Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
107. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014 - 2018
konané dne 16. července 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:
237/2018 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) Přehled schválených a náhradních projektů ve 47. výzvě IROP
4. Žádosti
a) o poskytnutí finančního příspěvku – Diakonie Českobratrské církve
evangelické
b) o prodej části pozemků parc. č. 1379/1 a 1379/8 v k. ú. Holýšov – …..
c) o opravu kanalizace – MKS Holýšov
5. Ke schválení
a) Smlouva o zpracování osobních údajů – Zelenková Ottová
b) Veřejná zakázka malého rozsahu „Holýšov – vybudování městského
kamerového dohlížecího systému“
c) Peněžitý dar – oddíl zápasu TJ Holýšov
6. Ostatní
a) Protokol o výsledku průběžné kontroly u příspěvkové organizace
Základní škola Holýšov, okres Domažlice – Ověření správnosti podkladů
rozhodných pro stanovení závazných ukazatelů rozpisu rozpočtu
přímých výdajů na rok 2018 – KÚPK
b) Protokol o výsledku kontroly u příspěvkové organizace Základní škola
Holýšov, okres Domažlice – Čerpání finančních prostředků z poskytnuté
účelové dotace „Podpora polytechnické výchovy v mateřských
a základních školách v Plzeňském kraji 2015“ – KÚPK
c) Zpráva o činnosti středisek MTBS Holýšov – červenec 2018
d) Optimalizace veřejných telefonních automatů – O2 Czech Republic
e) Informace o průběhu akce „Holýšov, rekonstrukce ulice Tylova II. etapa,
Truhlářská“
238/2018

bere na vědomí informaci místostarosty města Holýšova Mgr. Bc. Kamila
F. Šefla, že projekt města Holýšova s názvem „Modernizace učeben a zjištění
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bezbariérovosti školy“ podaný do 47. výzvy s názvem „Infrastruktura základních
škol (SVL)“ v rámci IROP byl zařazen jako náhradní projekt.
239/2018
a)

b)

240/2018
a)

b)

241/2018
a)

b)

242/2018
a)

nevyhovuje žádosti Diakonie Českobratrské církve evangelické – střediska Západní Čechy, sídlem Plzeň, Prokopova 25, o finanční příspěvek na úhradu nákladů souvisejících s poskytováním služby sociální péče denní stacionář Soběkury pro osoby s postižením.
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 záměr prodat část pozemku parc. č. 1379/8 (KN) o výměře
cca 28 m2 a část pozemku parc. č. 1379/1 (KN) o výměře cca 85 m2 oba
v katastrálním území Holýšov musí být vyvěšen na úřední desce Městského
úřadu Holýšov na zákonem stanovenou dobu a poté 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 ředitele Městského kulturního střediska Holýšov Ing. Jiřího Zívala o řešení havarijní situace v objektu kulturního domu ze dne
12. 7. 2018.
ukládá řediteli Městského kulturního střediska Holýšov Ing. Jiřímu Zívalovi, aby
zajistil odbornou kontrolu jímky nečistot a kanalizace včetně vypracování odborného posudku s návrhem řešení vzniklé havarijní situace.

schvaluje Smlouvu o zpracování osobních údajů, která bude uzavřena mezi
smluvními stranami město Holýšov (správce) a Bc. JUDr. Helenou Zelenkovou
Ottovou, sídlem Plzeň, Jiráskovo náměstí 27/47 (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 právní pomoci podle příkazní smlouvy, a dále závazek smluvních stran zachovávat mlčenlivost o těchto
vzájemně poskytnutých informacích, a to v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou.
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b)

243/2018
a)

b)

c)

244/2018
a)

pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Jana Mendřece, aby podepsal smlouvu
uvedenou v odstavci a) tohoto usnesení.

bere na vědomí:
I. informaci o realizaci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
s názvem „Holýšov – vybudování městského kamerového dohlížecího systému“.
II. Protokol o otevírání obálek s nabídkami na veřejnou zakázku malého rozsahu
s názvem „Holýšov – vybudování městského kamerového dohlížecího systému“ ze dne 10. 7. 2018.
III. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Holýšov – vybudování městského kamerového dohlížecího
systému“ ze dne 10. 7. 2018.
IV. doporučení hodnotící komise vybrat jako nejvhodnější nabídku na veřejnou
zakázku malého rozsahu s názvem „Holýšov – vybudování městského kamerového dohlížecího systému“ nabídku uchazeče Apollo IT, s. r. o., sídlem Praha 10 – Hostivař, Štěrboholská 1434/102a, s předloženou nabídkovou cenou
1.454.889 Kč bez DPH.
V. doporučení uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky malého rozsahu
s názvem „Holýšov – vybudování městského kamerového dohlížecího systému“ se společností Apollo IT, s. r. o., sídlem Praha 10 – Hostivař, Štěrboholská
1434/102a, za nabídkovou cenu 1.454.889 Kč bez DPH.
rozhodla:
I. vybrat jako nejvhodnější nabídku na veřejnou zakázku „Holýšov – vybudování
městského kamerového dohlížecího systému“ nabídku společnosti Apollo IT,
s. r. o., sídlem Praha 10 – Hostivař, Štěrboholská 1434/102a, za nabídkovou
cenu 1.454.889 Kč bez DPH.
II. uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky „Holýšov – vybudování městského
kamerového dohlížecího systému“ se společností Apollo IT, s. r. o., sídlem
Praha 10 – Hostivař, Štěrboholská 1434/102a, za nabídkovou cenu
1.454.889 Kč bez DPH.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Jana Mendřece podpisem smlouvy ve
smyslu odstavce b) tohoto usnesení.

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 Tereze Konopíkové, která získala dne 2. 6. 2018 v Ostravě titul mistryně České republiky v zápase
v kategorii žen.
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b)

pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Jana Mendřece, aby zajistil předání peněžitých darů v souladu s odstavcem a) tohoto usnesení.

245/2018

bere na vědomí Protokol o výsledku průběžné kontroly u příspěvkové
organizace Základní škola Holýšov, okres Domažlice, který zpracoval Krajský
úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu, sídlem Plzeň,
Škroupova 18. Předmětem kontroly bylo ověření správnosti podkladů
rozhodných pro stanovení závazných ukazatelů rozpisu rozpočtu přímých
výdajů na rok 2018. Během kontroly nebylo zjištěno porušení obecně
závazných právních předpisů.

246/2018

bere na vědomí Protokol o výsledku kontroly u příspěvkové organizace
Základní škola Holýšov, okres Domažlice, který zpracoval Krajský úřad
Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu, sídlem Plzeň, Škroupova
18. Předmětem kontroly bylo čerpání finančních prostředků z poskytnuté
účelové finanční dotace „Podpora polytechnické výchovy v mateřských
a základních školách v Plzeňském kraji 2015“. Během kontroly nebylo zjištěno
porušení obecně závazných právních předpisů.

247/2018

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 červenec 2018.

248/2018
a)

b)

249/2018

bere na vědomí informaci společnosti O2 Czech Republic a. s., sídlem Praha 4
– Michle, Za Brumlovkou 2/266, o akci „Optimalizace 2018“, která prověřuje využití veřejných telefonních automatů.
souhlasí se zrušením veřejných telefonních automatů, které provozuje společnost O2 Czech Republic, a. s., sídlem Praha 4 – Michle, Za Brumlovkou 2/266,
na adresách Holýšov, třída 1. máje 152 a Holýšov, třída 1. máje 100.
bere na vědomí informaci starosty města Holýšova Mgr. Jana Mendřece
o průběhu akce „Holýšov, rekonstrukce ulic Tylova II. etapa a Truhlářská“.

Mgr. Jan Mendřec
starosta

MUDr. Jaroslav Liška
radní
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