc. č. 1203/23 o výměře cca 115 m2 a část pozemku parc. č. 1203/21 o výměře
cca 50 m2 (oba KN) v katastrálním území Holýšov, ….., …..
289/2017 souhlasí:
a)
s uspořádáním cirkusové produkce Cirkusu Berousek na ploše veřejného prostranství v lokalitě Pod Makovým vrchem v Holýšově ve dnech 3. 9. 2017 až
5. 9. 2017 za podmínky, že Cirkus Berousek před akcí zaplatí poplatek
za užívání veřejného prostranství podle Obecně závazné vyhlášky města Holýšov č. 2/2010, o místních poplatcích, v platném znění.
b)
s umístěním cca 20 ks reklamních poutačů Cirkusu Berousek na sloupy veřejného osvětlení.
290/2017
a)
bere na vědomí:
I. informaci o realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Holýšov, stavební úprava Belgické ulice“.
II. Protokol o 1. jednání hodnotící komise jmenované k otevření obálek
s nabídkami, posouzení splnění kvalifikace, k posouzení a hodnocení nabídek
na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Holýšov, stavební úprava
Belgické ulice“ ze dne 27. 7. 2017.
III. Protokol o 2. jednání hodnotící komise jmenované k otevření obálek
s nabídkami, posouzení splnění kvalifikace, k posouzení a hodnocení nabídek
Dne 10. 8. 2017 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Holýšov, stavební úprava
Belgické ulice“ ze dne 2. 8. 2017.
IV. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku s názvem
„Holýšov, stavební úprava Belgické ulice“ ze dne 2. 8. 2017.
V. doporučení uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky s názvem „Holýšov,
stavební úprava Belgické ulice“ se společností Silnice Horšovský Týn, a. s., sídlem Horšovský Týn, Nad Rybníčkem 40, IČ 45359164, za nabídkovou cenu
1.710.996,12 Kč bez DPH.
b) rozhodla:
I. vybrat jako nejvhodnější nabídku na veřejnou zakázku „Holýšov, stavební
úprava Belgické ulice“ nabídku uchazeče Silnice Horšovský Týn, a. s., sídlem
Horšovský Týn, Nad Rybníčkem 40, IČ 45359164, za nabídkovou cenu
1.710.996,12 Kč bez DPH.
II. uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky „Holýšov, stavební úprava Belgické
ulice“ se společností Silnice Horšovský Týn, a. s., sídlem Horšovský Týn, Nad
Rybníčkem 40, IČ 45359164, za nabídkovou cenu 1.710.996,12 Kč bez DPH.
c)
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Jana Mendřece podpisem smlouvy ve
smyslu odstavce b) tohoto usnesení.
291/2017

jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi pro veřejnou zakázku
„Holýšov, obytná zóna Na Terasách, větev 103, část větve 102 – dopravní řešení“ ve složení: pan Milan Hulín, MUDr. Jaroslav Liška a pan Radek Špiller jako
členové, Mgr. Bc. Kamil F. Šefl a paní Marie Roučková jako náhradníci.

292/2017
a)
bere na vědomí žádost ředitelky Mateřské školy Holýšov paní Ivany Smetákové
ve věci rozhodnutí při vymáhání dlužných částek za úplatu v Mateřské škole
Holýšov ze dne 26. 7. 2017.
b)
konstatuje, že žádost uvedená v odstavci a) tohoto usnesení bude předána
právní zástupkyni města Holýšova Bc. JUDr. Heleně Zelenkové Ottové
k posouzení.
293/2017 schvaluje Smlouvu o dílo, která bude uzavřena mezi smluvními stranami město
Holýšov a společnost Koráb, z. s., sídlem Klatovy, Zlatnická 195, podle
předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je: A. zpracování žádosti o dotaci
včetně příloh a Studie proveditelnosti k projektu s názvem „Holýšov – smíšená
stezka podél silnice III/1852 úsek Husova třída“ v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu, Prioritní osa 4: Komunitně vedený místní
rozvoj, Specifický cíl C1: Rozvoj a zlepšení dopravní infrastruktury a zkvalitnění
dopravní obslužnosti, B. výběrové řízení na akci „Holýšov – smíšená stezka
podél silnice III/1852 úsek Husova třída“ ve smyslu zákona č. 136/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, C. Administrace dotace během realizace
Dne 10. 8. 2017 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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projektu zpracování Závěrečné monitorovací zprávy po ukončení realizace
projektu. Cena díla za část A činí 98.000 Kč včetně DPH, za část B činí 40.000
Kč včetně DPH a za část C 5.000 Kč včetně DPH. Pokud žádost nebude
schválena k financování z IROP zaplatí město Holýšov společnosti Koráb pouze
první splátku ve výši 60.000 Kč včetně DPH.
294/2017
a)
bere na vědomi informaci o projektu Sociální auto – Centrum sociálních služeb
Stod, který organizuje společnost Kompakt s. r. o., sídlem Poděbrady, Jiráskova
1424.
b)
schvaluje Smlouvu o prodeji reklamní plochy na sociální vůz, která bude uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov a společnost Kompakt s. r. o.,
sídlem Poděbrady, Jiráskova 1424, podle předloženého návrhu. Dohodnutí cena reklamy činí 10.000 Kč bez DPH.
295/2017
a)
bere na vědomí stížnost …… na neustálý nepořádek a hlučnost obyvatel ubytovny na adrese Holýšov, Pod Makovým vrchem 457, v denních i nočních hodinách.
b)
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Jana Mendřece, aby podnět uvedený
v odstavci a) tohoto usnesení projednal s vedoucím Policie ČR, Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, Obvodního oddělení Holýšov.
296/2017 bere na vědomí:
a)
Zápisy z kontrolních dnů na akci „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ
Luční v Holýšově“ ze dne 21. 7. 2017, 28. 7. 2017 a 4. 8. 2017.
b)
souhlasí s pokácením stromů a keřů, které jsou v blízkosti budovy Mateřské
školy Holýšov v Luční ulici a brání opravě fasády, a jeden strom, který zastiňuje
fotovoltaické panely.
297/2017 bere na vědomí informaci starosty města Holýšova Mgr. Jana Mendřece o jednání s panem Václavem Hrbáčkem, bytem Klenčí pod Čerchovem 340, ve věci
možného odkoupení pozemku parc. č. 1204/1 (KN) v katastrálním území Holýšov.

Mgr. Jan Mendřec
starosta

Mgr. Bc. Kamil F. Šefl
místostarosta

Razítko města Holýšova:
Dne 10. 8. 2017 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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