Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
93. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014 - 2018
konané dne 22. ledna 2018
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:
14/2018

schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) Dohoda vlastníků provozně souvisejících kanalizací – CHVaK
b) Převod 72 b. j. v Holýšově v ulici Pod Makovým vrchem na Nájemní
a bytové družstvo Holýšov – změna usnesení RMH č. 11/2018 ze dne
8. 1. 2018
c) Stížnosti na zrušení zastavování vlaků – Osadní výbor pro část Dolní
Kamenice
4. Žádosti
a) o udělení výjimky z OZV č. 1/2016 – sportovní ples – TJ Holýšov
b) o využití společenské místnosti v DPS – ….
5. Ke schválení
a) Zápis 35. schůze Bytové komise ze dne 10. 1. 2018
b) Zápis z provedené kontroly Kontrolního výboru ZMH dne 13. 12. 2017
c) Zápis z kontroly provedené Kontrolním výborem ZMH v MŠ Holýšov
dne 14. 12. 2017
d) Průzkum trhu „Rekonstrukce hospodářských objektů čp. 18 – III. etapa“
e) Dodatek č. 1 SOD – Silnice Horšovský Týn
f) Smlouva o poskytnutí služby „Podpora při implementaci požadavků
GDPR“ – MAS Radbuza
6. Ostatní
a) Oznámení o konání akce – speciální výstava jezevčíků – KCHJ ČR
b) Zpráva o činnosti středisek MTBS Holýšov – leden 2018

15/2018

bere na vědomí informace ředitelky společnosti Chodské vodárny a kanalizace,
a. s., Ing. Evy Gožďálové k návrhu Dohody vlastníků provozně souvisejících
kanalizací, která má být uzavřena mezi smluvními stranami společnost Chodské
vodárny a kanalizace, a. s., sídlem Domažlice, Bezděkovské předměstí 388,

Dne 24. 1. 2018 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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obec Kvíčovice a město Holýšov. Společnost Chodské vodárny a kanalizace,
a. s., doplní do dohody ustanovení o podílení se na nákladech za opravy či
modernizaci Čističky odpadních vod Holýšov a poté jí předloží smluvním
stranám ke schválení.
16/2018
a)

b)

c)

17/2018

18/2018
a)

b)

mění své usnesení č. 11/2018 ze dne 8. 1. 2018 takto:
Rada města Holýšova:
schvaluje převod spoluvlastnických podílů na pozemcích se stavbami bytových
domů č.p. 617 až č.p. 622 v Holýšově v ulici Pod Makovým vrchem na Nájemní
a bytové družstvo Holýšov, družstvo, sídlem Holýšov, náměstí 5. května 32.
schvaluje zveřejnění záměru prodeje spoluvlastnického podílu o velikosti
id. 17738/19646 z celku na pozemcích zapsaných v katastru nemovitostí
Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice, pro
obec Holýšov a katastrálním území Holýšov na listu vlastnictví č. 1, a to:
p.č.st. 1572/1, jehož součástí je budova č.p. 617
p.č.st. 1573/1, jehož součástí je budova č.p. 618
p.č.st. 1574/1, jehož součástí je budova č.p. 619
p.č.st. 1578/1, jehož součástí je budova č.p. 620
p.č.st. 1579/1, jehož součástí je budova č.p. 621
p.č.st. 1580/1, jehož součástí je budova č.p. 622
do vlastnictví Nájemního a bytového družstva Holýšov, družstva, sídlem Holýšov, náměstí 5. května 32, PSČ 345 62, IČ 26325241.
schvaluje a souhlasí s tím, že smluvní dokumentaci připraví advokát JUDr. Tomáš Havel, sídlem Plzeň, Martinská 8.
bere na vědomí informaci starosty města Holýšova Mgr. Jana Mendřece
o jednání s náměstkem hejtmana Plzeňského kraje pro oblast dopravy
Ing. Pavlem Čížkem ve věci zrušení zastavování vlakových spojů v části města
Holýšova Dolní Kamenice.

v souladu s článkem 3 odstavcem 1 Obecně závazné vyhlášky města Holýšova
č. 1/2016 ze dne 24. 2. 2016, která omezuje provozní dobu pohostinských zařízení na území města Holýšova, uděluje Tělovýchovné jednotě Holýšov, z. s.,
oddílu ledního hokeje, sídlem Holýšov, Táborová 528, výjimku z článku 2 odstavce 3 této obecně závazné vyhlášky, na pořádání 38. sportovního plesu
v Kulturním domě Holýšov dne 17. 2. 2018 až 18. 2. 2018 do 05:00 hodin.
ukládá tajemnici Městského úřadu Holýšov Mgr. Janě Štenglové, aby informovala Policii ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Obvodní oddělení
Holýšov o udělení výjimky uvedené v odstavci a) tohoto usnesení.

Dne 24. 1. 2018 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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19/2018

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 1. 2. 2018 vždy ve čtvrtek od 16:00
do 17:30 hodin pod vedením ….., bytem …...

20/2018

schvaluje Zápis 35. schůze Bytové komise ze dne 10. 1. 2018 podle předloženého návrhu (příloha č. 2).

21/2018

doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit Zápis z provedené kontroly
Kontrolního výboru Zastupitelstva města Holýšova konané dne 13. 12. 2017,
podle předloženého návrhu. Předmětem kontroly byla kontrola plateb za využívání služeb školní družiny Základní školy Holýšov. Během kontroly nebyly zjištěny nedostatky.

22/2018

doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit Zápis z kontroly provedené
Kontrolním výborem Zastupitelstva města Holýšova dne 14. 12. 2017. Předmětem kontroly byla kontrola vybírání úplaty za předškolní vzdělávání dítěte
v Mateřské škole Holýšov. Během kontroly nebyly zjištěny nedostatky.

23/2018
a)

b)

c)

24/2018

bere na vědomí průzkum trhu na veřejnou zakázku „Rekonstrukce hospodářských objektů čp. 18 – III. etapa“, 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 smlouva o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce hospodářských objektů čp. 18 – III. etapa“ bude uzavřena se společností
Západočeská stavební společnost, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května
101, za nabídkovou cenu 417.500 Kč bez DPH.
pověřuje vedoucího Domu dějin Holýšovska Mgr. Josefa Haise, aby zajistil přípravu smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce hospodářských objektů čp. 18 – III. etapa“ a předložil jí Radě města Holýšova ke
schválení.
schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Dopravní řešení OZ Na Terasách –
část větve 102 a větev 103“, který bude uzavřen mezi smluvními stranami město
Holýšov a společnost Silnice Horšovský Týn, a. s., sídlem Horšovský Týn, Nad
Rybníčkem 40, podle předloženého návrhu. Předmětem dodatku č. 1 je změna
termínu ukončení stavebních prací, která byla schválena usnesením Rady města
Holýšova č. 415/2017 ze dne 15. 11. 2017 a dále změna ceny díla (méněpráce).

Dne 24. 1. 2018 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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25/2018

26/2018
a)

b)

27/2018

schvaluje Smlouvu o poskytnutí služby „Podpora při implementaci požadavků
GDPR“, která bude uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov a MAS
Radbuza, z. s., sídlem Stod, náměstí ČSA 24, podle předloženého návrhu.
Předmětem smlouvy je zajištění služeb spojených se zavedením požadavků nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016,
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. Cena služeb pro
město Holýšov a jím zřízené příspěvkové organizace činí 85.000 Kč bez DPH.

bere na vědomí informaci Klubu chovatelů jezevčíků České republiky o konání
Klubové výstavy jezevčíků, která se uskuteční dne 25. 2. 2018 od 09:00 hodin
v Kulturním domě Holýšov.
souhlasí s pořízením poháru pro vítěze Klubové výstavy jezevčíků na náklady
města Holýšova z rozpočtu města Holýšova na rok 2018.
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 leden 2018.

Mgr. Jan Mendřec
starosta

Mgr. Bc. Kamil F. Šefl
místostarosta

Razítko města Holýšova:

Dne 24. 1. 2018 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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