Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
99. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014 - 2018
konané dne 19. března 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:
80/2018
schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) Provozní řád „MŠ Luční – Holýšov“ – vzduchotechnika, MaR
b) Stanovení školských obvodů obce
4. Žádosti
a) o finanční dar na nákup RDG přístroje „C“ – Stodská nemocnice
b) o kácení a úpravu vzrostlých stromů rostoucích mimo les – OMI
c) o navýšení dotace – Evžen Krejčík
5. Ke schválení
a) Veřejná zakázka „Holýšov – smíšená stezka podél silnice III/1852 úsek
Husova třída (vjezd do zahr. kolonie – Srbický potok)“
b) Zápis 37. schůze Bytové komise ze dne 14. 3. 2018
c) Inventarizační zápis o provedené řádné inventarizaci DHM, DDHM
a ostatního majetku ZUŠ Holýšov k 31. 12. 2017
d) Účetní závěrka ZUŠ Holýšov k 31. 12. 2017
e) Zápis o finančním vypořádání mezi městem Holýšovem a ZUŠ Holýšov
za rok 2017
f) Zápis o výsledku inventarizace majetku ke dne 31. 12. 2017 – MKS
g) Účetní závěrka k 31. 12. 2017 – MKS
h) Zápis o finančním vypořádání hospodářského výsledku MKS Holýšov za
rok 2017
i) Účelově určené dary pro ZŠ
j) Dopis nájemníkům „Výzva ke sdělení zájmu o koupi bytu“
k) Prodej volného bytu čp. 462/9 – …..
l) Koupě pozemku parc. č. 1204/1 v k. ú. Holýšov – …..
6. Ostatní
a) Zpráva o činnosti středisek MTBS Holýšov – březen 2018
b) Kronikářka města Holýšova

Dne 22. 3. 2018 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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81/2018

schvaluje Provozní řád stavby „MŠ Luční – Holýšov“ – vzduchotechnika, MaR
podle předloženého návrhu, který zpracovala společnost PROKAT invest,
s. r. o., sídlem Domažlice, Břetislavova 85.

82/2018

konstatuje, že v souladu s § 178 odst. 2 písm. a) a § 179 odst. 3 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), v platném znění, je školským obvodem pro jedinou
základní či mateřskou školu zřízenou obcí území obce a není třeba vydávat
obecně závaznou vyhlášku.

83/2018

schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, poskytnutí peněžitého daru ve výši 20.000 Kč Stodské
nemocnici, a. s., sídlem Stod, Hradecká 600, na nákup RDG přístroje „C“ rameno pro operační a porodní sály gynekologicko-porodnického a chirurgického
oddělení.

84/2018
a)

b)

c)

d)

85/2018

souhlasí s pokácením 14 ks tújí nacházejících se v Holýšově na pozemku
parc. č. 1145/2 (KN) v katastrálním území Holýšov v těsné blízkosti bytového
domu čp. 503 až 505 z provozních a bezpečnostních důvodů.
souhlasí s pokácením 18 ks smíšených dřevin včetně nízkých porostů a náletových dřevin (přesné umístění je zakresleno v příloze č. 2) nacházejících se pozemcích parc. č. 1495/1, 1391/3, 1384/1, 275/13 (vše KN) v katastrálním území
Holýšov a na pozemcích parc. č. 275/10, 275/12, 275/15, 275/9 (vše KN)
v katastrálním území Dolní Kamenice u Holýšova z důvodu zahájení stavby
„Holýšov – smíšená stezka podél silnice III/1852“ úsek Husova třída (vjezd do
zahr. kolonie – Srbický potok)“.
souhlasí s tím, že pokácení stromů uvedených v odstavci a) tohoto usnesení
včetně ekologické likvidace biologického odpadu provede na náklady města
Holýšova společnost Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14, a pokácené dřevo uskladní v prostoru za
prodejnou stavebnin společnosti DSP Domažlice, kde bude následně proveden
jeho prodej.
souhlasí s tím, že pokácení stromů uvedených v odstavci b) tohoto usnesení
včetně ekologické likvidace biologického odpadu provede na své náklady zhotovitel stavby „Holýšov – smíšená stezka podél silnice III/1852“ úsek Husova třída (vjezd do zahr. kolonie – Srbický potok)“.
nevyhovuje žádosti fyzické osoby podnikající Evžen Krejčík, sídlem Plzeň, Mohylová 115, o navýšení dotace na projekt taneční soutěž „O cenu města Holýšova 2018“ z důvodu, že všechny finanční prostředky Programu o poskytování
dotací byly rozděleny.

Dne 22. 3. 2018 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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86/2018
a)

b)

c)

87/2018

bere na vědomí:
I. informaci o realizaci otevřeného výběrového řízení na veřejnou zakázku zákonnou formou zjednodušeného podlimitního řízení s názvem „Holýšov –
smíšená stezka podél silnice III/1852 úsek Husova třída (vjezd do zahr. kolonie
– Srbický potok)“.
II. Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku s názvem
„Holýšov – smíšená stezka podél silnice III/1852 úsek Husova třída (vjezd do
zahr. kolonie – Srbický potok)“ ze dne 2. 2. 2018, 7. 2. 2018, 2. 3. 2018
a 19. 3. 2018.
III. doporučení hodnotící komise vybrat jako nejvhodnější nabídku na veřejnou
zakázku s názvem „Holýšov – smíšená stezka podél silnice III/1852 úsek Husova třída (vjezd do zahr. kolonie – Srbický potok)“ nabídku uchazeče JSF stavební, s. r. o., IČ 05568714, sídlem Nýrsko, Bystřice nad Úhlavou 20, s předloženou nabídkovou cenu 8.964.321,18 Kč bez DPH.
IV. doporučení uzavřít (po uplynutí zákonné lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky) smlouvu na plnění veřejné zakázky
s názvem „Holýšov – smíšená stezka podél silnice III/1852 úsek Husova třída
(vjezd do zahr. kolonie – Srbický potok)“ se společností JSF stavební, s. r. o.,
IČ 05568714, sídlem Nýrsko, Bystřice nad Úhlavou 20, za nabídkovou cenu
8.964.321,18 Kč bez DPH.
rozhodla:
I. vybrat jako nejvhodnější nabídku na veřejnou zakázku s názvem „Holýšov –
smíšená stezka podél silnice III/1852 úsek Husova třída (vjezd do zahr. kolonie
– Srbický potok)“ nabídku uchazeče JSF stavební, s. r. o., IČ 05568714, sídlem
Nýrsko, Bystřice nad Úhlavou 20, s nabídkovou cenou 8.964.321,18 Kč bez
DPH.
II. uzavřít (po uplynutí zákonné lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky) smlouvu na plnění veřejné zakázky s názvem „Holýšov – smíšená stezka podél silnice III/1852 úsek Husova třída (vjezd do zahr.
kolonie – Srbický potok)“ se společností JSF stavební, s. r. o., IČ 05568714, sídlem Nýrsko, Bystřice nad Úhlavou 20, za nabídkovou cenu 8.964.321,18 Kč bez
DPH.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Jana Mendřece podpisem smlouvy
ve smyslu odstavce b) tohoto usnesení.
schvaluje Zápis 37. schůze Bytové komise ze dne 14. 3. 2018, podle předloženého návrhu (příloha č. 3).

Dne 22. 3. 2018 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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88/2018

schvaluje Inventarizační zápis o provedené řádné inventarizaci DHM, DDHM
a ostatního majetku Základní umělecké školy Holýšov k 31. 12. 2017 podle předloženého návrhu.

89/2018

schvaluje Účetní závěrku příspěvkové organizace města Holýšova Základní
umělecká škola Holýšov za rok 2017 sestavenou k 31. 12. 2017 podle předloženého návrhu.

90/2018
a)

b)
c)

d)

schvaluje Zápis o finančním vypořádání mezi městem Holýšovem a Základní
uměleckou školou Holýšov za rok 2017 podle předloženého návrhu.
konstatuje, že Základní umělecká škola Holýšov vykazuje zlepšený hospodářský
výsledek za rok 2017 ve výši 70.921,13 Kč.
souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku Základní umělecké školy Holýšov za rok 2017 tak, že částka ve výši 56.921,13 Kč bude převedena do rezervního fondu a částka ve výši 14.000 Kč bude převedena do fondu odměn.
bere na vědomí, že finanční částka rezervního fondu bude použita na údržbu,
zlepšení prostředí školy, vybavení školy a nákup učebních pomůcek a částka
převedená do fondu odměn bude použita na odměny pracovníků školy.

91/2018

schvaluje Zápis o výsledku inventarizace majetku ke dni 31. 12. 2017 konané
v Městském kulturním středisku Holýšov podle předloženého návrhu.

92/2018

schvaluje Účetní závěrku příspěvkové organizace města Holýšova Městské kulturní středisko Holýšov za rok 2017 sestavenou k 31. 12. 2017 podle předloženého návrhu.

93/2018
a)

b)

94/2018
a)

b)

schvaluje Zápis o finančním vypořádání hospodářského výsledku Městského
kulturního střediska Holýšov za rok 2017 podle předloženého návrhu.
konstatuje, že Městské kulturní středisko Holýšov vykazuje hospodářský
výsledek za rok 2017 ve výši 0 Kč.

schvaluje přijetí účelově určeného daru – finančních prostředků ve výši
2.000 Kč Základní školou Holýšov na zajištění příprav Žákovského plesu 1. stupně od společnosti ERCOM networking, s. r. o., sídlem Holýšov, Pod Makovým
vrchem 527.
schvaluje přijetí účelově určeného daru – finančních prostředků ve výši 1.000 Kč
Základní školou Holýšov na zajištění příprav Žákovského plesu 1. stupně od
Křesťanského centra Logos Holýšov, z. s., sídlem Holýšov, Pod Makovým vrchem 621.

Dne 22. 3. 2018 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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c)

d)

95/2018
a)

b)

96/2018
a)

b)

c)

schvaluje přijetí účelově určeného daru – finančních prostředků ve výši
2.000 Kč Základní školou Holýšov na zajištění příprav Žákovského plesu 1. stupně od paní Evy Hanzlíkové, bytem Holýšov, Malá 109.
schvaluje přijetí účelově určeného daru – finančních prostředků ve výši
2.000 Kč Základní školou Holýšov na zajištění příprav Žákovského plesu 1. stupně od společnosti AIRON, s. r. o., sídlem Město Touškov, Úlice 132.

schvaluje znění Výzvy ke sdělení zájmu o koupi bytu, která bude zaslána
nájemcům bytů, které budou nabídnuty k prodeji v souladu s usnesením
Zastupitelstva města Holýšova číslo 258 odstavec b) ze dne 24. 8. 2016.
pověřuje místostarostu města Holýšova Mgr. Bc. Kamila F. Šefla, aby zajistil
zaslání výzvy uvedené v odstavci a) tohoto usnesení.

konstatuje, že žádost (nabídka) …., bytem ….., na koupi bytu č. 9 na adrese Holýšov, Pod Makovým vrchem 462 ze dne 12. 3. 2018, nebyla podána v souladu
s článkem IV. Zásad prodeje bytů z vlastnictví města Holýšova schválených
usnesením Zastupitelstva města Holýšova č. 389 ze dne 25. 10. 2017.
souhlasí s tím, že záměr prodat volný byt č. 9 na adrese Holýšov, Pod Makovým vrchem 462 bude v souladu se Zásadami prodeje bytů z vlastnictví města
Holýšova schválenými usnesením Zastupitelstva města Holýšova č. 389 ze dne
25. 10. 2017 opětovně zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Holýšov.
pověřuje místostarostu města Holýšova Mgr. Bc. Kamila F. Šefla, aby zajistil
zveřejnění záměru v souladu s odstavcem b) tohoto usnesení.

97/2018

doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova koupit pozemek parc. č. 1204/1 (KN)
v katastrálním území Holýšov o výměře 5.011 m2 od ….., bytem ….., za cenu
1.750.000 Kč, to je 349,23 Kč za 1 m2. Oprávněné náklady spojené s koupí pozemku a sepsáním kupní smlouvy bude hradit strana kupující.

98/2018

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 březen 2018.

99/2018

bere na vědomí informaci starosty města Holýšova Mgr. Jana Mendřece, že od
1. 3. 2018 má město Holýšov novou kronikářku Mgr. Dagmar Myslíkovou.

Mgr. Jan Mendřec
starosta

Mgr. Bc. Kamil F. Šefl
místostarosta

Dne 22. 3. 2018 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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