Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
83. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014 - 2018
konané dne 6. září 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:
318/2017

319/2017
a)

b)

schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) Veřejná zakázka malého rozsahu „Holýšov, obytná zóna Na Terasách,
větev 103, část větve 102 – dopravní řešení“
b) Stížnosti na postup při vyřizování žádosti – …..
c) Řád veřejného pohřebiště Holýšov
d) Zápis právní pomoci ve věci „Rekonstrukce stávajícího zdroje tepla a zajištění dodávek tepla pro město Holýšov“
e) Doprava žáků do ZŠ Holýšov ve školním roce 2017/2018
4. Ke schválení
a) Zápis 32. schůze Bytové komise ze dne 6. 9. 2017
b) Změna usnesení RMH č. 184/2017 odst. f) ze dne 15. 5. 2017
c) OZV – místní poplatky, systém shromažďování odpadu
d) Dodatek č. 1 Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání
dítěte v MŠ Holýšov pro školní rok 2017/2018
e) Platový výměr ředitelky ZŠ Holýšov
f) Smíšená stezka Holýšov – Dolní Kamenice – projektový tým

bere na vědomí informaci starosty města Holýšova Mgr. Jana Mendřece o jednání s ředitelem společnosti Silnice Horšovský Týn, a. s., sídlem Horšovský Týn,
Nad Rybníčkem 40, panem Josefem Ředinou, ve věci jejich nabídkové ceny na
veřejnou zakázku „Holýšov, obytná zóna Na Terasách, větev 103, část větve 102
– dopravní řešení“.
rozhodla:
I. vybrat jako nejvhodnější nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Holýšov, obytná zóna Na Terasách, větev 103, část větve 102 – do-
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pravní řešení“ nabídku společnosti Silnice Horšovský Týn, a. s., sídlem Horšovský Týn, Nad Rybníčkem 40, za nabídkovou cenu 3.730.000 Kč bez DPH.
II. uzavřít smlouvu o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Holýšov, obytná zóna Na Terasách, větev 103, část větve 102 – dopravní řešení“ se
společností Silnice Horšovský Týn, a. s., sídlem Horšovský Týn, Nad Rybníčkem
40, za nabídkovou cenu 3.730.000 Kč bez DPH.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Jana Mendřece, aby podepsal smlouvu
uvedenou v odstavci b) tohoto usnesení.

320/2017
a)
konstatuje, že projednala s ….., bytem ….., dvě Stížnosti na postup při vyřizování
žádosti ze dne 16. 8. 2017.
b)
trvá na svých usneseních č. 16/2017 ze dne 23. 1. 2017 a č. 286/2017 odst. c) ze
dne 7. 8. 2017.
321/2017

na základě souhlasu Krajského úřadu Plzeňského kraje, Odboru regionálního
rozvoje, sídlem Plzeň, Škroupova 18, ze dne 31. 8. 2017, vydává Řád veřejného
pohřebiště města Holýšova podle předloženého návrhu.

322/2017
a)
bere na vědomí Zápis právní pomoci ve věci „Rekonstrukce stávajícího zdroje
tepla a zajištění dodávek tepla pro město Holýšov“ ze dne 29. 8. 2017. Předmětem jednání bylo nalezení řešení ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku Rekonstrukce stávajícího zdroje tepla a zajištění dodávek tepla pro město Holýšov“ a fakturace Advokátní kanceláře Janstová, Smetana & Nevečeřal.
b)
pověřuje místostarostu města Holýšova Mgr. Bc. Kamila F. Šefla, aby požádal
Advokátní kancelář Janstová, Smetana & Nevečeřal o doplnění přílohy faktury
č. 173073 ze dne 1. 9. 2017 o konkrétní data, kdy byly úkony provedeny.
323/2017 bere na vědomí informaci starosty města Holýšova Mgr. Jana Mendřece o jednání s ředitelem společnosti ČSAD autobusy Plzeň, a. s., Ing. Jaroslavem Vejpravou, ve věci zavedení autobusové dopravy do části města Holýšova Nový
Dvůr tak, aby byla zajištěna doprava žáků z ulice Politických vězňů a části města Holýšova Nový Dvůr do Základní školy Holýšov ve školním roce 2017/2018.
324/2017
a)
schvaluje Zápis 32. schůze Bytové komise ze dne 6. 9. 2017 podle předloženého návrhu (příloha č. 2).
b)
souhlasí v souladu s článkem IV. Zásad prodeje bytů z vlastnictví města Holýšova schválených usnesením Zastupitelstva města Holýšova č. 258 odst. a) ze dne
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24. 8. 2016 prodat byt 2 + 1 na adrese Holýšov, Pod Makovým vrchem 462,
třetí osobě.
pověřuje místostarostu města Holýšova Mgr. Bc. Kamila F. Šefla, aby zajistil
zpracování znaleckého posudku o ceně nemovitosti uvedené v odstavci b) tohoto usnesení a vyvěšení záměru prodat byt třetí osobě na úřední desce Městského úřadu Holýšov na 30 dnů.

325/2017 mění své usnesení č. 184/2017 odst. f) ze dne 15. 5. 2017 takto: Rada města Holýšova konstatuje, že statutárním orgánem ve stanovách nově vzniklých společenství vlastníků jednotek bude tříčlenný výbor.
326/2017 konstatuje, že obdržela k prostudování návrhy obecně závazných vyhlášek
o místním poplatku ze psů, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, o místním poplatku z ubytovací kapacity a návrh obecně závazné vyhlášky
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na území města Holýšova a jeho části Dolní Kamenice a k jejich projednání
se vrátí na příští schůzi Rady města Holýšova.
327/2017 bere na vědomí Dodatek č. 1 „Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní
vzdělávání dítěte v Mateřské škole Holýšov pro školní rok 2017/2018“. Předmětem dodatku je úplata za měsíc září 2017.
328/2017 schvaluje s účinností od 1. 9. 2017 Platový výměr ředitelky Základní školy
Holýšov Mgr. Ivany Sedlákové, podle předloženého návrhu. Důvodem je
změna platové třídy v souladu s § 123 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, v platném znění.
329/2017 jmenuje projektový tým na veřejnou zakázku „Smíšená stezka Holýšov – Dolní
Kamenice“ ve složení Mgr. Jan Mendřec, Ing. Karel Boháček, pan Tomáš
Opatrný, paní Marie Roučková, pan Vlastimil Hálek a pan Martin Polák.

Mgr. Jan Mendřec
starosta

Mgr. Bc. Kamil F. Šefl
místostarosta

Razítko města Holýšova:
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