Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
76. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014 - 2018
konané dne 14. června 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:
217/2017

schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) Užívání objektu v Holýšově části Dolní Kamenice čp. 38
b) Sdělení objemu prací pro město Holýšov – MTBS, Stanovení úkolů jednateli společnosti MTBS Holýšov na rok 2017
c) Informace o postupu prací při prodeji bytů z vlastnictví města Holýšova
d) Dotace z programu Podpora vybudování a modernizace sportovišť
v roce 2017
4. Žádosti
a) o finanční příspěvek – Diakonie ČCE
5. Ke schválení
a) Odměna vedoucímu DDH za 1. pololetí roku 2017
b) Přestavba kočárkárny v Holýšově, Politických vězňů čp. 420 na bytovou
jednotku
c) Směrnice č. 43 – zveřejňování smluv na profilu zadavatele
d) Průzkum trhu „Rozšíření parkovacích míst podél 72 b. j. v sídlišti PMV
Holýšov“
e) Průzkum trhu „Holýšov – sběrný dvůr odpadů – zpevnění ploch“
f) Veřejnoprávní smlouva – DSO Mikroregion Radbuza
g) Smlouva o dílo na zhotovení projektových prací – Alfréd Samek
6. Ostatní
a) Závěrečný účet Svazku Domažlicko za rok 2016
b) Vyjádření radní Plzeňského kraje pro oblast zdravotnictví – spádovost
nemocnic
c) Schůzka s radním Plzeňského kraje pro oblast dopravy
d) Řešení závady na novém kolumbáriu

Dne 19. 6. 2017 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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218/2017

219/2017
a)

b)

bere na vědomí informaci vedoucí Stavebního odboru Městského úřadu Holýšov ve věci užívání objektu v Holýšově, části Dolní Kamenice čp. 38.

bere na vědomí informaci jednatele společnosti Městské technické a bytové
středisko Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14, Ing. Jana Cendelína, o procentech celkové činnosti společnosti Městské technické a bytové
středisko Holýšov, s. r. o., v roce 2016, která byla prováděna při plnění úkolů,
které jí byly svěřeny městem Holýšovem nebo jinými právnickými osobami, které město Holýšov ovládá jako své vnitřní organizační složky (příspěvkové organizace, organizační složky). V roce 2016 společnost Městské technické a bytové
středisko Holýšov, s. r. o., provedla pro město Holýšov práce v hodnotě
8.783.438,08 Kč, což je 47,85 % celkové činnosti.
stanovuje kritéria pro vyplacení odměny za rok 2017 jednateli společnosti Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí
5. května 14, Ing. Janu Cendelínovi, a to zejména, že jím řízená společnost dosáhne za předmětné období kladného hospodářského výsledku a objem prací
pro město Holýšov nebo jiné právnické osoby, které město Holýšov ovládá jako své vnitřní organizační složky (příspěvkové organizace, organizační složky)
dosáhne minimálně 50 % celkové činnosti společnosti Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o.

220/2017 bere na vědomí informaci místostarosty města Holýšova Mgr. Bc. Kamila F. Šefla o postupu prací při prodeji bytů z vlastnictví města Holýšova.
221/2017

bere na vědomí informaci místostarosty města Holýšova Mgr. Bc. Kamila F. Šefla, že městu Holýšovu nebyla poskytnuta dotace z programu Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2017 na rekonstrukci multifunkčního
povrchu nástřikem. Důvodem je skutečnost, že požadované dotace v roce 2017
výrazně přesáhly částku alokovanou v rozpočtu Plzeňského kraje. Z tohoto důvodu nebylo možno vyhovět všem žadatelům o poskytnutí dotace
i v případech, kdy žádost o dotaci splňovala náležitosti, základní priority a cíle
programu. V případě srovnatelné kvality projektu bylo přihlédnuto k hledisku
regionální proporcionality.

222/2017
a)
bere na vědomí žádost Diakonie ČCE – středisko Praha, sídlem Praha, Vlachova 1502/20, o poskytnutí finančního příspěvku na poskytování sociální služby
raná péče ze dne 29. 5. 2017.

Dne 19. 6. 2017 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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b)

konstatuje, že Diakonie ČCE – středisko Praha, sídlem Praha, Vlachova 1502/20,
byla seznámena s Programem o poskytování dotací města Holýšova a postupu
při podání žádosti o dotaci z tohoto programu.

223/2017 schvaluje odměnu vedoucímu Domu dějin Holýšovska Mgr. Josefu Haisovi
za 1. pololetí roku 2017 podle předloženého návrhu.
224/2017
a)
bere na vědomí informaci vedoucího Stavebního odboru Městského úřadu Holýšov pana Jaroslava Kubici ve věci přestavby kočárkárny v bytovém domě
v Holýšově, Politických vězňů čp. 420 na bytovou jednotku.
b)
ukládá vedoucímu Stavebního odboru Městského úřadu Holýšov pana Jaroslavu Kubicovi, aby připravil podklady pro možnou rekonstrukci objektu nacházejícího se na pozemku parc. č. st. 542 v katastrálním území Holýšov a předložil
je Radě města Holýšova k projednání.
225/2017
a)
schvaluje Směrnici č. 43 Zveřejňování smluv na profilu zadavatele podle předloženého návrhu.
b)
určuje administrátora profilu zadavatele za město Holýšov referenta Oddělení
majetku a investic Městského úřadu Holýšov Ing. Karla Boháčka.
226/2017
a)
bere na vědomí:
I. informaci o realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rozšíření
parkovacích míst podél 72 b. j. v sídlišti PMV Holýšov“.
II. Protokol o jednání hodnotící komise jmenované k otevření obálek
s nabídkami, posouzení splnění kvalifikace, k posouzení a hodnocení nabídek
na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Rozšíření parkovacích míst
podél 72 b. j. v sídlišti PMV Holýšov“ ze dne 7. 6. 2017.
III. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku s názvem
„Rozšíření parkovacích míst podél 72 b. j. v sídlišti PMV Holýšov“ ze dne
7. 6. 2017.
IV. doporučení uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky s názvem „Rozšíření
parkovacích míst podél 72 b. j. v sídlišti PMV Holýšov“ se společností Silnice
Horšovský Týn, a. s., sídlem Horšovský Týn, Nad Rybníčkem 40, IČ 45359164,
za nabídkovou cenu 739.000 Kč bez DPH.
b)
rozhodla:
I. vybrat jako nejvhodnější nabídku na veřejnou zakázku „Rozšíření parkovacích
míst podél 72 b. j. v sídlišti PMV Holýšov“ nabídku uchazeče Silnice Horšovský

Dne 19. 6. 2017 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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c)

Týn, a. s., sídlem Horšovský Týn, Nad Rybníčkem 40, IČ 45359164, za nabídkovou cenu 739.000 Kč bez DPH.
II. uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky „Rozšíření parkovacích míst podél
72 b. j. v sídlišti PMV Holýšov“ se společností Silnice Horšovský Týn, a. s., sídlem Horšovský Týn, Nad Rybníčkem 40, IČ 45359164, za nabídkovou cenu
739.000 Kč bez DPH.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Jana Mendřece podpisem smlouvy ve
smyslu odstavce b) tohoto usnesení.

227/2017
a)
bere na vědomí:
I. informaci o realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Holýšov –
sběrný dvůr odpadů – zpevnění ploch“.
II. Protokol o 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 – sběrný dvůr odpadů – zpevnění ploch“ ze dne 7. 6. 2017.
III. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku s názvem
„Holýšov – sběrný dvůr odpadů – zpevnění ploch“ ze dne 7. 6. 2017.
IV. doporučení uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky s názvem „Holýšov –
sběrný dvůr odpadů – zpevnění ploch“ se společností FINAL KOM, s. r. o., sídlem Mochtín, Kocourov 36, IČ 02877155, za nabídkovou cenu 2.298.450 Kč
bez DPH.
b)
rozhodla:
I. vybrat jako nejvhodnější nabídku na veřejnou zakázku „Holýšov – sběrný dvůr
odpadů – zpevnění ploch“ nabídku uchazeče FINAL KOM, s. r. o., sídlem
Mochtín, Kocourov 36, IČ 02877155, za nabídkovou cenu 2.298.450 Kč bez
DPH.
II. uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky „Holýšov – sběrný dvůr odpadů –
zpevnění ploch“ se společností FINAL KOM, s. r. o., sídlem Mochtín, Kocourov
36, IČ 02877155, za nabídkovou cenu 2.298.450 Kč bez DPH.
c)
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Jana Mendřece podpisem smlouvy ve
smyslu odstavce b) tohoto usnesení.

228/2017 schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace, která bude uzavřena
mezi smluvními stranami město Holýšov a Mikroregion Radbuza, sídlem Dobřany, Náměstí T. G. M. 1, podle předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je
poskytnutí účelové finanční podpory z rozpočtu města formou dotace ve výši
15.000 Kč. Dotace je poskytnuta na realizaci integrovaného projektu s názvem
„Pořízení techniky na zpracování suti pro členské obce Mikroregionu Radbuza“
Dne 19. 6. 2017 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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v rámci Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2017, Dotační
titul PSOV PK 2017: pořízení techniky na zpracování suti s nezbytným příslušenstvím, typ třídičky MS MIDI s výrobním číslem 019/2017, o hmotnosti do
1300 kg, s maximální šířkou lopaty 200 cm, s příkonem 400 V/550 W
a s možností třídění materiálu na dvě frakce společně s elektrocentrálou typu
GRIZZLI 24000 V a VR MNoSoo s výrobním číslem: 19402240 o celkových nákladech 506.990 Kč.
229/2017 schvaluje Smlouvu o dílo na zhotovení projektových prací, která bude uzavřena
mezi smluvními stranami město Holýšov a fyzická osoba podnikající Ing. Alfréd
Samek, sídlem Plzeň, Brojova 15, podle předloženého návrhu. Předmětem
smlouvy je vypracování sloučené projektové dokumentace na akci „ČOV pro
nemovitost čp. 420, st. pozemek parc. č. 542 v k. ú. Holýšov“ ve stupni DUR
a DSP, ekonomie (položkový rozpočet) včetně zajištění kompletní inženýrské
činnosti za účelem podání žádosti o vydání vodohospodářského povolení ve
věci umístění nové ČOV místo nevyhovujícího stávajícího septiku a kanalizačního vyústění.
230/2017 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova vzít na vědomí Závěrečný účet
Svazku českých měst a obcí v česko – bavorském pohraničním prostoru "Domažlicko" za rok 2016 podle předloženého návrhu.
231/2017
a)

b)

bere na vědomí vyjádření členky Rady Plzeňského kraje pro oblast
zdravotnictví Ing. Mileny Stárkové ve věci spádovosti nemocnic Plzeňského
kraje ze dne 7. 6. 2017.
pověřuje místostarostu města Holýšova Mgr. Bc. Kamila F. Šefla, aby učinil
dotaz na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu České republiky, zda existuje
spádovost nemocnic v Plzeňském kraji.

232/2017 bere na vědomí informaci místostarosty města Holýšova Mgr. Bc. Kamila F. Šefla, že dne 7. 6. 2017 požádal písemně náměstka hejtmana Plzeňského kraje
pro oblast dopravy Ing. Pavla Čížka v souladu s § 34 odst. 1 písm. b) zákona
o krajích o zodpovězení dotazů ohledně možnosti přemístění autobusového
nádraží v Holýšově z náměstí 5. května na jiné místo v Holýšově.
233/2017 pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Jana Mendřece, aby v pátek 16. 6. 2017
projednal s Ing. arch. Petrem Sladkým řešení závad na novém kolumbáriu a na
příští schůzi Rady města Holýšova předložil návrh řešení.

Dne 19. 6. 2017 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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Mgr. Jan Mendřec
starosta
Razítko města Holýšova:

Mgr. Jindřiška Ondrášiková
radní

