Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
4. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2018 - 2022
konané dne 17. prosince 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:
380/2018 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) Žádost o snížení nájemného za užívání městských lesů – Lesproma
b) Žádost o rekonstrukci skladu pro umístění kogenerační jednotky – Amper Generation
c) Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1127/45 v k. ú. Holýšov – …..
d) Žádost o prodej pozemků parc. č. 575/42, 575/122 a části pozemků
parc. č. 575/52 a 575/35 v k. ú. Holýšov – …..
4. Žádosti
a) o ukončení Nájemní smlouvy o dočasném užívání pozemku – …..
b) o ukončení Nájemní smlouvy o dočasném užívání pozemku – …..
5. Ke schválení
a) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 3591000827 – ZKS
b) Dodatek č. 8 ke Smlouvě o provozování sběrných dvorů odpadů – ZKS
c) Příloha č. 10 k dodatku smlouvy o dílo mezi městem Holýšovem a ZKS –
Recyklovatelné složky komunálního odpadu
d) Ceník služeb – odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu
pro občany města Holýšova na rok 2019
e) Smlouva o servisní činnosti č. 151774 – kamerový a dohlížecí systém
v Holýšově – WiLAN Technologies
f) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – smíšená stezka – JSF stavební
g) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo – rekonstrukce ulic Tylova a Truhlářská
– FINAL KOM
h) Rozpočtové opatření města Holýšova na rok 2018 číslo 6
i) Rozpočet příspěvkové organizace ZŠ Holýšov na rok 2019
a Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Holýšov na
roky 2020 a 2021
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j)

Rozpočet příspěvkové organizace MŠ Holýšov na rok 2019
a Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Holýšov na
roky 2020 a 2021
k) Rozpočet příspěvkové organizace ZUŠ Holýšov na rok 2019
a Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace ZUŠ Holýšov
na roky 2020 a 2021
l) Rozpočet příspěvkové organizace MKS Holýšov na rok 2019
a Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace MKS Holýšov
na období 2020 až 2022
m) Jednací řád Kulturní komise RMH, náplň činnosti Kulturní komise RMH,
Zápis 1. schůze Kulturní komise RMH ze dne 29. 11. 2018
6. Ostatní
a) Výroční zpráva ZŠ Holýšov
b) Protokol o metodické pomoci a kontrole výkonu přenesené
působnosti svěřené orgánům obcí u MěÚ – KÚPK
c) Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly hospodaření příspěvkové
organizace MKS
381/2018
a)

b)

bere na vědomí omluvu jednatele společnosti Lesproma, s. r. o., sídlem Holýšov, Kasárenská 710, pana Jaroslava Žáka z jednání ve věci snížení nájemného
za užívání městských lesů a jeho žádost o přesunutí schůzky na jiný termín.
ukládá tajemnici Městského úřadu Holýšova Mgr. Janě Štenglové, aby pozvala
jednatele společnosti Lesproma, s. r. o., sídlem Holýšov, Kasárenská 710, na
schůzi Rady města Holýšova, která se uskuteční dne 21. 1. 2019.

382/2018
a)
bere na vědomí informaci starosty města Holýšova Mgr. Libora Schröpfera
o společném jednání dne 14. 12. 2018 s jednatelem společnosti Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o., Ing. Janem Cendelínem a právním zástupcem města Holýšova mgr. ing. Janem Lerchem, ve věci postupu instalace
kogenerační jednotky v kotelně na adrese Holýšov, Pod Makovým vrchem 582.
b)
souhlasí s tím, že kogenerační jednotka a akumulační nádrže na teplou vodu
budou instalovány do objektu bývalého uhelného skladu na adrese Holýšov,
Pod Makovým vrchem 582. Tento objekt je potřeba stavebně upravit tak, aby
zde bylo možné umístit kogenerační jednotku a akumulační nádrže na teplou
vodu, a to dostavit jednu zeď z východní strany, vyměnit střechu a vybudovat
vstupní vrata.
c)
bere na vědomí, že subdodavatel společnosti PPT Potrubní technika, s. r. o.,
sídlem Plzeň, Klatovská 515/169, společnost Amper Generation, s. r. o., sídlem
Praha 4, Antala Staška 1076/33a, zadá na své náklady zpracování projektové
Dne 19. 12. 2018 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová

Strana 2 (celkem 7)

Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

d)

dokumentace na rekonstrukci uhelného skladu uvedeného v odstavci b) tohoto
usnesení.
souhlasí s tím, že město Holýšov provede na své náklady rekonstrukci uhelného skladu uvedeného v odstavci b) tohoto usnesení v souladu s projektovou
dokumentací. Náklady na rekonstrukci uhelného skladu mohou být maximálně
do výše schválené v rozpočtu města Holýšova na rok 2019, to je do
2.000.000 Kč včetně DPH.

383/2018 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova prodat část pozemku parc. č.
1127/45 (KN) o výměře cca 1 m2 v katastrálním území Holýšov ….., bytem ….., za
cenu 835 Kč za 1 m2. Oprávněné náklady spojené s prodejem pozemku a
sepsáním kupní smlouvy bude hradit strana kupující.
384/2018 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova prodat pozemek parc. č. 575/42
o výměře 361 m2, pozemek parc. č. 575/122 o výměře 218 m2, část pozemku
parc. č. 575/52 o výměře cca 279 m2 a část pozemku parc. č. 575/35 o výměře
cca 1558 m2 vše v katastrálním území Holýšov ….., bytem ….., za cenu 130 Kč za
1 m2. Oprávněné náklady spojené s prodejem pozemků a sepsáním kupní
smlouvy bude hradit strana kupující.
385/2018 bere na vědomí ukončení Nájemní smlouvy o dočasném užívání části pozemku
parc. č. 1415/1 (KN) o výměře cca 100 m2 v katastrálním území Holýšov, která je
uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov a ….., bytem ….., a to k 31. 12.
2018.
386/2018 bere na vědomí ukončení Nájemní smlouvy o dočasném užívání části pozemku
parc. č. 1393/1 (KN) o výměře cca 258 m2 v katastrálním území Holýšov, která je
uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov a ….., bytem ….., a to k 31. 12.
2018.
387/2018
a)
schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 3591000827, který
bude uzavřen mezi smluvními stranami město Holýšov (objednatel) a společnost Západočeské komunální služby, a. s., sídlem Plzeň, Koterovská 522/168
(zhotovitel), podle předloženého návrhu. Předmětem dodatku je změna přílohy č. 1, kde jsou uvedeny typy poskytovaných služeb, které bude zhotovitel pro
objednavatele vykonávat.
b)
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Libor Schröpfera, aby podepsal dodatek uvedený v odstavci a) tohoto usnesení.
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388/2018
a)
schvaluje Dodatek č. 8 ke Smlouvě o provozování sběrných dvorů odpadů
uzavřené dne 2. 7. 2003, který bude uzavřen mezi smluvními stranami město
Holýšov (objednatel) a společnost Západočeské komunální služby, a. s., sídlem
Plzeň, Koterovská 522/168 (zhotovitel), podle předloženého návrhu. Předmětem dodatku č. 8 je změna cen za využití či odstranění jednotlivých druhů odpadů s platností od 1. 1. 2019.
b)
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Libor Schröpfera, aby podepsal dodatek uvedený v odstavci a) tohoto usnesení.
389/2018
a)
schvaluje Přílohu č. 10 k dodatku smlouvy o dílo mezi městem Holýšovem
a společností Západočeské komunální služby, a. s., sídlem Plzeň, Koterovská
522/168 – Recyklovatelné složky komunálního odpadu. Předmětem Přílohy
č. 10 je změna cen služeb (vývozu kontejnerů na tříděný odpad) poskytovaných
podle této přílohy.
b)
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Libor Schröpfera, aby podepsal přílohu
uvedenou v odstavci a) tohoto usnesení.
390/2018 schvaluje Ceník služeb – odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu
pro občany města Holýšova platný od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, podle předloženého návrhu (příloha č. 2).
391/2018
a)

b)

schvaluje Smlouvu o zajištění servisní činnosti č. 151774, která bude uzavřena
mezi smluvními stranami město Holýšov a společnost WiLAN Technologies,
s. r. o., sídlem Plzeň, Valcha 139. Předmětem smlouvy je provádění servisní činnosti městského kamerového a dohledového systému (dále jen MKDS) ve
vlastnictví města Holýšova na základě žádosti objednavatele. Zhotovitel se zavazuje provádět pravidelné prohlídky a údržbu MKDS, pravidelné revize MKDS,
mimozáruční a pozáruční servisní činnost MKDS. Smlouva bude uzavřena na
dobu určitou, a to 48 měsíců. Cena za provedení servisních (mimozáruční a
pozáruční) oprav bude účtována podle sepsaného servisního protokolu odpovědnou osobou a ceníku prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Cena za
provedení pravidelné roční prohlídky a údržby je stanovena ve výši 37.461 Kč
bez DPH. Cena za provedení pravidelné revize jednou za tři roky je stanovena
ve výši 8.000 Kč bez DPH.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Libor Schröpfera, aby podepsal smlouvu uvedenou v odstavci a) tohoto usnesení.
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392/2018
a)
schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 4. 2018, který bude uzavřen
mezi smluvními stranami město Holýšov a společnost JSF stavební, s. r. o., sídlem Nýrsko, Bystřice nad Úhlavou 20, podle předloženého návrhu. Předmětem
dodatku je navýšení ceny díla „Holýšov – smíšená stezka podél silnice III/1852
úsek Husova třída (vjezd do zahrádkářské kolonie) – Srbický potok“
o 772.820 Kč včetně DPH.
b)
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Libor Schröpfera, aby podepsal dodatek uvedený v odstavci a) tohoto usnesení.
393/2018
a)
schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Holýšov, Rekonstrukce ulic
Tylova – II. etapa a Truhlářská“, který bude uzavřen mezi smluvními stranami
město Holýšov a společnost FINAL KOM, s. r. o., sídlem Mochtín, Kocourov 36,
podle předloženého návrhu. Předmětem dodatku je navýšení ceny díla „Holýšov, Rekonstrukce ulic Tylova – II. etapa a Truhlářská“ o 454.793,03 Kč včetně
DPH.
b)
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Libor Schröpfera, aby podepsal dodatek uvedený v odstavci a) tohoto usnesení.
394/2018 v souladu s usnesením Zastupitelstva města Holýšova č. 95 odst. b) ze dne
17. 6. 2015 schvaluje Rozpočtové opatření města Holýšova na rok 2018 číslo 6
podle předloženého návrhu (příloha č. 3).
395/2018
a)
v souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění, schvaluje rozpočet příspěvkové organizace města Holýšova Základní školy Holýšov, okres Domažlice na rok 2019
v části výnosů a nákladů, podle předloženého návrhu.
b)
v souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění, schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu
příspěvkové organizace města Holýšova Základní školy Holýšov, okres Domažlice na roky 2020 až 2021, podle předloženého návrhu.
396/2018
a)
v souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění, schvaluje rozpočet příspěvkové organizace města Holýšova Mateřské školy Holýšov na rok 2019 v části výnosů a nákladů, podle předloženého návrhu.
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b)

v souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění, schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu
příspěvkové organizace města Holýšova Mateřské školy Holýšov na roky 2020
a 2021, podle předloženého návrhu.

397/2018
a)
v souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění, schvaluje rozpočet příspěvkové organizace města Holýšova Základní umělecké školy Holýšov na rok 2019 v části výnosů a nákladů, podle předloženého návrhu.
b)
v souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění, schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu
příspěvkové organizace města Holýšova Základní umělecké školy Holýšov na
roky 2020 a 2021, podle předloženého návrhu.
398/2018
a)
v souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění, schvaluje rozpočet příspěvkové organizace města Holýšova Městského kulturního střediska Holýšov na rok 2019
v části výnosů a nákladů, podle předloženého návrhu.
b)
v souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění, schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu
příspěvkové organizace města Holýšova Městského kulturního střediska Holýšov na období 2020 až 2022, podle předloženého návrhu.
399/2018 schvaluje:
a)
Jednací řád Kulturní komise Rady města Holýšova podle předloženého návrhu.
b)
Náplň činnosti Kulturní komise Rady města Holýšova podle předloženého
návrhu.
c)
Zápis 1. schůze Kulturní komise Rady města Holýšova ze dne 29. 11. 2018 podle
předloženého návrhu (příloha č. 4).
400/2018 bere na vědomí Výroční zprávu Základní školy Holýšov za školní rok 2017/2018,
předloženou ředitelkou Mgr. Ivanou Sedlákovou.
401/2018

bere na vědomí Protokol o metodické pomoci a kontrole výkonu přenesené
působnosti svěřené orgánům obcí u Městského úřadu Holýšov, zpracovaný
Krajským úřadem Plzeňského kraje, Odborem regionálního rozvoje, sídlem Plzeň, Škroupova 18. Předmětem kontroly byla kontrola výkonu přenesené působnosti na úseku územního rozhodování a stavebního řádu podle zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,
a zajištění výkonu přenesené působnosti – zápisů do Registru územní identifi-
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kace, adres a nemovitostí (RÚIAN) v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, v platném znění. Kontrola byla provedena dne 24. 10. 2018.
Během kontroly nebyly zjištěny nedostatky.
402/2018 bere na vědomí Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Holýšov, sídlem Americká 516,
345 62 Holýšov, IČ 71198776 (příloha č. 5). Předmětem kontroly byla kontrola
hospodaření roku 2018. Během kontroly nebyly zjištěny nedostatky.

Mgr. Libor Schröpfer
starosta

Alena Burianová
místostarostka

Razítko města Holýšova:
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