Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
100. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014 - 2018
konané dne 4. dubna 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:
100/2018 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) Nařízení obce č. 1/2018 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje
na celém správním obvodu města Holýšova
b) Servisní smlouva o provádění servisních služeb a oprav technologických
zařízení TZB – vzduchotechnika – PROKAT invest
c) Žádost o uzavření soudního smíru – TUBEKO SPORT
4. Žádosti
a) o kácení a úpravu vzrostlých stromů rostoucích mimo les – OMI
b) o zajištění dodávky elektrické energie – NAZAR INVEST
c) o zřízení dřevěného altánu – SVJ čp. 409
d) o poskytnutí dotace – mimořádný projekt „vysazení lípy a umístění pamětního kamene ke 100. výročí založení Československa“ – TOM 1202
e) o koupi pozemku parc. č. 575/59 a 1507 v k. ú. Holýšov – ….
5. Ke schválení
a) Zápis zasedání finančního výboru ze dne 21. 3. 2018
b) Rozpočtové opatření města Holýšova na rok 2018 číslo 2
c) Kupní smlouva a dohoda o vytvoření lokální distribuční soustavy – ČEZ
d) Kupní smlouva a smlouva o advokátní úschově a dohoda o narovnání –
NBDH
e) Podání žádosti o dotaci na projekt „Holýšov – vybudování městského
kamerového dohlížecího systému“
f) Odstoupení z funkce člena Osadního výboru pro Dolní Kamenici –
Stanislav Kreysa
g) Peněžité dary – oddíl zápasu TJ Holýšov
101/2018

vydává v souladu s § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, Nařízení č. 1/2018 o zákazu podomního
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a pochůzkového prodeje na celém správním obvodu města Holýšova (příloha
č. 2).
102/2018

schvaluje Servisní smlouvu o provádění servisních služeb a oprav
technologických zařízení TZB, která bude uzavřena mezi smluvními stranami
město Holýšov a společnost PROKAT invest, s. r. o., sídlem Domažlice,
Břetislavova 85, podle předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je běžná
periodická činnost na vzduchotechnice a MaR v budově Mateřské školy
Holýšov, Luční ulice. Cena za předmět plnění činí 99.900 Kč bez DPH za rok.
Smlouva bude uzavřena na jeden rok.

103/2018

doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova, aby pověřila Radu města Holýšova
k uzavření soudního smíru se společností TUBEKO SPORT, s. r. o., sídlem
Rynholec, Na Armádě 364, v řízení vedeném Okresním soudem v Rakovníku
pod č. j. 9 C 218/2017 ve věci úhrady smluvní pokuty a sankce za nedodržení
konečného termínu dokončení a předání díla „Atletické hřiště Holýšov“ v tomto
znění: 1. žalovaný TUBEKO SPORT, s. r. o., sídlem Rynholec, Na Armádě 364, se
zavazuje žalobci městu Holýšovu zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši
100.000 Kč do 15 dnů od právní moci usnesení o schválení smíru, 2. žalobce
město Holýšov upouští od úhrady sankce z prodlení ve výši 52.899,49 Kč,
3. náklady řízení si každý z účastníků hradí sám, 4. tímto je zcela vypořádán
mezi účastníky předmět soudního sporu ve věci vedené pod č. j. 9 C 218/2017
u Okresního soudu v Rakovníku.

104/2018
a)

b)

105/2018
a)

b)

souhlasí s pokácením 2 ks topolů černých nacházejících se v Holýšově na
pozemku parc. č. 1145/2 (KN) v katastrálním území Holýšov u kotelny v ulici
Pod Makovým vrchem z důvodu opravy havárie topného kanálu.
souhlasí s tím, že pokácení stromů 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.

vyhovuje žádosti společnosti NAZAR INVEST, s. r. o., sídlem Praha 3, Na Jarově
2424/2, o zajištění dodávky elektrické energie do budovy v Průmyslové zóně II
– Holýšov, na adrese Holýšov, Kasárenská 800.
schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb, který bude uzavřen
mezi smluvními stranami město Holýšov a společnost NAZAR INVEST, s. r. o.,
sídlem Praha 3, Na Jarově 2424/2, podle předloženého návrhu. Předmět
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smlouvy se doplnil o poskytování dodávky elektrické energie do dalšího odběrného místa na adrese Holýšov, Kasárenská 800.
106/2018
a)

b)

107/2018
a)

b)

108/2018
a)

b)
c)

d)

konstatuje, že nejprve musí být vyvěšen záměr pronajmout část pozemku
parc. č. 1308/1 (KN) v katastrálním území Holýšov o výměře cca 12 m2 na úřední
desce Městského úřadu Holýšov na zákonem stanovenou dobu a po uplynutí
lhůty se Rada města Holýšova vrátí k projednání žádosti Společenství vlastníků
jednotek čp. 409, sídlem Holýšov, Americká 409.
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo vyvěšení záměru uvedeného v odstavci a) tohoto usnesení.

konstatuje, že nejprve musí být vyvěšen záměr prodat pozemky parc. č. 575/59
o výměře 1341 m2 a parc. č. 1507 o výměře 759 m2 oba v katastrálním území
Holýšov na úřední desce Městského úřadu Holýšov na zákonem stanovenou
dobu a po uplynutí lhůty se Rada města Holýšova vrátí k projednání žádosti …..,
bytem …...
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo vyvěšení záměru uvedeného v odstavci a) tohoto usnesení.

bere na vědomí žádost vedoucího oddílu Asociace TOM ČR, TOM 1202 Vysoči
Teča Holýšov, pobočný spolek, sídlem Holýšov, Malá 222, pana Jana Valeše,
o poskytnutí dotace z Programu o poskytování dotací na projekt „vysazení lípy
a umístění pamětního kamene ke 100. výročí založení Československa“ nebo
o realizaci projektu městem Holýšovem.
konstatuje, že v Programu o poskytování dotací již nejsou finanční prostředky.
konstatuje, že náklady na projekt „vysazení lípy a umístění pamětního kamene
ke 100. výročí založení Československa“ budou hrazeny z rozpočtu města Holýšova.
konstatuje, že na přípravě projektu uvedeného v odstavci a) tohoto usnesení
bude s panem Janem Valešem spolupracovat Kulturní komise Rady města Holýšova.

109/2018

doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit Zápis zasedání finančního
výboru ze dne 21. 3. 2018 podle předloženého návrhu (příloha č. 3).

110/2018

doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit Rozpočtové opatření města
Holýšova na rok 2018 číslo 2 podle předloženého návrhu (příloha č. 4).
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111/2018

doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit Kupní smlouvu a dohodu
o vytvoření lokální distribuční soustavy, která bude uzavřena mezi smluvními
stranami společnost ČEZ LDS, s. r. o., sídlem Praha 4, Duhová 1444/2, a město
Holýšov, podle předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je prodej souboru
movitých věcí uvedených v Příloze č. 1 této smlouvy (Předmět koupě I) a prodej pozemku p. č. st. 134, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 82 m 2, jehož
součástí je stavba - budova bez č.p./č.ev., jiná stavba (trafostanice označení T1
s přípojným místem na ČEZ Distribuce, a. s.), a pozemku p. č. st. 100, zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 72 m2, jehož součástí je stavba - budova bez
č.p./č.ev., jiná stavba (trafostanice označení T3), vše v katastrálním území Neuměř, zapsáno v katastru nemovitostí na LV 634, vedeném Katastrálním úřadem
pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice, a pozemku p. č. st. 1519,
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 81 m2, jehož součástí je stavba - budova
bez č.p./č.ev., jiná stavba (trafostanice označení T2), v katastrálním území Holýšov, zapsáno v katastru nemovitostí na LV 1, vedeném Katastrálním úřadem pro
Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice (Předmět koupě II). Kupní cena
za Předmět koupě I činí 2.002.200 Kč včetně DPH, kupní cena za Předmět koupě II činí 1.851.300 Kč včetně DPH.

112/2018

doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit Kupní smlouvu a smlouvu
o advokátní úschově a dohodu o narovnání, která bude uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov (prodávající), Nájemní a bytové družstvo Holýšov,
družstvo, sídlem Holýšov, náměstí 5. května 32 (kupující) a JUDr. Tomáš Havel,
advokát se sídlem Plzeň, Martinská 8 (schovatel). Předmětem převodu jsou
spoluvlastnické podíly na nemovitých věcech, a to:
• spoluvlastnický podíl o velikosti id. 17738/19646 z celku na pozemku
p. č. st. 1572/1 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba – budova č.p. 617 (bytový dům), v obci, části obce a katastrálním území Holýšov,
• spoluvlastnický podíl o velikosti id. 17738/19646 z celku na pozemku
p. č. st. 1573/1 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba – budova č.p. 618 (bytový dům), v obci, části obce a katastrálním území Holýšov,
• spoluvlastnický podíl o velikosti id. 17738/19646 z celku na pozemku
p. č. st. 1574/1 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba – budova č.p. 619 (bytový dům), v obci, části obce a katastrálním území Holýšov,
• spoluvlastnický podíl o velikosti id. 17738/19646 z celku na pozemku
p. č. st. 1578/1 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba – budova č.p. 620 (bytový dům), v obci, části obce a katastrálním území Holýšov,
• spoluvlastnický podíl o velikosti id. 17738/19646 z celku na pozemku
p. č. st. 1579/1 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba – budova č.p. 621 (bytový dům), v obci, části obce a katastrálním území Holýšov,
• spoluvlastnický podíl o velikosti id. 17738/19646 z celku na pozemku
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p.č. st. 1580/1 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba – budova č.p. 622 (bytový dům), v obci, části obce a katastrálním území Holýšov.
Prodávající a kupující se dohodli na celkové kupní ceně za převáděné nemovitosti ve výši 4.623.450 Kč.
113/2018

souhlasí s podáním žádosti o dotaci na Plzeňský kraj z dotačního titulu Plzeňský kraj – bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2018 na projekt „Holýšov – vybudování městského kamerového dohlížecího systému“. Celkové náklady na realizaci projektu činí 2.243.678 Kč včetně DPH, požadovaná výše
dotace činí 1.500.000 Kč včetně DPH, spoluúčast města Holýšova činí
743.678 Kč včetně DPH.

114/2018
a)

doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova:
vzít na vědomí odstoupení pana Stanislava Kreysy, bytem Holýšov, část Dolní
Kamenice 58, z funkce člena Osadního výboru pro Dolní Kamenici.
jmenovat členem Osadního výboru pro Dolní Kamenici pana Zdeňka Herajta,
bytem Holýšov, část Dolní Kamenice 37.

b)

115/2018
a)

b)

schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, peněžitý dar ve výši 1.000 Kč každému sportovci, který na Mistrovství ČR dne 3. 3. 2018 v Kladně získal titul mistra republiky, a to
Danielu Moráfkovi, Kristýně Kiričenkové, Barboře Bílikové a Nikolasi Hodouškovi, a peněžitý dar ve výši 1.000 Kč Tereze Konopíkové, která získala zlatou medaili na velikonočním turnaji v nizozemském Utrechtu.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Jana Mendřece, aby zajistil předání peněžitých darů v souladu s odstavcem a) tohoto usnesení.

Mgr. Jan Mendřec
starosta

Mgr. Bc. Kamil F. Šefl
místostarosta

Razítko města Holýšova:
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