Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
110. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014 - 2018
konané dne 27. srpna 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:
274/2018 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) Veřejná zakázka malého rozsahu „Holýšov – vybudování městského
kamerového dohlížecího systému“
b) Odůvodnění snížení prodejní ceny bytů podle Zásad prodeje bytů
z vlastnictví města Holýšova – doplnění usnesení ZMH č. 474 ze dne
13. 6. 2018
4. Žádosti
a) o kácení a úpravu vzrostlých stromů rostoucích mimo les – OMI
b) o prodloužení termínu dokončení stavby „Holýšov – Rekonstrukce ulic
Tylova II. etapa a Truhlářská“ – FINAL KOM
c) o přehodnocení rozhodnutí o umístění a výběru stanoviště pro výsadbu
stromu k výročí založení republiky – …..
5. Ke schválení
a) Rozpočtové opatření města Holýšova na rok 2018 číslo 4
b) Regulační plán „Lokalita Na Terasách II. a III. etapa, katastrální území
Holýšov“
c) Zpráva o uplatňování ÚP města Holýšova za uplynulé období 06/2014 –
06/2018
d) Průzkum trhu – tvorba PD na akci „Komunitní dům seniorů, Holýšov,
náměstí 5. května 10“
e) Smlouva kupní – prodej pozemků v lokalitě Na Terasách II. a III. etapa
6. Ostatní
a) Ředitelské volno – ZŠ Holýšov

275/2018
a)
bere na vědomí:

Dne 29. 8. 2018 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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I.

b)

c)

d)

e)

informaci hodnotící komise o průběhu veřejné zakázky malého rozsahu
s názvem „Holýšov – vybudování městského kamerového dohlížecího systému“.
II.
Zprávu č. 2 o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého
rozsahu s názvem „Holýšov – vybudování městského kamerového dohlížecího systému“ ze dne 22. 8. 2018.
ruší své usnesení č. 243/2018 odst. b) I., II. ze dne 16. 7. 2018 z důvodu, že bylo
dodatečně zjištěno, že nebyla společností Apollo IT, s. r. o., sídlem Praha 10 –
Hostivař, Štěrboholská 1434/102a, prokázána požadovaná technická kvalifikace.
bere na vědomí:
I. doporučení hodnotící komise vybrat jako nejvhodnější nabídku na veřejnou
zakázku malého rozsahu s názvem „Holýšov – vybudování městského kamerového dohlížecího systému“ nabídku uchazeče WiLAN Technologies,
s. r. o., sídlem Plzeň, Valcha 139, s předloženou nabídkovou cenou
1.482.600 Kč bez DPH.
II. doporučení hodnotící komise uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky
malého rozsahu s názvem „Holýšov – vybudování městského kamerového
dohlížecího systému“ se společností WiLAN Technologies, s. r. o., sídlem Plzeň, Valcha 139, za nabídkovou cenu 1.482.600 Kč bez DPH.
rozhoduje:
I. vybrat jako nejvhodnější nabídku na veřejnou zakázku „Holýšov – vybudování městského kamerového dohlížecího systému“ nabídku společnosti WiLAN Technologies, s. r. o., sídlem Plzeň, Valcha 139, s nabídkovou cenou
1.482.600 Kč bez DPH.
II. uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky „Holýšov – vybudování městského kamerového dohlížecího systému“ se společností WiLAN Technologies,
s. r. o., sídlem Plzeň, Valcha 139, s nabídkovou cenou 1.482.600 Kč bez DPH.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Jana Mendřece podpisem smlouvy
ve smyslu odstavce d) tohoto usnesení.

276/2018 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova projednat doplnění usnesení Zastupitelstva města Holýšova č. 474 ze dne 13. 6. 2018, o odůvodnění snížení prodejní ceny bytů podle Zásad prodeje bytů z vlastnictví města Holýšova, které
byly schváleny usnesením Zastupitelstva města Holýšova č. 474 odst. c) ze dne
13. 6. 2018.
277/2018
a)
souhlasí s pokácením 1 ks smrku pichlavého nacházejícího se v Holýšově na
pozemku parc. č. 1145/4 (KN) v katastrálním území Holýšov v těsné blízkosti bytového domu čp. 460 z provozních a bezpečnostních důvodů.

Dne 29. 8. 2018 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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b)

c)

d)

e)

souhlasí s pokácením 1 ks buku lesního nacházejícího se v Holýšově na pozemku parc. č. 853/17 (KN) v katastrálním území Holýšov u Domu s pečovatelskou
službou Holýšov z důvodu, že jedinec zcela odumřel.
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.
bere na vědomí Posouzení stavu stromů rostoucích mimo les ze dne 9. 8. 2018,
zpracované panem Tomášem Hupačem – PROFI TREE WORK, bytem Holýšov,
Táborová 447, ve kterém je uvedeno, že při bližší kontrole buku lesního nacházejícího se na pozemku parc. č. 853/17 (KN) v katastrálním území Holýšov nebyly zjištěny objektivní příčiny (dřevokazný hmyz či houby) odumření a může
zde být podezření na zavinění cizí osobou, neboť v okolí stromu se nachází
jakási tekutina.
ukládá referentce Stavebního odboru Městského úřadu Holýšov paní Pavlíně
Horlivé, aby ve spolupráci s právní zástupkyní města Holýšova Bc. JUDr. Helenou Zelenkovou Ottovou připravila oznámení na Policii ČR k prošetření, zda
nedošlo ke spáchání trestného činu ve věci odumření buku lesního uvedeného
v odstavci d) tohoto usnesení.

278/2018
a)
nevyhovuje žádosti společnosti FINAL KOM, s. r. o., sídlem Mochtín, Kocourov
36, o prodloužení termínu dokončení stavebního díla „Holýšov – rekonstrukce
ulic Tylova II. etapa a Truhlářská“ do 30. 11. 2018.
b)
na základě vyjádření vedoucího Oddělení majetku a investic Městského úřadu
Holýšova pana Milana Hulína a technického dozoru stavby souhlasí
s prodloužením termínu společnosti FINAL KOM, s. r. o., sídlem Mochtín,
Kocourov 36, na dokončení stavební akce „Holýšov – rekonstrukce ulic Tylova
II. etapa a Truhlářská“ do 31. 10. 2018. Důvodem prodloužení termínu stavby je
prodloužení stavebních prací v rámci pokládky kanalizačního a vodovodního
řadu včetně připojení k nemovitostem a skutečnost, že stavební povolení
vydané Městským úřadem Stod, Odborem správním a dopravním, na stavbu
„Rekonstrukce Truhlářské ulice v Holýšově“ č. j. 10329/18/OSD/Fi ze dne
26. 7. 2018, dosud není v právní moci, proto nelze zahájit stavební práce
v Truhlářské ulici.
c)
ukládá společnosti FINAL KOM, s. r. o., sídlem Mochtín, Kocourov 36, aby
předložila ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo na akci „Holýšov –
rekonstrukce ulic Tylova II. etapa a Truhlářská“.
279/2018
Dne 29. 8. 2018 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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a)

b)

bere na vědomí žádost ….., bytem ……, o přehodnocení rozhodnutí Rady města
Holýšova o umístění a výběru stanoviště pro výsadbu stromu k výročí založení
naší republiky a doporučení umístit lípu na dvůr Domu dějin Holýšovska.
bere na vědomí odůvodnění žádosti uvedené v odstavci a) tohoto usnesení
a souhlasí s vysazením lípy a umístěním pamětního kamene ke 100. výročí
založení Československa na dvoře Domu dějin Holýšovska.

280/2018 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit Rozpočtové opatření města
Holýšova na rok 2018 číslo 4 podle předloženého návrhu (příloha č. 2).
281/2018

bere na vědomí textovou a výkresovou část Regulačního plánu „Lokalita Na Terasách II. a III. etapa, katastrální území Holýšov“ bez připomínek a doporučuje
Zastupitelstvu města Holýšova vydat Regulační plán „Lokalita Na Terasách II.
a III. etapa, katastrální území Holýšov“ formou opatření obecné povahy.

282/2018 bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění,
zpracoval pořizovatel Územního plánu města Holýšova, vedoucí Stavebního
odboru Městského úřadu Holýšov pan Jaroslav Kubica, Zprávu o uplatňování
Územního plánu města Holýšova za uplynulé období 06/2014 až 06/2018
a doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit Zprávu o uplatňování
Územního plánu města Holýšova za uplynulé období 06/2014 až 06/2018 bez
připomínek.
283/2018
a)
bere na vědomí průzkum trhu na veřejnou zakázku tvorba projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DÚR, DSP) v podrobnosti pro
provádění stavby včetně soutěžního výkazu výměr, související inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru v průběhu realizace stavby na akci „Komunitní dům seniorů, Holýšov, náměstí 5. května 10“, 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.
b)
souhlasí s tím, že smlouva o dílo na veřejnou zakázku tvorba projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DÚR, DSP) v podrobnosti
pro provádění stavby včetně soutěžního výkazu výměr, související inženýrské
činnosti a výkonu autorského dozoru v průběhu realizace stavby na akci „Komunitní dům seniorů, Holýšov, náměstí 5. května 10“, bude uzavřena se společností projectstudio8, s. r. o., sídlem Plzeň, Pod Všemi svatými 4, za nabídkovou
cenu 607.500 Kč bez DPH.

Dne 29. 8. 2018 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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c)

d)

schvaluje Smlouvu o dílo na zhotovení projektových prací, která bude uzavřena
mezi smluvními stranami město Holýšov a společnost projectstudio8, s. r. o.,
sídlem Plzeň, Pod Všemi svatými 4, podle předloženého návrhu.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Jana Mendřece, aby podepsal smlouvu
uvedenou v odstavci c) tohoto usnesení.

284/2018 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova 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.
285/2018 bere na vědomí informaci, že ředitelka Základní školy Holýšov Mgr. Ivana Sedláková vyhlásila v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších
předpisů, ředitelské volno na 7. 9. 2018 a 1. 11. 2018.

Mgr. Jan Mendřec
starosta

Mgr. Bc. Kamil F. Šefl
místostarosta

Razítko města Holýšova:

Dne 29. 8. 2018 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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