Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
101. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014 - 2018
konané dne 16. 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:
116/2018 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) Nadlimitní veřejná zakázka s názvem „Zajištění dodávek tepla města
Holýšov 2018“ – Petr Prášek
b) Projekt „Modernizace učeben a zajištění bezbariérovosti školy“
c) Ukončení soutěže „O cenu města Holýšova“ – Evžen Krejčík
d) Odstranění novinového stánku u ZŠ Holýšov
4. Žádosti
a) o koupi části pozemku parc. č. 1202/1 v k. ú. Holýšov – ….
b) o koupi části pozemku parc. č. 1202/1 v k. ú. Holýšov – ….
c) o osazení dopravního zrcadla a dopravní značky – Euromarolan
5. Ke schválení
a) Účelově určený dar pro ZŠ Holýšov – EvoBus
b) Účelově určený dar pro MŠ Holýšov – EvoBus
c) Přijímací řízení do MŠ Holýšov na školní rok 2018/2019, Kritéria
přijímacího řízení
d) Opravy na MZS Holýšov
6. Ostatní
a) Protokol o metodické pomoci a kontrole výkonu přenesené působnosti
na úseku přestupků u města Holýšov, Komise pro projednávání
přestupků – KÚPK
b) Májový pochod 2018 – TOM 1202
c) Částečná úhrada pohonných hmot do sekaček na trávu
d) Zpráva o činnosti středisek MTBS Holýšov – duben 2018
117/2018
a)

bere na vědomí Písemnou zprávu o hodnocení nabídek a o posouzení splnění
podmínek účasti vybraného dodavatele pro nadlimitní veřejnou zakázku
na dodávky realizovanou v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016
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b)

c)

d)

118/2018
a)

b)

c)

Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) s názvem
„Zajištění dodávek tepla města Holýšov 2018“ ze dne 16. 4. 2018.
rozhodla:
I. vybrat jako nejvhodnější nabídku pro nadlimitní veřejnou zakázku na
dodávky realizovanou v otevřeném řízení s názvem „Zajištění dodávek tepla
města Holýšov 2018“ nabídku účastníka PPT Potrubní technika, s. r. o.,
sídlem Klatovská 515/169, 321 00, Plzeň, IČO: 252 03 100, neboť účastník
předložil ekonomicky nejvýhodnější nabídku ve smyslu § 114 odst. 1 ZZVZ,
a to nabídkovou cenu za 1 GJ tepelné energie ve výši 264,30 Kč bez DPH.
II. uzavřít smlouvu o nájmu a smlouvu o dodávce tepelné energie (po uplynutí
zákonné lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky) pro nadlimitní veřejnou zakázku realizovanou v otevřeném řízení
s názvem „Zajištění dodávek tepla města Holýšov 2018“ se společností
PPT Potrubní technika, s. r. o., sídlem Klatovská 515/169, 321 00, Plzeň, IČO:
252 03 100, s předloženou nabídkovou cenou 264,30 Kč bez DPH/GJ
tepelné energie.
konstatuje, že druhá v pořadí se umístila nabídka účastníka ERDING, a. s.,
sídlem Zaoralova 2058/5, 628 00, Brno, IČO: 255 12 455, s výší nabídkové ceny
za 1 GJ tepelné energie 294,72 Kč bez DPH a třetí v pořadí se umístila nabídka
účastníka ČEZ Energetické služby, s. r. o., sídlem Praha 4, Bělehradská 55/15,
IČO: 278 04 721, s výší nabídkové ceny za 1 GJ tepelné energie 346,10 Kč bez
DPH.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Jana Mendřece podpisem smluv
uvedených v odstavci b) bod II. tohoto usnesení.

bere na vědomí informaci místostarosty města Holýšova Mgr. Bc. Kamila
F. Šefla o stavu žádosti o dotaci z IROP na projekt „Modernizace učeben
a zajištění bezbariérovosti školy“.
souhlasí s tím, že společnost ML Strategy, s. r. o., sídlem Holýšov, Krátká 17,
přepracuje žádost uvedenou v odstavci a) tohoto usnesení v souladu
s podmínkami výzvy č. 10 Rozvíjení kvality infrastruktury pro vzdělávání
a zefektivnění její dostupnosti II., vypsané MAS Český les, z. s., sídlem Staré
Sedliště 359, a město Holýšov podá žádost o dotaci z této výzvy na
rekonstrukci sociálního zařízení a vybudovaní bezbariérového přístupu
(schodolez) školy.
pověřuje místostarostu města Holýšova Mgr. Bc. Kamila F. Šefla, aby připravil
dodatek ke Smlouvě o dílo, která byla uzavřena mezi smluvními stranami
město Holýšov a společnost ML Strategy, s. r. o., sídlem Holýšov, Krátká 17, ze
dne 10. 10. 2016 v souladu s odstavcem b) tohoto usnesení a předložil ho Radě
města Holýšova ke schválení.
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119/2018
a)

b)
120/2018

121/2018
a)

b)

122/2018
a)

b)

123/2018
a)

b)

bere na vědomí vyjádření fyzické osoby podnikající Evžen Krejčík, sídlem Plzeň,
Mohylová 115, že již nebude ve městě Holýšově pořádat soutěž v tanci „O cenu
města Holýšova“ z důvodu, že na základě usnesení Rady města Holýšova
č. 85/2018 ze dne 19. 3. 2018 nebylo vyhověno jeho žádosti o navýšení dotace
z Programu o poskytování dotací na tento projekt.
ruší své usnesení č. 49/2018 odstavec u) ze dne 19. 2. 2018.
bere na vědomí informaci místostarosty města Holýšova Mgr. Bc. Kamila
F. Šefla, že mu dne 11. 4. 2018 ….., bytem ….., telefonicky oznámil, že na základě
písemné výzvy odstranil novinový stánek před Základní školou Holýšov, který
byl umístěn na části pozemku parc. č. 1558/2 (KN) v katastrálním území
Holýšov.

konstatuje, že nejprve musí být vyvěšen záměr prodat část pozemku
parc. č. 1202/1 (KN) o výměře cca 20 m2 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.

konstatuje, že nejprve musí být vyvěšen záměr prodat část pozemku
parc. č. 1202/1 (KN) o výměře cca 20 m2 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 společnosti Euromarolan, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 101, ze dne 20. 3. 2018, o osazení dopravního zrcadla na pozemek parc. č. 684/14 (KN) v katastrálním území Holýšov a dopravní značky
snížení rychlosti v ulici Politických vězňů z důvodu bezpečného výjezdu
z pozemku parc. č. 604/12 (KN) v katastrálním území Holýšov.
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby projednalo
požadavek společnosti Euromarolan, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května
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101, uvedený v odstavci a) tohoto usnesení s projektantem dopravních staveb
Ing. Jaroslavem Rojtem.
124/2018

schvaluje přijetí účelově určeného daru – finančních prostředků ve výši
25.000 Kč Základní školou Holýšov na nákup učebních pomůcek pro žáky
od společnosti EvoBus Česká republika, s. r. o., sídlem Praha 6, Na Hůrce
211/10.

125/2018

schvaluje přijetí účelově určeného daru – finančních prostředků ve výši
25.000 Kč Mateřskou školou Holýšov na podporu mateřské školy
od společnosti EvoBus Česká republika, s. r. o., sídlem Praha 6, Na Hůrce
211/10.

126/2018

bere na vědomí Přijímací řízení do Mateřské školy Holýšov pro školní rok
2018/2019 včetně Kritérií přijímacího řízení podle předloženého návrhu.

127/2018
a)

b)

bere na vědomí požadavky lékařů MUDr. Pavla Drahoše, MUDr. Dagmar
Raunerové a MUDr. Zdeňky Grznárové na opravy ordinací a čekáren
v Městském zdravotním středisku Holýšov (příloha č. 2).
ukládá referentovi Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov panu
Radku Špillerovi a jednateli společnosti Městské technické a bytové středisko
Holýšov, s. r. o., Ing. Janu Cendelínovi, aby připravili kalkulaci oprav uvedených
v odstavci a) tohoto usnesení.

128/2018

bere na vědomí Protokol o metodické pomoci a kontrole přenesené
působnosti na úseku přestupků u města Holýšova, Komise pro projednávání
přestupků č. j. PK-VVŽÚ/1876/18 ze dne 15. 3. 2018, zpracovaný Krajským
úřadem Plzeňského kraje, Odborem vnitřních věcí a krajským živnostenským
úřadem. Předmětem kontroly byl výkon státní správy v oblasti přestupkové
agendy za rok 2017. Během kontroly nebyly zjištěny nedostatky.

129/2018

bere na vědomí informaci Turistického oddílu mládeže 1202 o konání
tradičního turistického pochodu s názvem Májový pochod 2018, který se
uskuteční dne 5. 5. 2018 na pěších trasách 10, 15 a 25 km a na trasách pro
horská kola 15 a 25 km.

130/2018
a)

souhlasí s proplácením maximálně 10 litrů pohonných hmot do sekaček na
trávu osobám, které budou sekat trávu na veřejném prostranství v katastrálním
území Holýšov a Dolní Kamenice u Holýšova v roce 2018 za podmínek:
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b)

131/2018

1. proplácet sekání trávy v daném roce lze od schvalujícího usnesení Rady
města Holýšova do konce listopadu daného roku.
2. účtenku za benzín lze proplatit pouze ve stejném kalendářním měsíci,
ve kterém byla vystavena.
pověřuje Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov evidencí těchto
osob a ošetřovaného veřejného prostranství.
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 duben 2018.

Mgr. Jan Mendřec
starosta

Mgr. Bc. Kamil F. Šefl
místostarosta

Razítko města Holýšova:
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