Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
10. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2018 - 2022
konané dne 18. března 2019
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:
100/2019 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) Žádost o prodej pozemků parc. č. 575/12, 575/13, 575/36 a 575/107
v k. ú. Holýšov – NAZAR INVEST
b) Žádost o prodej části pozemku parc. č. 194/6 v k. ú. Holýšov – ……
c) Žádost o prodej části pozemku parc. č. 194/6 v k. ú. Holýšov – …..
d) Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1398/2 v k. ú. Holýšov – …..
e) Dodatek č. 3 SON – KM BOHEMIA
4. Žádosti
a) o prodej části pozemku parc. č. 48/86 v k. ú. Dolní Kamenice u Holýšova – …..
b) o prodej části pozemku parc. č. 48/86 v k. ú. Dolní Kamenice u Holýšova – …..
c) o finanční podporu akce „Lesy českého státu II.“ – Komunita pro duchovní rozvoj
d) o souhlas a pomoc s bezbariérovou úpravou společných prostor bytového domu čp. 617 – ….
5. Ke schválení
a) Zápis 3. schůze Kulturní komise RMH ze dne 7. 3. 2019
b) Zápis schůze Komise pro volnočasové aktivity, sport, děti a mládež ze
dne 25. 2. 2019
c) Prodej bytů z vlastnictví města Holýšova
d) Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků
– obec Štichov
e) Jmenování konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení
pracovního místa ředitel/ředitelka ZŠ Holýšov
f) Jmenování konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení
pracovního místa ředitel/ředitelka MŠ Holýšov
g) Zápis dětí do MŠ Holýšov pro školní rok 2019/2020
Dne 20. 3. 2019 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová

Strana 1 (celkem 11)

Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

h) Zápis o řádné inventarizaci k 31. 12. 2018 konané v MŠ Holýšov
i) Účetní závěrka MŠ Holýšov k 31. 12. 2018
j) Zápis o finančním vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018 –
MŠ Holýšov
k) Zápis o provedení inventarizace majetku k 31. 12. 2018 – ZŠ Holýšov
l) Účetní závěrka ZŠ Holýšov za rok 2018
m) Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 – ZŠ Holýšov
n) Protokoly o vyřazení a odepsání majetku k 31. 12. 2018 – ZŠ Holýšov
o) Inventarizační zápis o provedené řádné inventarizaci DHM, DDHM
a ostatního majetku ZUŠ Holýšov k 31. 12. 2018
p) Účetní závěrka ZUŠ Holýšov za rok 2018
q) Zápis o finančním vypořádání mezi městem Holýšovem a ZUŠ Holýšov
za rok 2018
r) Zápis o výsledku inventarizace majetku ke dni 31. 12. 2018 – MKS
Holýšov
s) Účetní závěrka MKS Holýšov za rok 2018
t) Zápis o finančním vypořádání hospodářského výsledku MKS Holýšov za
rok 2018
u) Účelově určené dary pro ZŠ Holýšov
v) Peněžité a věcné dary pro Sportovce Domažlicka za rok 2018
w) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – pódium – Mikroregion
Radbuza
x) Městský kamerový dohlížecí systém – 2. etapa
y) Dodatek č. 1 SOD – Alfréd Samek
6. Ostatní
a) Částečná úhrada pohonných hmot do sekaček na trávu – OMI
b) Sběr papíru v ZŠ Holýšov
c) Dodatek k Zápisu ze zasedání Školské rady při ZŠ Holýšov ze dne
18. 2. 2019
d) Protokol o metodické pomoci a kontrole výkonu přenesené působnosti
svěřené orgánům obcí u Městského úřadu Holýšov – ochrana přírody
a krajiny – KÚPK
101/2019

doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova prodat pozemky parc. č. 575/12
(KN) o výměře 785 m2 za cenu 130 Kč za 1 m2, parc. č. 575/13 (KN) o výměře
81 m2 za cenu 130 Kč za 1 m2, parc. č. 575/36 (KN) o výměře 557 m2 za cenu
130 Kč za 1 m2, a parc. č. 575/107 (KN) o výměře 1.462 m2 za cenu 130 Kč za
1 m2 vše v katastrálním území Holýšov (lokalita Průmyslová zóna II – Holýšov)
společnosti NAZAR INVEST, s. r. o., sídlem Praha 3, Na Jarově 2425/4. Celková
cena činí 375.050 Kč. Oprávněné náklady spojené s prodejem pozemků
a sepsáním kupní smlouvy bude hradit strana kupující.

Dne 20. 3. 2019 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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102/2019

doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova prodat část pozemku parc. č. 194/6
(KN) v katastrálním území Holýšov o výměře cca 25 m2 (lokalita za silničním
mostem silnice I/26 na levé straně ve směru z Holýšova) ….., bytem ….., za cenu
350 Kč za 1 m2. Oprávněné náklady spojené s prodejem pozemku a sepsáním
kupní smlouvy bude hradit strana kupující.

103/2019

doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova prodat část pozemku parc. č. 194/6
(KN) v katastrálním území Holýšov o výměře cca 40 m2 (lokalita za silničním
mostem silnice I/26 na levé straně ve směru z Holýšova) …., bytem ….., za cenu
350 Kč za 1 m2. Oprávněné náklady spojené s prodejem pozemku a sepsáním
kupní smlouvy bude hradit strana kupující.

104/2019

doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova prodat část pozemku parc.
č. 1398/2 (KN) o výměře cca 30 m2 v katastrálním území Holýšov (lokalita
zahrad pod Husovou třídou) ….., bytem ….., za cenu 350 Kč za 1 m2. Oprávněné
náklady spojené s prodejem pozemku a sepsáním kupní smlouvy bude hradit
strana kupující.

105/2019
a)

b)

106/2019
a)

b)
c)

107/2019
a)

schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání,
který bude uzavřen mezi smluvními stranami město Holýšov a společnost
KM BOHEMIA, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 13, podle
předloženého návrhu (příloha č. 2). Předmětem dodatku je prodloužení
nájemní smlouvy na dobu neurčitou.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Libora Schröpfera, aby podepsal
dodatek uvedený v odstavci a) tohoto usnesení.

konstatuje, že nejprve musí být vyvěšen záměr prodat část pozemku parc.
č. 48/86 (KN) o výměře cca 130 m2 v katastrálním území Dolní Kamenice u Holýšova (lokalita část Holýšova Dolní Kamenice) na úřední desce Městského úřadu Holýšov na zákonem stanovenou dobu a po uplynutí lhůty 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.
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby prověřilo
neoprávněné užívání pozemku parc. č. 48/86 (KN) v katastrálním území Dolní
Kamenice u Holýšova a popřípadě zajistilo zjednání nápravy.
konstatuje, že nejprve musí být vyvěšen záměr prodat část pozemku parc.
č. 48/86 (KN) o výměře cca 150 m2 v katastrálním území Dolní Kamenice u Ho-

Dne 20. 3. 2019 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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b)

108/2019
a)
b)

109/2019
a)
b)

110/2019
a)
b)

c)

d)

lýšova (lokalita část Holýšova Dolní Kamenice) na úřední desce Městského úřadu Holýšov na zákonem stanovenou dobu a po uplynutí lhůty 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.

nevyhovuje žádosti Komunity pro duchovní rozvoj, o. p. s., sídlem Čkyně 197,
o finanční podporu na projekt „Lesy českého státu II.“.
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.

bere na vědomí žádost …., bytem ….., o pomoc s bezbariérovou úpravou společných prostor bytového domu na adrese Holýšov, Pod Makovým vrchem 617.
odkládá žádost uvedenou v odstavci a) tohoto usnesení do doby než …..,
bytem …., předloží souhlas vlastníka bytového domu, Nájemního a bytového
družstva Holýšov, družstvo, sídlem Holýšov, náměstí 5. května 32, s úpravami
společných prostor bytového domu na adrese Holýšov, Pod Makovým vrchem
617.

schvaluje Zápis 3. schůze Kulturní komise Rady města Holýšova ze dne
7. 3. 2019, podle předloženého návrhu (příloha č. 3).
ukládá řediteli Městského kulturního střediska Holýšov Ing. Jiřímu Zívalovi, aby
do požadavků na Rozpočet města Holýšova na rok 2020 zařadil rekonstrukci
budovy kina v souladu se zápisem uvedeným v odstavci a) tohoto usnesení.
bere na vědomí, že se v rámci 20. výročí partnerství s městem Port uskuteční
ve dnech 13. až 16. 6. 2019 pracovní cesta zástupců města Holýšova do Portu.
Za město Holýšov se zúčastní starosta Mgr. Libor Schröpfer, místostarostka
Bc. Hana Valachovičová, místostarostka paní Alena Burianová, vedoucí Domu
dějin Holýšovska Mgr. Josef Hais, vedoucí Oddělení matriky a evidence obyvatel Městského úřadu Holýšov paní Eva Červená a jako řidič správce Městského
zdravotního střediska Holýšov pan Luděk Štíbr.
ukládá vedoucímu Domu dějin Holýšovska Mgr. Josefu Haisovi, aby ve spolupráci s informačním technikem Městského úřadu Holýšov panem Jiřím Krsičkou
zprovoznili informační obrazovku ve vstupní hale Městského úřadu Holýšov
a Mgr. Josefu Haisovi, aby připravil videa, fotografie a přehled akcí, které budou na informační obrazovce prezentovány.

Dne 20. 3. 2019 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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111/2019

schvaluje Zápis schůze Komise pro volnočasové aktivity, sport, děti a mládež ze
dne 25. 2. 2019, podle předloženého návrhu (příloha č. 4).

112/2019
a)

doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit:
prodej bytu č. 2 s příslušenstvím na adrese Holýšov, Horní 356, …., bytem …..,
za cenu 453.370 Kč. Kupující dále hradí poměrnou část ceny za vyhotovení
prohlášení vlastníka budovy ve výši 1.881 Kč a poplatek za návrh na vklad do
katastru nemovitostí ve výši 1.000 Kč.
že prodávající město Holýšov hradí zpracování znaleckého posudku
a vyhotovení kupní smlouvy.

b)

113/2019
a)

b)

c)

114/2019
a)

b)

115/2019
a)

souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků mezi městem Holýšovem a obcí Štichov, sídlem Štichov 31, a to
na dobu neurčitou.
schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků, která bude uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov a obec
Štichov, sídlem Štichov 31, podle předloženého návrhu (příloha č. 5).
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Libora Schröpfera, aby podepsal veřejnoprávní smlouvu uvedenou v odstavci b) tohoto usnesení.

v souladu s § 1 odst. 1 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění, jmenuje konkursní komisi na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy Holýšov,
okres Domažlice, IČ 48342165, sídlem Táborová 428, 345 62 Holýšov, příspěvková organizace ve složení: Bc. Hana Valachovičová – člen určený zřizovatelem
(předseda), paní Alena Burianová – člen určený zřizovatelem, Bc. Monika Čermáková – člen určený ředitelem krajského úřadu, Mgr. Jitka Suchá – odborník
v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství, Mgr. Jindřiška Ondrášiková – pedagogický pracovník příslušné příspěvkové organizace, Mgr. Miroslava Vlčková – školní inspektor České školní inspekce, Ing. Petra Veselá –
člen školské rady.
v souladu s § 1 odst. 2 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění, pověřuje Mgr. Janu Štenglovou
tajemníkem konkursní komise uvedené v odstavci a) tohoto usnesení.

v souladu s § 1 odst. 1 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění, jmenuje konkursní komisi na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Holýšov,

Dne 20. 3. 2019 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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b)

116/2019
a)

b)

c)

IČ 69976058, sídlem Školní 248, 345 62 Holýšov, příspěvková organizace ve
složení: Bc. Hana Valachovičová – člen určený zřizovatelem (předseda),
Mgr. Libor Schröpfer – člen určený zřizovatelem, Bc. Vladimíra Soukupová –
člen určený ředitelem krajského úřadu, Bc. Kamila Coufalová – odborník
v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školstvíPavla Lavičková –
pedagogický pracovník příslušné příspěvkové organizace, Mgr. Marie Sládková
– školní inspektor České školní inspekce.
v souladu s § 1 odst. 2 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění, pověřuje Mgr. Janu Štenglovou
tajemníkem konkursní komise uvedené v odstavci a) tohoto usnesení.

bere na vědomí informaci ředitelky Mateřské školy Holýšov paní Ivany Smetákové, že naplánovala termín konání zápisu dětí do Mateřské školy pro školní
rok 2019/2020 ve dnech 2. 5. 2019 a 3. 5. 2019 v době od 13:00 do 16:00 hodin
v budově mateřské školy ve Školní ulici.
bere na vědomí, že podle § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období
od 2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy
v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.
souhlasí s termínem konání zápisu dětí do Mateřské školy pro školní rok
2019/2020 uvedeném v odstavci a) tohoto usnesení.

117/2019

schvaluje Zápis o řádné inventarizaci k 31. 12. 2018 konané v Mateřské škole
Holýšov podle předloženého návrhu.

118/2019

schvaluje Účetní závěrku příspěvkové organizace města Holýšova Mateřská
škola Holýšov za rok 2018 sestavenou k 31. 12. 2018 podle předloženého návrhu.

119/2019
a)
b)
c)

d)

schvaluje Zápis o finančním vypořádání hospodářského výsledku Mateřské školy Holýšov za rok 2018 podle předloženého návrhu.
konstatuje, že Mateřská škola Holýšov vykazuje zlepšený hospodářský výsledek
za rok 2018 ve výši 72.079,10 Kč.
souhlasí s rozdělením zlepšeného hospodářského výsledku Mateřské školy Holýšov za rok 2018 tak, že částka ve výši 50.579,10 Kč bude převedena do rezervního fondu a částka ve výši 21.500 Kč bude převedena do fondu odměn.
bere na vědomí, že peněžní fondy Mateřské školy Holýšov budou použity podle § 30, 31, 32 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Dne 20. 3. 2019 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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rozpočtů, v platném znění, k dalšímu rozvoji činnosti – vybavení tříd, školních
kuchyní, zahrad a celkovému zlepšení prostředí školy.
120/2019

schvaluje Zápis o provedení inventarizace majetku k 31. 12. 2018 v Základní
škole Holýšov podle předloženého návrhu.

121/2019

schvaluje Účetní závěrku příspěvkové organizace města Holýšova Základní škola Holýšov za rok 2018 sestavenou k 31. 12. 2018 podle předloženého návrhu.

122/2019
a)
b)
c)

d)

123/2019
a)
b)

schvaluje Rozdělení hospodářského výsledku Základní školy Holýšov za rok
2018 podle předloženého návrhu.
konstatuje, že Základní škola Holýšov vykazuje zlepšený hospodářský výsledek
za rok 2018 ve výši 154.747,99 Kč.
souhlasí s rozdělením zlepšeného hospodářského výsledku Základní školy Holýšov za rok 2018 tak, že částka ve výši 104.747,99 Kč bude převedena do rezervního fondu a částka ve výši 50.000 Kč bude převedena do fondu odměn.
bere na vědomí, že finanční částka rezervního fondu bude použita k úpravě
učeben.

schvaluje Protokoly o vyřazení a odepsání majetku Základní školy Holýšov
k 31. 12. 2018 podle předloženého návrhu.
konstatuje, že o vyřazený majetek nemá zřizovatel město Holýšov zájem.

124/2019

schvaluje Inventarizační zápis o provedené řádné inventarizaci DHM, DDHM
a ostatního majetku Základní umělecké školy Holýšov k 31. 12. 2018 podle předloženého návrhu.

125/2019

schvaluje Účetní závěrku příspěvkové organizace města Holýšova Základní
umělecká škola Holýšov za rok 2018 sestavenou k 31. 12. 2018 podle předloženého návrhu.

126/2019
a)
b)
c)

schvaluje Zápis o finančním vypořádání mezi městem Holýšovem a Základní
uměleckou školou Holýšov za rok 2018 podle předloženého návrhu.
konstatuje, že Základní umělecká škola Holýšov vykazuje zlepšený hospodářský
výsledek za rok 2018 ve výši 30.690,74 Kč.
souhlasí s rozdělením zlepšeného hospodářského výsledku Základní umělecké
školy Holýšov za rok 2018 tak, že částka ve výši 25.690,74 Kč bude převedena

Dne 20. 3. 2019 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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d)

do rezervního fondu a částka ve výši 5.000 Kč bude převedena do fondu odměn.
bere na vědomí, že finanční částka rezervního fondu bude použita na údržbu,
zlepšení prostředí školy, vybavení školy a nákup učebních pomůcek a částka
převedená do fondu odměn bude použita na odměny pracovníků školy.

127/2019

schvaluje Zápis o výsledku inventarizace majetku ke dni 31. 12. 2018 konané
v Městském kulturním středisku Holýšov podle předloženého návrhu.

128/2019

schvaluje Účetní závěrku příspěvkové organizace města Holýšova Městské kulturní středisko Holýšov za rok 2018 sestavenou k 31. 12. 2018 podle předloženého návrhu.

129/2019
a)
b)
c)

d)

130/2019
a)

b)

c)

d)

schvaluje Zápis o finančním vypořádání hospodářského výsledku Městského
kulturního střediska Holýšov za rok 2018 podle předloženého návrhu.
konstatuje, že Městské kulturní středisko Holýšov vykazuje zlepšený
hospodářský výsledek za rok 2018 ve výši 314.042,70 Kč.
souhlasí s rozdělením zlepšeného hospodářského výsledku Městského
kulturního střediska Holýšov za rok 2018 tak, že částka ve výši 251.234,70 Kč
bude převedena do rezervního fondu a částka ve výši 62.808 Kč bude
převedena do fondu odměn.
bere na vědomí, že peněžní fondy Městského kulturního střediska Holýšov
budou použity podle § 30, 31, 32 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, k dalšímu rozvoji činnosti
Městského kulturního střediska Holýšov.

schvaluje přijetí účelově určeného daru – finančních prostředků ve výši
2.000 Kč Základní školou Holýšov na zajištění příprav Žákovského plesu 1. stupně od společnosti ERCOM networking, s. r. o., sídlem Holýšov, Pod Makovým
vrchem 527.
schvaluje přijetí účelově určeného daru – finančních prostředků ve výši
2.000 Kč Základní školou Holýšov na zajištění příprav Žákovského plesu 1. a 2.
stupně od Křesťanského centra Logos Holýšov, z. s., sídlem Holýšov, Pod Makovým vrchem 621.
schvaluje přijetí účelově určeného daru – finančních prostředků ve výši
2.000 Kč Základní školou Holýšov na zajištění příprav Žákovského plesu 1. stupně od ….., bytem …...
schvaluje přijetí účelově určeného daru – finančních prostředků ve výši
2.000 Kč Základní školou Holýšov na zajištění příprav Žákovského plesu 1. stup-

Dne 20. 3. 2019 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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ně od fyzické osoby podnikající František Inderholc, sídlem Holýšov, Pod Makovým vrchem 487.
131/2019

132/2019
a)

b)

c)

133/2019
a)

b)

c)

schvaluje poskytnutí peněžitých a věcných darů holýšovským sportovcům, kteří
byli oceněni v soutěži „Sportovec Domažlicka za rok 2018“, podle předloženého návrhu (příloha č. 6).

schvaluje poskytnutí účelové dotace ve výši 30.000 Kč Mikroregion Radbuza,
sídlem Dobřany, Náměstí T. G. M. 1, na realizaci integrovaného projektu
s názvem „Pořízení mobilního pódia s příslušenstvím pro členské obce Mikroregionu Radbuza“ v rámci Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského
kraje 2019, Dotační titul PSOV PK 2019: pořízení pojízdného pódia, podvozek
dvounápravový s nájezdovou brzdou, schváleno pro provoz na pozemních
komunikacích, typ Cargo E 27.6, celková hmotnost 2.700 kg, rozměr podlahy
při rozložení 6 x 6 m.
schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace, která bude uzavřena
mezi smluvními stranami město Holýšov a Mikroregion Radbuza, sídlem Dobřany, Náměstí T. G. M. 1, podle předloženého návrhu.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Libora Schröpfera, aby podepsal
smlouvu uvedenou v odstavci b) tohoto usnesení.

schvaluje rozšíření městského kamerového dohlížecího systému o 7 nových
kamerových bodů s počtem kamer 11 a přidání 1 kamery pro dohled na elektronický panel, který bude zabudovaný u vchodu do Městského kulturního
střediska Holýšov, podle cenové nabídky předložené společností WiLAN Technologies, s. r. o., sídlem Plzeň, Valcha 139.
schvaluje podání žádosti o dotaci na Plzeňský kraj, sídlem Plzeň, Škroupova 18,
v rámci dotačního programu Plzeňský kraj – bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2019 na projekt „Holýšov – rozšíření městského kamerového dohlížecího systému, 2. etapa“.
Rozpočet projektu:
Celkové náklady na realizaci projektu činí 603.665 Kč včetně DPH,
Požadovaná výše dotace činí 422.565 Kč včetně DPH,
Rozpočet města Holýšova činí 181.100 Kč včetně DPH.
souhlasí s tím, že Smlouva o dílo na akci „Holýšov – rozšíření městského kamerového dohlížecího systému, 2. etapa“, bude uzavřena mezi smluvními stranami
město Holýšov a společnost WiLAN Technologies s.r.o., sídlem Plzeň, Valcha 139,
za nabídkovou cenu 603.665 Kč včetně DPH.

Dne 20. 3. 2019 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová

Strana 9 (celkem 11)

Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

d)

e)

134/2019
a)

b)

135/2019
a)

b)

136/2019
137/2019

138/2019

schvaluje Smlouvu o dílo, která bude uzavřena mezi smluvními stranami město
Holýšov a společnost WiLAN Technologies s.r.o., sídlem Plzeň, Valcha 139, podle
předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je rozšíření městského kamerového
dohlížecího systému o 7 kamerových bodů s počtem 11 kamer a přidáním jedné
kamery pro dohled elektronického panelu.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Libora Schröpfera, aby podepsal
smlouvu uvedenou v odstavci d) tohoto usnesení.

schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo, který bude uzavřen mezi smluvními stranami město Holýšov a fyzická osoba podnikající Ing. Alfréd Samek, sídlem Plzeň,
Brojova 15, podle předloženého návrhu. Předmětem dodatku je změna termínu
dokončení a předání díla studie proveditelnosti na akci „Intenzifikace čistírny odpadních vod v PZ II. Holýšov (areál bývalých vojenských kasáren v Holýšově)“. Nový termín dokončení a předání díla je 30. 4. 2019.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Libora Schröpfera, aby podepsal dodatek
uvedený v odstavci a) tohoto usnesení.

souhlasí s proplácením maximálně 10 litrů pohonných hmot do sekaček na trávu osobám, které budou sekat trávu na veřejném prostranství v katastrálním
území Holýšov a Dolní Kamenice u Holýšova v roce 2019 za podmínek:
1. proplácet sekání trávy v daném roce lze od schvalujícího usnesení Rady
města Holýšova do konce listopadu daného roku.
2. účtenku za benzín lze proplatit pouze ve stejném kalendářním měsíci, ve
kterém byla vystavena.
pověřuje Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov evidencí těchto
osob a ošetřovaného veřejného prostranství.
bere na vědomí, že v letošním roce se uskuteční v Základní škole Holýšov sběr
papíru.
bere na vědomí Dodatek k Zápisu zasedání Školské rady při Základní škole
Holýšov ze dne 18. 2. 2019.
bere na vědomí Protokol o metodické pomoci a kontrole výkonu přenesené
působnosti svěřené orgánům obcí u Městského úřadu Holýšov, který zpracoval
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí, sídlem Plzeň, Škroupova 18. Předmětem kontroly byla přenesená působnost na úseku ochrany přírody a krajiny. Kontrola byla provedena dne 14. 3. 2019. Během kontroly nebyly
zjištěny nedostatky.

Dne 20. 3. 2019 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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Mgr. Libor Schröpfer
starosta

Alena Burianová
místostarostka

Razítko města Holýšova:

Dne 20. 3. 2019 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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