Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
106. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014 - 2018
konané dne 27. června 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:
223/2018 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) Žádost o koupi části pozemku parc. č. 1393/3 v k. ú. Holýšov – …..
4. Žádosti
a) o prodej části pozemku parc. č. 1360/1 v k. ú. Holýšov – …..
b) o udělení výjimky z OZV č. 1/2016 – …..
5. Ke schválení
a) Zápis 41. schůze Bytové komise ze dne 20. 6. 2018
b) Průzkum trhu na vypracování projektové dokumentace DÚR, DSP
a vypracování podkladů pro výběrové řízení na dodavatele stavby na
akci „Rekonstrukce ulic Školní, Slepá a Příčná v Holýšově“
c) Jmenování komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise
pro veřejnou zakázku „Holýšov – vybudování městského kamerového
dohlížecího systému“
d) Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 43162018 – Plzeňský kraj
e) Smlouva o zpracování osobních údajů – MTBS Holýšov
f) Veřejnoprávní smlouva – účelové dotace – TJ Holýšov
g) Účelově určené dary pro ZŠ Holýšov
h) Peněžité dary – oddíl zápasu, kuželek TJ Holýšov
6. Ostatní
a) Zpráva o činnosti středisek MTBS Holýšov – červen 2018
b) Výroční schůze SVJ – MTBS Holýšov
224/2018

doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova prodat část pozemku parc.
č. 1395/3 (KN) o výměře cca 107 m2 v katastrálním území Holýšov ….., oba bytem ….., za cenu 300 Kč za 1 m2. Oprávněné náklady spojené s prodejem pozemku hradí strana kupující.

Dne 28. 6.. 2018 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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225/2018
a)

b)

226/2018
a)

b)

227/2018
a)

b)

228/2018
a)

b)

konstatuje, že nejprve musí být vyvěšen záměr prodat část pozemku parc.
č. 1360/1 (KN) o výměře 6 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.

v souladu s článkem 3 odstavcem 1 Obecně závazné vyhlášky města Holýšova
č. 1/2016 ze dne 24. 2. 2016, která omezuje provozní dobu pohostinských zařízení na území města Holýšova, uděluje ….., bytem ….., výjimku z článku 2 odstavce 3 této obecně závazné vyhlášky, na pořádání rodinné zahradní oslavy
na adrese ….., dne 10. 8. 2018 až 11. 8. 2018 do 03:00 hodin.
ukládá tajemnici Městského úřadu Holýšov Mgr. Janě Štenglové, aby informovala Policii ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Obvodní oddělení
Holýšov o udělení výjimky uvedené v odstavci a) tohoto usnesení.

schvaluje Zápis 41. schůze Bytové komise ze dne 20. 6. 2018, podle předloženého návrhu (příloha č. 2).
bere na vědomí vyjádření Bytové komise k usnesení Rady města Holýšova
č. 203/2018 odst. c) ze dne 28. 5. 2018, ve věci prošetření hluku a nepořádku
u bytového domu na adrese Holýšov, Horní čp. 361. Bytová komise konstatovala, že není v její kompetenci řešit hluk a nepořádek u bytového domu na adrese Holýšov, Horní čp. 361. Nájemníci bytového domu by měli v konkrétních
případech kontaktovat Policii ČR, Obvodní oddělení Holýšov.

bere na vědomí průzkum trhu na veřejnou zakázku na vypracování projektové
dokumentace DÚR, DSP a vypracování podkladů pro výběrové řízení na dodavatele stavby na akci „Rekonstrukce ulic Školní, Slepá a Příčná v Holýšově“,
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 smlouva o dílo na veřejnou zakázku na vypracování projektové dokumentace DÚR, DSP a vypracování podkladů pro výběrové řízení na
dodavatele stavby na akci „Rekonstrukce ulic Školní, Slepá a Příčná v Holýšově“,

Dne 28. 6.. 2018 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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c)

d)

229/2018

230/2018
a)

b)

231/2018

232/2018
a)

bude uzavřena s fyzickou osobou podnikající Ing. Jaroslav Rojt, sídlem Domažlice, Vodní 27, za nabídkovou cenu 355.740 Kč včetně DPH.
schvaluje Smlouvu o dílo, která bude uzavřena mezi smluvními stranami město
Holýšov a fyzická osoba podnikající Ing. Jaroslav Rojt, sídlem Domažlice, Vodní
27, podle předloženého návrhu.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Jana Mendřece, aby podepsal smlouvu
uvedenou v odstavci c) tohoto usnesení.
jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku „Holýšov – vybudování městského kamerového dohlížejícího
systému“ ve složení: Ing. Eva Rendlová, pan Jiří Krsička a pan Radek Špiller jako
členové, pan Milan Hulín, paní Naděžda Valešová a paní Pavlína Horlivá jako
náhradníci.

schvaluje Smlouvu o zpracování osobních údajů, která bude uzavřena mezi
smluvními stranami město Holýšov (správce) a společnost Městské technické
a bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14 (zpracovatel), podle předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je závazek zpracovatele zpracovávat pro správce osobní údaje uvedené v článku III. této
smlouvy, k nimž získá zpracovatel přístup na základě poskytnutých služeb
v oblasti správy bytových a nebytových prostor podle uzavřené Komisionářské
smlouvy, a dále závazek smluvních stran zachovávat mlčenlivost o těchto vzájemně poskytnutých informacích, a to v rozsahu a za podmínek stanovených
touto smlouvou.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Jana Mendřece, aby podepsal smlouvu
uvedenou v odstavci a) tohoto usnesení.
doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit Veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí účelové dotace, která bude uzavřena mezi smluvními stranami
město Holýšov a Tělovýchovná jednota Holýšov, z. s., sídlem Holýšov, Táborová 528. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelových peněžních prostředků Tělovýchovné jednotě Holýšov v celkové částce 600.000 Kč na Projekt: „Sportovní
hala TJ – oprava podlahy“.

schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. 43162018, která bude uzavřena mezi smluvními stranami Plzeňský kraj, sídlem Plzeň, Škroupova 1760/18,
a město Holýšov, podle předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové finanční dotace určené na akci „Holýšov – vybudování městského

Dne 28. 6.. 2018 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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b)

233/2018

234/2018
a)

b)

c)

kamerového dohlížecího systému“. Městu Holýšovu bude Plzeňským krajem
poskytnuta dotace ve výši 573.000 Kč.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Jana Mendřece, aby podepsal smlouvu
uvedenou v odstavci a) tohoto usnesení.
schvaluje přijetí účelově určeného daru – finančních prostředků ve výši
5.000 Kč Základní školou Holýšov na nákup sportovních pomůcek pro žáky na
hodiny tělesné výchovy od MUDr. Pavla Drahoše, praktického lékaře, sídlem
Holýšov, Příčná 214.

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 Vendule Konopové, která získala dne 14. 4. 2018 v Kladně titul mistryně České republiky v zápase
v kategorii mladší žákyně, a peněžitý dar ve výši 1.000 Kč Ivo Švíglerovi, který
získal dne 26. 5. 2018 v Praze titul mistra České republiky v zápase v kategorii
juniorů.
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 Veronice Horkové, která
získala stříbro na Světovém poháru kuželkářů dorostenců U18 v Rumunsku.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Jana Mendřece, aby zajistil předání peněžitých darů v souladu s odstavcem a), b) tohoto usnesení.

235/2018

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 červen 2018.

236/2018

bere na vědomí Zprávu o uskutečněných výročních schůzích Společenství
vlastníků jednotek k výsledkům účetního roku 2017, předloženou jednatelem
společnosti Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14, Ing. Janem Cendelínem.

Mgr. Jan Mendřec
starosta

Jiří Šlejmar
radní

Razítko města Holýšova:

Dne 28. 6.. 2018 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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