Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
113. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014 - 2018
konané dne 3. října 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:
304/2018 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) Žádost o přístavbu ZŠ Holýšov
b) Smlouva o dílo na akci „Rekonstrukce hospodářských objektů čp. 18 –
IV. etapa“
4. Žádosti
a) o sdělení ročního nájemného za infrastrukturu – CHVaK
b) o výmalbu společných prostor a čekárny a instalaci klimatizace –
MUDr. Raunerová
5. Ke schválení
a) Peněžité dary pro bezplatné dárce krve
b) Průzkum trhu na akci „Stavební práce ve staré části budovy Městského
úřadu Holýšov“
c) Přerušení činnosti školní družiny v době školních prázdnin 2018/2019

305/2018
a)
bere na vědomí informace Ing. arch. Aleše Kubalíka, architekta společnosti sporadical, s. r. o., sídlem Praha, Václavská 2068/14, ve věci zpracování studie přístavby Základní školy Holýšov.
b)
schvaluje cenovou nabídku společnosti projectstudio8, s. r. o., sídlem Plzeň,
Pod Všemi svatými 4, na zpracování studie přístavby Základní školy Holýšov.
Nabídková cena činí 450.000 Kč bez DPH a studie by měla být zpracována do
4 měsíců od objednání.
c)
ukládá společnosti projectstudio8, s. r. o., sídlem Plzeň, Pod Všemi svatými 4,
aby do příští schůze Rady města Holýšova předložila návrh smlouvy o dílo na
zpracování studie přístavby Základní školy Holýšov.
d)
bere na vědomí informaci Ing. arch. Aleše Kubalíka, architekta společnosti sporadical, s. r. o., sídlem Praha, Václavská 2068/14, o možnosti tzv. participace, to
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e)

znamená, aby se na rozhodování o projektu přístavby Základní školy Holýšov
podílela kromě investora a vedení školy další skupina lidí.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Jana Mendřece, aby projednal
s předsedou školské rady Mgr. Zbyňkem Štěpánem možnost participace uvedenou v odstavci d) tohoto usnesení, to znamená, aby se na rozhodování
o projektu přístavby Základní školy Holýšov podílela kromě investora a vedení
školy i školská rada.

306/2018
a)
schvaluje Smlouvu o dílo č. 02/2018, která bude uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov a společnost Západočeská stavební společnost, s. r. o.,
sídlem Holýšov, náměstí 5. května 101, podle předloženého návrhu. Předmětem
smlouvy je provedení stavby „Rekonstrukce hospodářských objektů čp. 18 –
IV. etapa“ podle projektové dokumentace pro vydání společného územního
rozhodnutí a stavebního povolení vypracované fyzickou osobou podnikající
Pavel Brichcín, sídlem Holýšov, Vodní 752, v rozsahu položkového rozpočtu
stavby, který je nedílnou součástí této smlouvy.
b)
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Jana Mendřece podpisem smlouvy ve
smyslu odstavce a) tohoto usnesení.
307/2018
a)
bere na vědomí žádost společnosti Chodské vodárny a kanalizace, a. s., sídlem
Domažlice, Bezděkovské předměstí 388, o sdělení ročního nájemného za infrastrukturu pro rok 2019.
b)
schvaluje pro rok 2019 nájemné za vodovody ve výši 1.100.000 Kč za rok a nájemné za kanalizace stanovené na základě Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu
věcí nemovitých a movitých ze dne 10. 1. 2001, ve výši 2.650.000 Kč za rok.
308/2018
a)
bere na vědomí žádost jednatelky společnosti InaDent, s. r. o., sídlem Holýšov,
Příčná 214, MUDr. Dagmar Raunerové, o výmalbu společných prostor a čekárny stomatologické ordinace ve zdravotním středisku na adrese Holýšov, Příčná
214, a dále instalaci klimatizace do stomatologické ordinace.
b)
souhlasí s provedením výmalby společných prostor a čekárny stomatologické
ordinace v budově Zdravotního střediska Holýšov na adrese Holýšov, Příčná
214.
c)
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo výmalbu uvedenou v odstavci b) tohoto usnesení.
d)
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo cenovou nabídku na instalaci klimatizace do stomatologické ordinace a zařadilo
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žádost společnosti InaDent, s. r. o., do požadavků na rozpočet města Holýšova
na rok 2019.
309/2018 souhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, s poskytnutím peněžitých darů pro občany Holýšova,
kteří bezplatně darovali krev, podle předloženého návrhu (příloha č. 2).
310/2018
a)

b)

c)

d)

311/2018

bere na vědomí průzkum trhu na veřejnou zakázku „Stavební práce ve staré
části budovy Městského úřadu Holýšov“, 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 malého rozsahu „Stavební práce ve staré části budovy Městského úřadu Holýšov“ bude uzavřena se
společností Západočeská stavební společnost, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí
5. května 101, za nabídkovou cenu 71.451 Kč bez DPH.
schvaluje Smlouvu o dílo, která bude uzavřena mezi smluvními stranami město
Holýšov a společnost Západočeská stavební společnost, s. r. o., sídlem Holýšov,
náměstí 5. května 101, podle předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je
provedení stavby „Stavební úpravy ve staré části budovy Městského úřadu Holýšov“ v rozsahu krycího listu rozpočtu stavby ze dne 1. 10. 2018, který je nedílnou součástí této smlouvy.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Jana Mendřece podpisem smlouvy ve
smyslu odstavce c) tohoto usnesení.
schvaluje přerušení činnosti školní družiny v době školních prázdnin 2018/2019,
podle návrhu předloženého ředitelkou Základní školy Holýšov Mgr. Ivanou
Sedlákovou. Provoz školní družiny bude zajištěn v době podzimních, pololetních a velikonočních prázdnin, pokud se přihlásí minimálně 10 žáků přihlášených k pravidelné denní docházce do školní družiny.

Mgr. Jan Mendřec
starosta

Mgr. Bc. Kamil F. Šefl
místostarosta

Razítko města Holýšova:
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