Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
13. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2018 - 2022
konané dne 29. dubna 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:
173/2019 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
4. Žádosti
a) o podporu Linky bezpečí – Linka bezpečí
b) o koupi pozemků parc. č. 127/14, 127/19, 137/7 a 137/9 v k. ú. Dolní Kamenice u Holýšova – …..
c) o změnu termínu dokončení díla – WiLAN Technologies
5. Ke schválení
a) Zápis 4. schůze Kulturní komise RMH ze dne 18. 4. 2019
b) Dodatek č. II Rámcové smlouvy – BEZPO Plzeň
c) Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje
v rámci programu „Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy
v Plzeňském kraji v roce 2019“ – PK
d) Veřejná zakázka malého rozsahu „Čistírna odpadních vod pro
nemovitost čp. 420, st. p. č. 542, k. ú. Holýšov“
e) Jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise na veřejnou
zakázku „Modernizace učeben a zajištění bezbariérovosti školy – ZŠ
Holýšov – stavební práce“
f) Průzkum trhu – vyhotovení PD na akci „Nová plynová kotelna v ZŠ
Holýšov“
g) Písemnosti předložené společností MTBS Holýšov
6. Ostatní
a) Májový pochod 2019 – TOM 1202
b) Nabídka publikace „Marshally nadoraz“ – RegionAll
174/2019
a)

nevyhovuje žádosti Linky bezpečí, z. s., sídlem Praha 8, Ústavní 95, o finanční
podporu Linky bezpečí pro rok 2019.

Dne 2. 5.. 2019 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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b)

175/2019

176/2019
a)

b)

177/2019

178/2019
a)

b)

179/2019
a)

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.
odkládá rozhodnutí o žádosti ….., bytem …..8, o prodej pozemků parc. č. 127/14
(KN) o výměře 149 m2, parc. č. 127/19 (KN) o výměře 184 m2, parc. č. 137/7 (KN)
o výměře 1401 m2 a parc. č. 137/9 (KN) o výměře 22 m2 vše KN v katastrálním
území Dolní Kamenice u Holýšova do doby vytýčení vlastnických hranic
předmětných pozemků a rozhodnutí, zda pozemky parc. č. 137/7 a 127/4
v katastrálním území Dolní Kamenice u Holýšova zasahují do veřejné
komunikace.

souhlasí s prodloužením termínu společnosti WiLAN Technologies, s. r. o.,
sídlem Valcha 139, na dokončení díla s názvem „Holýšov – rozšíření městského
kamerového dohlížecího systému – 2. etapa“ do 30. 8. 2019. Důvodem je
skutečnost, že ve 2. etapě bude probíhat instalace kamerového systému
v Základní škole Holýšov, a tím by byl omezen provoz školy.
ukládá společnosti WiLAN Technologies, s. r. o., sídlem Valcha 139, aby
předložila ke schválení dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Holýšov –
rozšíření městského kamerového dohlížecího systému – 2. etapa“.
schvaluje Zápis 4. schůze Kulturní komise Rady města Holýšova ze dne
18. 4. 2019, podle předloženého návrhu (příloha č. 2).

schvaluje Dodatek č. II Rámcové smlouvy k zabezpečení služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany ze dne 1. 5. 2015, a Dodatku této smlouvy, který bude uzavřen mezi smluvními stranami město Holýšov a společnost BEZPO Plzeň, s. r. o., sídlem Plzeň, Bendova 692/2, podle
předloženého návrhu. Předmětem dodatku je prodloužení rámcové smlouvy
do 1. 5. 2022.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Libora Schröpfera, aby podepsal dodatek uvedený v odstavci a) tohoto usnesení.

schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje
v rámci programu „Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy
v Plzeňském kraji v roce 2019“, která bude uzavřena mezi smluvními stranami
Plzeňský kraj, sídlem Plzeň, Škroupova 18, a město Holýšov, podle předložené-
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b)

180/2019
a)

b)

ho návrhu. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové finanční dotace určené
na „Vypracování projektové dokumentace na opravu dvou úseků mezinárodní
cyklotrasy CT3“. Výše dotace činí 450.000 Kč.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Libora Schröpfera, aby podepsal
smlouvu uvedenou v odstavci a) tohoto usnesení.

bere na vědomí:
I. informaci Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, že
v rozpočtu města Holýšova na rok 2019 je schválena částka ve výši
2.850.000 Kč včetně DPH na akci „Čistírna odpadních vod pro nemovitost
čp. 420, st. p. č. 542, k. ú. Holýšov“.
II. informaci, že nabídky předložené uchazeči o veřejnou zakázku „Čistírna odpadních vod pro nemovitost čp. 420, st. p. č. 542, k. ú. Holýšov“ přesáhly
předpokládanou projekční hodnotu díla 2.150.000 Kč bez DPH. Důvodem je
skutečnost, že dokumentace pro územní a stavební řízení včetně položkového rozpočtu stavby „ČOV pro nemovitost čp. 420, Holýšov, Politických
vězňů“ byla vypracovaná v říjnu 2017. Z důvodu, že se stavba čistírny odpadních vod umísťovala na pozemky ve vlastnictví jiných vlastníků (Státní
pozemkový úřad Praha, Ministerstvo obrany Praha), vydání územního rozhodnutí a následného pravomocného stavebního povolení na výše uvedenou stavbu trvalo cca jeden rok. Položkový rozpočet s uvedením jednotkových cen odpovídal cenám z roku 2017.
bere na vědomí:
I. informaci o realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Čistírna
odpadních vod pro nemovitost čp. 420, st. p. č. 542, k. ú. Holýšov“.
II. Protokol o otevírání obálek s nabídkami na veřejnou zakázku s názvem „Čistírna odpadních vod pro nemovitost čp. 420, st. p. č. 542, k. ú. Holýšov“ ze
dne 11. 4. 2019.
III. Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku s názvem
„Čistírna odpadních vod pro nemovitost čp. 420, st. p. č. 542, k. ú. Holýšov“
ze dne 11. 4. 2019.
IV. doporučení hodnotící komise vybrat jako nejvhodnější nabídku na veřejnou
zakázku s názvem „Čistírna odpadních vod pro nemovitost čp. 420, st. p. č.
542, k. ú. Holýšov“ nabídku uchazeče Západočeská stavební společnost,
s. r. o., IČ 25215566, sídlem Holýšov, náměstí 5. května 101, s předloženou
nabídkovou cenu 2.949.999 Kč bez DPH.
V. doporučení uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky s názvem „Čistírna
odpadních vod pro nemovitost čp. 420, st. p. č. 542, k. ú. Holýšov“ se společností Západočeská stavební společnost, s. r. o., IČ 25215566, sídlem Holýšov, náměstí 5. května 101, za nabídkovou cenu 2.949.999 Kč bez DPH za
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c)

d)

181/2019

182/2019
a)

b)

c)

183/2019
a)

předpokladu, že budou v rámci Rozpočtového opatření města Holýšova na
rok 2019 číslo 3 navýšeny finanční prostředky na tuto veřejnou zakázku.
rozhodla:
I. vybrat jako nejvhodnější nabídku na veřejnou zakázku s názvem „Čistírna
odpadních vod pro nemovitost čp. 420, st. p. č. 542, k. ú. Holýšov“ uchazeče
Západočeská stavební společnost, s. r. o., IČ 25215566, sídlem Holýšov, náměstí 5. května 101, s nabídkovou cenou 2.949.999 Kč bez DPH.
II. v případě schválení navýšení finančních prostředků na veřejnou zakázku
s názvem „Čistírna odpadních vod pro nemovitost čp. 420, st. p. č. 542, k. ú.
Holýšov“ v rámci Rozpočtového opatření města Holýšova na rok 2019 číslo
3, uzavřít smlouvu o dílo se společností Západočeská stavební společnost,
s. r. o., IČ 25215566, sídlem Holýšov, náměstí 5. května 101, za nabídkovou
cenu 2.949.999 Kč bez DPH.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Libora Schröpfera, aby v souladu
s odstavcem c) tohoto usnesení podepsal smlouvu o dílo.
jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro veřejnou
zakázku „Modernizace učeben a zajištění bezbariérovosti školy – ZŠ Holýšov –
stavební práce“ ve složení: Ing. Michal Cvikl, Ing. Eva Rendlová a pan Jaroslav
Kubica jako členové, pan Milan Hulín, paní Andrea Pražáková a paní Jana
Čabová jako náhradníci.

bere na vědomí průzkum trhu na veřejnou zakázku vyhotovení projektové dokumentace na akci „Nová plynová kotelna v ZŠ 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 vyhotovení projektové
dokumentace na akci „Nová plynová kotelna v ZŠ Holýšov“, bude uzavřena
s fyzickou osobou podnikající Ing. Miroslav Šlajs, sídlem Plzeň, Jablonského
2782/37, za nabídkovou cenu 98.820 Kč bez DPH.
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby připravilo
Smlouvu o dílo na vyhotovení projektové dokumentace na akci „Nová plynová
kotelna v ZŠ Holýšov“ a předložilo jí Radě města Holýšova ke schválení.

bere na vědomí Zápis ze zasedání Dozorčí rady společnosti Městské technické
a bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14, ze
dne 18. 4. 2019.

Dne 2. 5.. 2019 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

konstatuje, že město Holýšov, IČ 00253367, se sídlem Holýšov, jako jediný
společník obchodní společnosti Městské technické a bytové středisko Holýšov,
s. r. o., IČ 25217879, sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14, PSČ 345 62, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle C, č. vložky
9612 ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném
znění a ve spojení s § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
I. schvaluje řádnou účetní závěrku a výsledky hospodaření společnosti
Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov,
náměstí 5. května 14, za rok 2018 s výsledkem 676.649,31 Kč po zdanění.
II. schvaluje převedení části zisku ve výši 33 % vytvořeného hospodařením
společnosti Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o., v roce
2018 ve výši 223.294,27 Kč do Fondu kulturních a sociálních potřeb, části
ve výši 300.000 Kč do fondu obnovy topných kanálů a zbylé části ve výši
153.355,04 Kč na účet „nerozdělený zisk minulých let“.
III. schvaluje inventarizační zápis a soupis majetku určeného k vyřazení.
IV. schvaluje plán investic na rok 2019.
schvaluje Zprávu o vztazích mezi ovládající osobou (město Holýšov) a ovládanou osobou (Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o.) a ostatními
ovládanými osobami v účetním období roku 2018, podle předloženého návrhu.
schvaluje Účetní závěrku v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2018, Výkaz zisku
a ztráty ke dni 31. 12. 2018 a Přílohu k účetní závěrce k 31. 12. 2018 společnosti
Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí
5. května 14.
konstatuje, že se seznámila se Zprávou o stavu a hospodaření společnosti
Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o., v roce 2018 a odkládá
rozhodnutí o změně cen práce a služeb pro město Holýšov do doby, než bude
vypracována nová komisionářská smlouva.
schvaluje vyplacení odměny členům Dozorčí rady společnosti Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14,
za rok 2018 podle předloženého návrhu.
schvaluje vyplacení odměny za práci v roce 2018 jednateli společnosti Městské
technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o., Ing. Janu Cendelínovi, podle
předloženého návrhu.

184/2019

bere na vědomí informaci Turistického oddílu mládeže 1202 o konání tradičního turistického pochodu s názvem Májový pochod 2019, který se uskuteční dne
11. 5. 2019 na pěších trasách 10, 15 a 25 km a na trasách pro horská kola 15 a 25
km.

185/2019

bere na vědomí nabídku nakladatelství RegionAll, sídlem Plzeň, Kaznějovská
52, na koupi minimálně 5 kusů publikace s názvem Marshally nadoraz, která
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mapuje historii bigbítu v západních Čechách a konstatuje, že ji město Holýšov
nevyužije.

Mgr. Libor Schröpfer
starosta

Alena Burianová
místostarostka

Razítko města Holýšova:

Dne 2. 5.. 2019 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová

Strana 6 (celkem 6)

