Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
104. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014 - 2018
konané dne 28. května 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:
171/2018 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) Žádost o pronájem billboardu – …..
b) Prodej pozemků v Holýšově, lokalita Na Terasách II. a III. etapa (prodejní
cena, kupní smlouva)
c) Akceptace žádosti o podporu projektu „Úprava zahrady MŠ Holýšov,
Luční ulice“ – SFŽP
4. Žádosti
a) o koupi části pozemku parc. č. 1395/3 v k. ú. Holýšov – …..
b) o finanční příspěvek – Diakonie ČCE – středisko Praha
5. Ke schválení
a) Zápis 39. schůze bytové komise ze dne 16. 5. 2018
b) Zápis 40. schůze bytové komise ze dne 23. 5. 2018
c) Zápis zasedání finančního výboru ze dne 21. 5. 2018
d) Rozpočtové opatření města Holýšova na rok 2018 číslo 3
e) Smlouva o balíčku GDPR+ a SSL certifikátu – Galileo Corporation
f) Dokumentace ke GDPR – MAS Radbuza
g) Smlouvy o zpracování osobních údajů – Galileo Corporation, Bezpo,
AutoCont CZ
h) Směrnice č. 44 Provozní řád výpočetní techniky
i) Směrnice č. 45 o zpracování osobních údajů
j) Směrnice č. 46 Zveřejňování smluv na profilu zadavatele
k) Potvrzení o prodloužení funkčního období ředitele ZUŠ
l) Odměna ředitelce MŠ Holýšov za 1. pololetí roku 2018
m) Odměna ředitelce ZŠ Holýšov za 1. pololetí roku 2018
n) Odměna řediteli MKS Holýšov za 1. pololetí roku 2018
o) Odměna řediteli ZUŠ Holýšov za 1. pololetí roku 2018
p) Odměna vedoucímu DDH za 1. pololetí roku 2018
Dne 4. 6. 2018 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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q) Smlouva o nájmu, Smlouva s dodavatelem tepla – PPT
r) Průzkum trhu – TDI na akci Holýšov, rekonstrukce ulic Tylova – II. etapa
a Truhlářská
s) Veřejná zakázka malého rozsahu – rekonstrukce ulic Tylova – II. etapa
a Truhlářská
t) Veřejná zakázka malého rozsahu – Úprava zahrady MŠ Holýšov, Luční
ulice
u) Žádost do projektu PK s názvem „Lípa republiky 2018“
v) Veřejnoprávní smlouva – přestupky – obec Všekary
6. Ostatní
a) Zpráva o činnosti středisek MTBS Holýšov – květen 2018
b) Závěrečný účet za rok 2017 – Svazek Domažlicko
c) Závěrečný účet za rok 2017 – DSO Lazce
d) Plán schůzí RMH a zasedání ZMH na 2. pololetí roku 2018
e) Petice – nesouhlas se stanovením ceny bytů
f) Odpověď na pozvání na Lomža cup a oslavy spojené s 600. výročím
města Lomža
172/2018
a)

b)

173/2018
a)

b)

c)

174/2018

souhlasí s pronájmem plakátovací plochy (billboard) nacházející se na pozemku
parc. č. 742/11 v katastrálním území Holýšov …., bytem ….., za cenu 2.000 Kč za
1 měsíc.
schvaluje Nájemní smlouvu o dočasném užívání billboardu, která bude uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov a …., bytem ….., podle předloženého návrhu. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to od 1. 7. 2018 do 31.
12. 2018.
doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova:
vzít na vědomí kalkulaci cen infrastruktury pro výstavbu rodinných domů
v Holýšově, lokalita Na Terasách II. a III. etapa.
schválit prodejní cenu stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů
v Holýšově, lokalita Na Terasách II. a III. etapa ve výši 835 Kč za 1 m 2 včetně
DPH.
schválit vzor Smlouvy kupní pro prodej pozemků pro výstavbu rodinných
domů v Holýšově, lokalita Na Terasách II. a III. etapa, která bude uzavírána
mezi smluvními stranami město Holýšov a budoucí kupující, podle
předloženého návrhu.
bere na vědomí dopis Státního fondu životního prostředí ČR, sídlem Praha 11,
Kaplanova 1931/1, č. j. SFZP 010097/2018 ze dne 21. 5. 2018, ve věci akceptace

Dne 4. 6. 2018 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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žádosti o podporu ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Úprava
zahrady MŠ Holýšov, Luční ulice“.

175/2018
a)

b)

176/2018
a)

b)

c)

177/2018
a)

b)

178/2018

179/2018
a)

b)

konstatuje, že nejprve musí být vyvěšen záměr prodat část pozemku parc.
č. 1395/3 (KN) o výměře cca 127 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.

nevyhovuje žádosti Diakonie ČCE, středisko Praha, sídlem Praha 13, Vlachova
1502/20, o finanční příspěvek na poskytování sociální služby raná péče.
konstatuje, že město Holýšov má Program o poskytování dotací, který upravuje
účelové poskytnutí finančních prostředků (dotací) z rozpočtu města Holýšova,
podle kterého se žádosti o finanční příspěvky podávají v období od 17. října
do 15. prosince na následující kalendářní rok.
konstatuje, že v současné době nejsou v rezervě Programu o poskytování dotací volné finanční prostředky.

schvaluje Zápis 39. schůze Bytové komise ze dne 16. 5. 2018, podle předloženého návrhu (příloha č. 2).
konstatuje, že při prodeji bytů z vlastnictví města Holýšova, který probíhá
v souladu se Zásadami prodeje bytů z vlastnictví města Holýšova schválenými
usnesením Zastupitelstva města Holýšova č. 389 ze dne 25. 10. 2017, budou
nabídnuty byty k prodeji pouze nájemníkům, kteří jsou uvedeni v nájemní
smlouvě.
schvaluje Zápis 40. schůze Bytové komise ze dne 23. 5. 2018, podle předloženého návrhu (příloha č. 3).

doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit Zápis zasedání finančního
výboru ze dne 21. 5. 2018 podle předloženého návrhu (příloha č. 4).
souhlasí na základě řádného vyúčtování první části dotace a doporučení finančního výboru s uvolněním druhé části dotace ve výši 30.000 Kč Klubu rodičů při ZŠ Holýšov, z. s., IČ: 26680815, sídlem Holýšov, třída 1. máje 388, na pro-

Dne 4. 6. 2018 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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jekt: Finanční prostředky na zajištění akcí Klubu rodičů při ZŠ Holýšov, kde se
zapojí do aktivit 80 % dětí ZŠ Holýšov na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.
180/2018

doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit Rozpočtové opatření města
Holýšova na rok 2018 číslo 3 podle předloženého návrhu (příloha č. 5).

181/2018

schvaluje Smlouvu o balíčku GDPR+ a SSL certifikátu, která bude uzavřena
mezi smluvními stranami město Holýšov (objednavatel) a společnost Galileo
Corporation, s. r. o., sídlem Chomutov, Březenecká 4808 (poskytovatel).
Předmětem smlouvy je rozšíření redakčního systému na verzi GDPR+, zajištění
a nasazení SSL certifikátu a zajištění provozu GDPR+ a SSL poskytovatelem na
webu objednavatele. Cena za rozšířenou verzi GDPR+ a zajištění SSL činí
14.500 Kč bez DPH. Cena za zajištění provozu GDPR+ a SSL na jeden rok činí
4.450 Kč bez DPH. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.

182/2018
a)

doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova vzít na vědomí:
informaci o zpracované dokumentaci pro město Holýšov k zavedení 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. Dokumentaci zpracovala na základě Smlouvy o poskytnutí služby „Podpora při implementaci požadavků GDPR“, schválené usnesením Rady města Holýšova č. 25/2018 ze dne
22. 1. 2018, MAS Radbuza, z. s., sídlem Stod, nám. ČSA 24. Dokumentace zahrnuje Závěrečnou zprávu s přílohami, GAP analýzu a Road mapu.
Kodex zastupitele pracujícího s osobními údaji, který každý člen Zastupitelstva
města Holýšova stvrdí svým podpisem.

b)

183/2018
a)

b)

c)

bere na vědomí informaci, že město Holýšov má v souladu s ustanovením
čl. 28 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů povinnost uzavřít smlouvu o zpracování osobních
údajů, pokud osobní údaje pro správce (město Holýšov) zpracovává zpracovatel (externí společnost).
schvaluje Smlouvu o zpracování osobních údajů, která bude uzavřena mezi
smluvními stranami město Holýšov a společnost Galileo Corporation, s. r. o.,
sídlem Chomutov, Březenecká 4808, podle předloženého návrhu.
schvaluje Smlouvu o zpracování osobních údajů, která bude uzavřena mezi
smluvními stranami město Holýšov a společnost BEZPO Plzeň, s. r. o., sídlem
Plzeň, Hřímalého 805/3, podle předloženého návrhu.

Dne 4. 6. 2018 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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d)

e)

schvaluje Smlouvu o zpracování osobních údajů, která bude uzavřena mezi
smluvními stranami město Holýšov a společnost AutoCont CZ, a. s., sídlem Ostrava, Hornopolní 3322/34, podle předloženého návrhu.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Jana Mendřece, aby podepsal smlouvy
uvedené v odstavcích b), c) a d) tohoto usnesení.

184/2018

schvaluje Směrnici č. 44 Provozní řád výpočetní techniky, podle předloženého
návrhu (příloha č. 6).

185/2018

schvaluje Směrnici č. 45 o zpracování osobních údajů, podle předloženého návrhu (příloha č. 7).

186/2018

schvaluje Směrnici č. 46 Zveřejňování smluv na profilu zadavatele, podle předloženého návrhu (příloha č. 8).

187/2018

souhlasí s prodloužením funkčního období ředitele příspěvkové organizace
města Holýšova Základní umělecká škola Holýšov, sídlem Holýšov, Školní 96,
Mgr. Norberta Štěříka o dalších šest let, do 31. 7. 2024.

188/2018

schvaluje odměnu ředitelce Mateřské školy Holýšov Ivaně Smetákové za 1. pololetí roku 2018 podle předloženého návrhu.

189/2018

schvaluje odměnu ředitelce Základní školy Holýšov Mgr. Ivaně Sedlákové za
1. pololetí roku 2018 podle předloženého návrhu.

190/2018

schvaluje odměnu řediteli Městského kulturního střediska Holýšov Ing. Jiřímu
Zívalovi za 1. pololetí roku 2018 podle předloženého návrhu.

191/2018

schvaluje odměnu řediteli Základní umělecké školy Holýšov Mgr. Norbertu Štěříkovi za 1. pololetí roku 2018 podle předloženého návrhu.

192/2018

schvaluje odměnu vedoucímu Domu dějin Holýšovska Mgr. Josefu Haisovi za
1. pololetí roku 2018 podle předloženého návrhu.

193/2018
a)

schvaluje Smlouvu o nájmu, která bude uzavřena mezi smluvními stranami
město Holýšov a společnost PPT Potrubní technika, s. r. o., sídlem Plzeň,
Klatovská 515/169, podle předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je
přenechání Nájemci k dočasnému užívání část Budovy na adrese Holýšov, Pod
Makovým vrchem 582. Grafická příloha specifikující Předmět nájmu se stává

Dne 4. 6. 2018 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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b)

c)

194/2018
a)

b)

c)

d)

195/2018
a)

součástí této smlouvy jejím připojením k této smlouvě, popř. jejím parafováním
oprávněnými zástupci smluvních stran.
schvaluje Smlouvu o dodávce tepelné energie, která bude uzavřena mezi
smluvními stranami město Holýšov a společnost PPT Potrubní technika, s. r. o.,
sídlem Plzeň, Klatovská 515/169, podle předloženého návrhu. Předmětem
smlouvy je závazek dodavatele vybudovat zdroj tepla a následně dodávat
odběrateli tepelnou energii ze zdroje v objemu cca 22 TJ/rok do odběrných
míst odběratele uvedených v Příloze č. 2 „Odběrný diagram“ a závazek
odběratele tuto tepelnou energii odebrat a zaplatit za ni cenu sjednanou
v této smlouvě.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Jana Mendřece, aby podepsal smlouvy
uvedené v odstavci a), b) tohoto usnesení.

bere na vědomí průzkum trhu na veřejnou zakázku na zajištění technického
dozoru investora na akci „Holýšov, rekonstrukce ulic Tylova II. etapa a Truhlářská“, 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 příkazní smlouva na veřejnou zakázku na zajištění technického dozoru investora na akci „Holýšov, rekonstrukce ulic Tylova II. etapa a Truhlářská“, bude uzavřena s fyzickou osobou podnikající Jaroslav Weber, sídlem
Domažlice, Švabinského 563, za nabídkovou cenu 62.000 Kč (není plátce DPH).
schvaluje Příkazní smlouvu, která bude uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov a fyzická osoba podnikající Jaroslav Weber, sídlem Domažlice, Švabinského 563, podle předloženého návrhu.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Jana Mendřece, aby podepsal smlouvu
uvedenou v odstavci c) tohoto usnesení.

bere na vědomí:
I. informaci o realizaci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
s názvem „Holýšov – rekonstrukce ulic Tylova II. etapa a Truhlářská“.
II. Protokol o otevírání obálek s nabídkami na veřejnou zakázku malého rozsahu
s názvem „Holýšov – rekonstrukce ulic Tylova II. etapa a Truhlářská“ ze dne
15. 5. 2018.
III. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku s názvem
„Holýšov – rekonstrukce ulic Tylova II. etapa a Truhlářská“ ze dne 15. 5. 2018.
IV. doporučení hodnotící komise vybrat jako nejvhodnější nabídku na veřejnou
zakázku malého rozsahu s názvem „Holýšov – rekonstrukce ulic Tylova II.

Dne 4. 6. 2018 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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b)

c)

etapa a Truhlářská“ nabídku uchazeče FINAL KOM, s. r. o., sídlem Mochtín,
Kocourov 36, s předloženou nabídkovou cenou 4.569.000 Kč bez DPH.
V. doporučení uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky malého rozsahu
s názvem „Holýšov – rekonstrukce ulic Tylova II. etapa a Truhlářská“ se společností FINAL KOM, s. r. o., sídlem Mochtín, Kocourov 36, za nabídkovou cenu 4.569.000 Kč bez DPH.
rozhodla:
I. vybrat jako nejvhodnější nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu
s názvem „Holýšov – rekonstrukce ulic Tylova II. etapa a Truhlářská“ nabídku
uchazeče FINAL KOM, s. r. o., sídlem Mochtín, Kocourov 36, s nabídkovou
cenou 4.569.000 Kč bez DPH.
II. uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Holýšov – rekonstrukce ulic Tylova II. etapa a Truhlářská“ se společností FINAL
KOM, s. r. o., sídlem Mochtín, Kocourov 36, za nabídkovou cenu 4.569.000 Kč
bez DPH.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Jana Mendřece podpisem smlouvy ve
smyslu odstavce b) tohoto usnesení.

196/2018
a)

bere na vědomí:
I. informaci o realizaci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
s názvem „Úprava zahrady MŠ Holýšov, Luční ulice“.
II. Protokol o otevírání obálek s nabídkami na veřejnou zakázku malého rozsahu
s názvem „Úprava zahrady MŠ Holýšov, Luční ulice“ ze dne 22. 5. 2018.
III. Zprávu číslo 1 o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého
rozsahu s názvem „Úprava zahrady MŠ Holýšov, Luční ulice“ ze dne
10. 5. 2018.
IV. Zprávu číslo 2 o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Úprava zahrady MŠ Holýšov, Luční ulice“ ze dne
22. 5. 2018.
V. doporučení hodnotící komise vybrat jako nejvhodnější nabídku na veřejnou
zakázku malého rozsahu s názvem „Úprava zahrady MŠ Holýšov, Luční ulice“
nabídku uchazeče Západočeská stavební společnost, s. r. o., sídlem Holýšov,
náměstí 5. května 101, s předloženou nabídkovou cenou 2.669.999 Kč bez
DPH.
VI. doporučení uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky malého rozsahu
s názvem „Úprava zahrady MŠ Holýšov, Luční ulice“ se společností Západočeská stavební společnost, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 101, za
nabídkovou cenu 2.669.999 Kč bez DPH.
b)
rozhodla:

Dne 4. 6. 2018 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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c)

197/2018

198/2018
a)

b)

c)

I. vybrat jako nejvhodnější nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu
s názvem „Úprava zahrady MŠ Holýšov, Luční ulice“ nabídku uchazeče Západočeská stavební společnost, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 101,
s nabídkovou cenou 2.669.999 Kč bez DPH.
II. uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Úprava
zahrady MŠ Holýšov, Luční ulice“ se společností Západočeská stavební společnost, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 101, za nabídkovou cenu
2.669.999 Kč bez DPH.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Jana Mendřece podpisem smlouvy ve
smyslu odstavce b) tohoto usnesení.
bere na vědomí podání žádosti do projektu Plzeňského kraje s názvem „Lípa
republiky 2018” na získání sazenice lípy srdčité včetně výsadbového materiálu,
která bude k dispozici pro podzimní výsadbu v roce 2018. Lípa bude slavnostně
zasazena při příležitosti výročí 100 let vzniku samostatné Československé republiky.

souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy pro výkon přenesené působnosti
na úseku přestupků mezi městem Holýšovem a obcí Všekary, sídlem Všekary
16, a to od 1. 6. 2018 na dobu neurčitou.
schvaluje Veřejnoprávní smlouvu pro výkon přenesené působnosti na úseku
přestupků, která bude uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov
a obec Všekary, sídlem Všekary 16, podle předloženého návrhu.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Jana Mendřece, aby podepsal veřejnoprávní smlouvu uvedenou v odstavci b) tohoto usnesení.

199/2018

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 květen 2018.

200/2018

doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova vzít na vědomí Závěrečný účet
Svazku českých měst a obcí v česko – bavorském pohraničním prostoru "Domažlicko" za rok 2017 podle předloženého návrhu.

201/2018

doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova vzít na vědomí Závěrečný účet DSO
spolku pro odpadové hospodaření obcí Lazce za rok 2017 podle předloženého
návrhu.

202/2018

schvaluje a doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova vzít na vědomí:

Dne 4. 6. 2018 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

a)

b)

203/2018
a)

b)

c)

204/2018

Plán schůzí Rady města Holýšova na 2. polovinu roku 2018 podle
předloženého návrhu (příloha č. 10). Schůze Rady města Holýšova by se měly
konat v termínech 16. a 30. 7. 2018, 15. a 27. 8. 2018, 12. a 24. 9. 2018, 2.,
8. a 22. 10. 2018.
Plán zasedání Zastupitelstva města Holýšova na 2. polovinu roku 2018 podle
předloženého návrhu. Zasedání ZMH by se mělo konat dne 5. 9. 2018.

předkládá k projednání Zastupitelstvu města Holýšova Petici ze dne 28. 5. 2018,
ve věci nesouhlasu se stanovením prodejní ceny bytů v Holýšově, lokalita Pod
školou, Na Výhledech a Horní ulici, kterou podal petiční výbor ve složení: …….
konstatuje, že se uskuteční společná schůzka s petičním výborem a odhadcem
a poté bude výsledek jednání předložen k projednání na zasedání
Zastupitelstva města Holýšova.
ukládá bytové komisi, aby prověřila podnět ve věci hluku a nepořádku
u bytového domu na adrese Holýšov, Horní čp. 361, a o výsledku šetření
informovala Radu města Holýšova.
bere na vědomí informaci starosty města Holýšova Mgr. Jana Mendřece
a místostarosty města Holýšova Mgr. Bc. Kamila F. Šefla, že zaslali odpověď
polskému městu Lomža na pozvánky na fotbalový turnaj Lomža cup pro týmy
do 12 let a na oslavy spojené s 600. výročím města Lomža.

Mgr. Jan Mendřec
starosta

Mgr. Bc. Kamil F. Šefl
místostarosta

Razítko města Holýšova:

Dne 4. 6. 2018 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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