Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
114. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014 - 2018
konané dne 22. 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:
312/2018 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) Smlouva o dílo na zhotovení projektových prací – Ing. arch. Kubalík
4. Žádosti
a) o povolení použití znaku města na reklamním a informačním plakátu –
KOMPAKT
b) o udělení výjimky z přestupkového zákona pro festival Pekelný ostrov
2019 – Westmusic
5. Ke schválení
a) Zápis 44. schůze bytové komise ze dne 17. 10. 2018
b) Plán inventur na rok 2018
c) Plán veřejnosprávních kontrol na 4. čtvrtletí 2018 – FO
d) Odměna vedoucímu DDH za 2. pololetí roku 2018
e) Dodatek k Příkazní smlouvě – MP technik

313/2018
a)

b)

c)

mění usnesení Rady města Holýšova č. 305/2018 odst. b) ze dne 3. 10. 2018
takto: Rada města Holýšova schvaluje cenovou nabídku Ing. arch. Aleše Kubalíka – sporadical architektonická kancelář, sídlem Plzeň, K Bukové 40, 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.
schvaluje Smlouvu o dílo na zhotovení projektových prací, která bude uzavřena
mezi smluvními stranami město Holýšov a Ing. arch. Aleše Kubalíka – sporadical architektonická kancelář, sídlem Plzeň, K Bukové 40, podle předloženého
návrhu. Předmětem smlouvy je vypracování architektonické studie na akci „Přístavba – nový pavilón základní školy v Holýšově“. Studie bude vypracována do
4 měsíců od podepsání smlouvy o dílo a cena za dílo činí 450.000 Kč bez DPH.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Jana Mendřece podpisem smlouvy
uvedené v odstavci b) tohoto usnesení.

Dne 25. 10. 2018 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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314/2018
a)

b)

souhlasí:
s použitím znaku města Holýšova na reklamním a informační letáku Holýšov,
Staňkov, Horšovský Týn, který bude vydávat společnost KOMPAKT, s. r. o., sídlem Poděbrady, Jana Opletala 683/5.
s umístěním reklamního a informačního letáku uvedeného v odstavci a) tohoto
usnesení v objektech ve vlastnictví města Holýšova.

315/2018

konstatuje, že město Holýšov nemá podle § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o
některých přestupcích, v platném znění, vydanou obecně závaznou vyhlášku
města, která by stanovovala výjimečné případy, kdy je doba nočního klidu vymezena kratší dobou nebo žádnou, proto nemůže vyhovět žádosti společnosti
Westmusic, s. r. o., sídlem Plzeň, Pražská 39/114, o udělení výjimky z § 5 odst. 6
zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, v platném znění, při pořádání
hudebního festivalu Pekelný ostrov 2019 ve dnech 4. až 7. 7. 2019.

316/2018

schvaluje Zápis 44. schůze Bytové komise ze dne 17. 10. 2018, podle předloženého návrhu (příloha č. 2).

317/2018

schvaluje Přílohu č. 1 Směrnice č. 38 ze dne 5. 12. 2011, k provádění inventarizace majetku a závazků města Holýšova – Plán inventur na rok 2018, podle předloženého návrhu (příloha č. 3).

318/2018

schvaluje Plán veřejnosprávních kontrol na 4. čtvrtletí roku 2018 podle předloženého návrhu (příloha č. 4).

319/2018

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

320/2018
a)
souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě, který bude uzavřen mezi
smluvními stranami město Holýšov a MT technik, s. r. o., sídlem Holýšov,
Francouzská 149. Předmětem dodatku bude prodloužení výkonu inženýrské
činnosti na stavbě „Holýšov – smíšená stezka podél silnice III/1852 úsek Husova
třída (vjezd do zahr. kolonie – Srbický potok)“ o 3 měsíce, to je do 13. 1. 2019.
Smluvní cena díla je stanovena na 44.060 Kč včetně DPH.
b)
pověřuje Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo
vypracování dodatku uvedeného v odstavci a) tohoto usnesení a předložilo ho
Radě města Holýšova ke schválení.

Dne 25. 10. 2018 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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Mgr. Jan Mendřec
starosta
Razítko města Holýšova:

Mgr. Bc. Kamil F. Šefl
místostarosta

