Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
14. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2018 - 2022
konané dne 13. května 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:
186/2019 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) Žádost o prodej pozemku parc. č. 48/86 v k. ú. Dolní Kamenice u Holýšova – …..
b) Žádost o prodej pozemků parc. č. st. 1369, 1370, 1371, 1372 v k. ú. Holýšov – Stavební bytové družstvo Domažlice
c) Žádost o koupi pozemků parc. č. 604/12, 608/2 a 1529/9 v k. ú. Holýšov
– EUROMAROLAN
d) Žádost o prodej pozemků parc. č. 39/6 a 1525/3mv k. ú. Holýšov – …..
e) Dodatek č. 1 k SOD – WiLAN Technologies
4. Ke schválení
a) Jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise na akci
„Nakládání s BRO ve městě Holýšově“
b) Smlouva o výpůjčce – TJ Holýšov
c) Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání – Jana Koptíková
d) Kupní smlouva na dodávku nábytku v rámci projektu „Modernizace
učeben a zajištění bezbariérovosti školy II“ – SANTAL
e) Veřejná zakázka malého rozsahu „Modernizace učeben a zajištění
bezbariérovosti školy – ZŠ Holýšov – stavební práce“
f) Průzkum trhu „Informační panel města Holýšova“
g) Povolení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ Holýšov pro školní rok
2019/2020
h) Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ
Holýšov pro školní rok 2019/2020
i) Účelově určený dar pro MŠ Holýšov – EvoBus Česká republika
j) Osvětlení stezky mezi Dolní a Horní Kamenicí
k) Plán schůzí RMH a zasedání ZMH na 2. pololetí 2019
187/2019
Dne 15. 5. 2019 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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a)

b)

188/2019

189/2019
a)

b)

190/2019
a)

bere na vědomí sdělení Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov,
že …., bytem ….., na základě usnesení Rady města Holýšova č. 159/2019 odst. b)
ze dne 15. 4. 2019 předložil potvrzení o zapsání kupní smlouvy o prodeji pozemku parc. č. 48/4 (KN) v k. ú. Dolní Kamenice u Holýšova do katastru nemovitostí.
doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova 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) …., bytem ….., za cenu 200 Kč za 1 m2.
Oprávněné náklady spojené s prodejem pozemku a sepsáním kupní smlouvy
bude hradit strana kupující.
doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova prodat pozemky parc. č. st. 1369
o výměře 242 m2, parc. č. st. 1370 o výměře 236 m2, parc. č. st. 1371 o výměře
234 m2 a parc. č. st. 1372 o výměře 235 m2 vše KN v katastrálním území Holýšov Stavebnímu bytovému družstvu Domažlice, sídlem Domažlice, Masarykova
486, za cenu stanovenou Znaleckým posudkem č. 1867-14/2019 ze dne
29. 1. 2019, zpracovaným Václavem Hradeckým, znalcem v oboru ekonomika,
odvětví ceny a odhady, se specializací pro odhady nemovitostí, sídlem Holýšov,
Na Podhrází 211, to je za cenu 950 Kč za 1 m2. Oprávněné náklady spojené
s prodejem pozemků a sepsáním kupní smlouvy bude hradit strana kupující.

bere na vědomí informaci starosty města Holýšova Mgr. Libora Schröpfera, že
na základě usnesení Rady města Holýšova č. 141/019 odst. b) ze dne 1. 4. 2019
projednal s …., bytem ….., možnost a podmínky odkupu části pozemku parc. č.
648/1 (KN) v katastrálním území Holýšov. ….. nemá zájem prodat požadovanou
část pozemku.
doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova prodat pozemky parc. č. 604/12
(KN) o výměře 291 m2, parc. č. 608/2 (KN) o výměře 291 m2 a parc. č. 1529/9
(KN) o výměře 337 m2 vše v katastrálním území Holýšov (lokalita Pičmanova
mlýna) společnosti EUROMAROLAN, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května
101, za cenu 200 Kč za 1 m2. Oprávněné náklady spojené s prodejem pozemků
a sepsáním kupní smlouvy bude hradit strana kupující.

bere na vědomí informaci vedoucího Oddělení majetku a investic Městského
úřadu Holýšov pana Milana Hulína, že na základě usnesení Rady města Holýšova č. 61/2019 odst. c) ze dne 18. 2. 2019, vyzval společnost Západočeská stavební společnost, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 101, aby v souladu
s usnesením Zastupitelstva města Holýšova č. 375 ze dne 30. 8. 2017, uzavřela
kupní smlouvy na pozemek parc. č. 1525/3 (KN) v katastrálním území Holýšov.

Dne 15. 5. 2019 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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b)

c)

d)

191/2019
a)

b)

192/2019

193/2019
a)

b)

Kupní smlouva byla podepsána dne 6. 3. 2019, a zápis o provedeném vkladu
do katastru nemovitostí byl proveden dne 4. 4. 2019.
doporučuje Zastupitelstvu města Holýšov konstatovat, že pozemek parc.
č. 1525/3 (KN) o výměře 209 m2 v katastrálním území Holýšov není ve vlastnictví města Holýšova. Pozemek byl na základě usnesení Zastupitelstva města Holýšova č. 375 ze dne 30. 8. 2017, prodán společnosti Západočeská stavební
společnost, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 101.
konstatuje, že nejprve musí být vyvěšen záměr prodat pozemek parc. č. 39/6
(KN) o výměře 12 m2 v katastrálním území Holýšov (lokalita ulice Politických
vězňů) 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 c) tohoto usnesení.

schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Holýšov – rozšíření
městského kamerového dohlížecího systému – 2. etapa“, který bude uzavřen
mezi smluvními stranami město Holýšov a společnost WiLAN Technologies,
s. r. o., sídlem Plzeň, Valcha 139, podle předloženého návrhu. Předmětem
dodatku je prodloužení termínu realizace díla do 30. 8. 2019. Důvodem je
skutečnost, že ve 2. etapě bude probíhat instalace kamerového systému
v Základní škole Holýšov, a tím by se omezil provoz školy.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Libora Schröpfera, aby podepsal
dodatek uvedený v odstavci a) tohoto usnesení.
jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku „Nakládání s BRO (biologicky rozložitelný odpad) ve městě Holýšově“ ve
složení: Bc. Lucie Soukupová, Ing. Eva Rendlová a paní Pavlína Horlivá jako členové, Ing. Jaroslava Konvalinková, pan Milan Hulín a paní Klára Předotová jako
náhradníci.

schvaluje Smlouvu o výpůjčce, která bude uzavřena mezi smluvními stranami
město Holýšov a Tělovýchovná jednota Holýšov, z. s., sídlem Holýšov, Táborová 528, podle předloženého návrhu (příloha č. 2). Předmětem smlouvy je přenechání vývěsní skříňky č. 20 oddílu tenisu k bezplatnému užívání, a to na dobu
neurčitou.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Libora Schröpfera, aby podepsal
smlouvu uvedenou v odstavci a) tohoto usnesení.

Dne 15. 5. 2019 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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194/2019
a)

b)

195/2019
a)

b)

196/2019
a)

b)

schvaluje Smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání, která bude uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov a fyzická osoba podnikající
PhDr. Mgr. Jana Koptíková, sídlem Blatnice 194, podle předloženého návrhu
(příloha č. 3). Předmětem smlouvy je pronájem nebytových prostor sloužících
k podnikání na adrese Holýšov, MUDr. Šlejmara 235. Smlouva bude uzavřena
na dobu neurčitou.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Libora Schröpfera, aby podepsal
smlouvu uvedenou v odstavci a) tohoto usnesení.

schvaluje Kupní smlouvu na dodávku nábytku v rámci projektu „Modernizace
učeben a zajištění bezbariérovosti školy II“, která bude uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov a společnost SANTAL, s. r. o., sídlem Třeboň,
Jiráskova 738/II, podle předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je dodávka
nábytku do multimediální učebny Základní školy Holýšov v rámci projektu
„Modernizace učeben a zajištění bezbariérovosti školy II“.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Libora Schröpfera, aby podepsal
smlouvu uvedenou v odstavci a) tohoto usnesení.

bere na vědomí:
I. informaci o realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Modernizace
učeben a zajištění bezbariérovosti školy – ZŠ Holýšov – stavební práce“.
II. Protokol o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
s názvem „Modernizace učeben a zajištění bezbariérovosti školy – ZŠ Holýšov
– stavební práce“ ze dne 7. 5. 2019.
III. doporučení hodnotící komise vybrat jako nejvhodnější nabídku na veřejnou
zakázku s názvem „Modernizace učeben a zajištění bezbariérovosti školy – ZŠ
Holýšov – stavební práce“ nabídku uchazeče Západočeská stavební společnost, s. r. o., IČ 25215566, sídlem Holýšov, náměstí 5. května 101, s předloženou nabídkovou cenu 2.860.672,35 Kč bez DPH.
IV. doporučení uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky s názvem „Modernizace učeben a zajištění bezbariérovosti školy – ZŠ Holýšov – stavební práce“ se
společností Západočeská stavební společnost, s. r. o., IČ 25215566, sídlem
Holýšov, náměstí 5. května 101, za nabídkovou cenu 2.860.672,35 Kč bez
DPH.
rozhodla:
I. vybrat jako nejvhodnější nabídku na veřejnou zakázku s názvem „Modernizace učeben a zajištění bezbariérovosti školy – ZŠ Holýšov – stavební práce“

Dne 15. 5. 2019 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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c)

197/2019
a)

b)

c)

uchazeče Západočeská stavební společnost, s. r. o., IČ 25215566, sídlem Holýšov, náměstí 5. května 101, s nabídkovou cenou 2.860.672,35 Kč bez DPH.
II. uzavřít smlouvu o dílo na plnění veřejné zakázky s názvem „Modernizace
učeben a zajištění bezbariérovosti školy – ZŠ Holýšov – stavební práce“ se
společností Západočeská stavební společnost, s. r. o., IČ 25215566, sídlem
Holýšov, náměstí 5. května 101, za nabídkovou cenu 2.860.672,35 Kč bez
DPH.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Libora Schröpfera, aby v souladu
s odstavcem b) tohoto usnesení podepsal smlouvu o dílo.

bere na vědomí průzkum trhu na veřejnou zakázku na akci „Informační panel
města Holýšova“, 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 informační panel města Holýšova bude objednán u společnosti GES-ELECTRONICS, a. s., sídlem Plzeň, Studentská 55a, za nabídkovou
cenu 289.983,76 Kč bez DPH.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Libora Schröpfera, aby zajistil objednání informačního panelu města Holýšova v souladu s odstavcem b) tohoto usnesení.

198/2019

povoluje v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
v platném znění, a podle § 2 odst. 2 vyhlášky č. 43/2006 Sb., kterou se mění
vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, výjimku z počtu dětí ve třídách Mateřské školy Holýšov pro
školní rok 2019/2020, a to tak, že v budově ve Školní ulici v Holýšově ve třídě
„Koťátek“ odpoledne na 28 dětí, ve třídě „Včeliček“ odpoledne na 28 dětí,
v budově v Luční ulici v Holýšově ve „Žluté“ třídě na 25 dětí v dopoledním provozu, odpoledne na 28 dětí, v „Červené“ třídě na 25 dětí v dopoledním provozu, odpoledne na 28 dětí, v „Oranžové“ třídě na 26 dětí v dopoledním provozu, odpoledne na 28 dětí, a v době omezeného provozu mateřské školy
v těchto třech třídách v budově v Luční ulici na 28 dětí a ve třídě Koťátek
a Včeliček v budově ve Školní ulici také na 28 dětí.

199/2019

bere na vědomí Směrnici ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání
dítěte v Mateřské škole Holýšov pro školní rok 2019/2020, kterou vydala
ředitelka Mateřské školy Holýšov paní Ivana Smetáková dne 10. 5. 2019.

Dne 15. 5. 2019 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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200/2019 schvaluje přijetí účelově určeného daru – finančních prostředků ve výši
25.000 Kč Mateřskou školou Holýšov na vzdělávání od společnosti EvoBus Česká republika, s. r. o., sídlem Praha 6, Na Hůrce 211/10.
201/2019
a)

b)

bere na vědomí vyjádření starosty obce Horní Kamenice Mgr. Ing. Martina Holuba ke zprovoznění osvětlení stezky mezi částí Holýšova Dolní Kamenice a obcí Horní Kamenice. Obec Horní Kamenice zajistí osvětlení stezky na katastru
Horní Kamenice u Staňkova.
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zařadilo do
požadavků na rozpočet města Holýšova na rok 2020 opravu veřejného osvětlení stezky mezi částí Holýšova Dolní Kamenice a obcí Horní Kamenice, nacházející se na katastru Dolní Kamenice u Holýšova.

202/2019 schvaluje a doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova vzít na vědomí:
a)
Plán schůzí Rady města Holýšova na 2. polovinu roku 2019 podle předloženého návrhu (příloha č. 4). Schůze Rady města Holýšova by se měly konat
v termínech 8. a 22. 7. 2019, 5. a 26. 8. 2019, 9. a 23. 9. 2019, 7. a 21. 10. 2019,
4. a 18. 11. 2019, 2. a 16. 12. 2019.
b)
Plán zasedání Zastupitelstva města Holýšova na 2. polovinu roku 2019 podle
předloženého návrhu. Zasedání Zastupitelstva města Holýšova by se měla konat ve dnech 2. 9. 2019, 14. 10. 2019 a 9. 12. 2019.

Mgr. Libor Schröpfer
starosta

Bc. Hana Valachovičová
místostarostka

Razítko města Holýšova:

Dne 15. 5. 2019 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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