Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
16. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2018 - 2022
konané dne 10. června 2019
Rada města Holýšova:
235/2019 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. 39/6 v k. ú. Holýšov – …..
4. Žádosti
a) o prodej pozemku parc. č. 684/14 v k. ú. Holýšov – …..
b) o prodej pozemku parc. č. 1507/37 v k. ú. Holýšov – TJ Holýšov
c) o povolení umístění informační tabulky – …..
d) o poskytnutí dotace – Jan Kamír
e) o podporu veřejné sbírky – SMO ČR
5. Ke schválení
a) Jmenování ředitelky MŠ Holýšov
b) Smlouva o dílo – GES-ELECTRONICS
c) Smlouva o centralizovaném zadání, Smlouva o zprostředkování
burzovních obchodů – MM TRADER CZ
d) Veřejná zakázka malého rozsahu „Nakládání s BRO ve městě Holýšově“
e) Průzkum trhu „Opravy živičných povrchů v Holýšově“
f) Průzkum trhu na výkon TDI při realizaci akce „Modernizace učeben
a zajištění bezbariérovosti školy – ZŠ Holýšov – stavební práce“
g) Manažerské cíle – MKS Holýšov
6. Ostatní
a) Protokol o výsledku kontroly a metodické pomoci MěÚ Stod u MěÚ Holýšov – matriční agenda
b) Oznámení o konání akce „2. sraz amerických aut“ – Hollywood US cars
c) Oznámení o uzavření budovy MŠ Holýšov, Školní ulice – přerušení dodávky elektřiny
d) Informace o jednání s CHVaK – zásobování města Holýšova vodou
e) Informace o schůzce – odstranění závad na zahradě MŠ Holýšov, Luční
ulice
236/2019 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova prodat pozemek parc. č. 39/6 (KN)
o výměře 12 m2 v katastrálním území Holýšov, ….., bytem ….., za cenu 200 Kč za
1 m2. Oprávněné náklady spojené s prodejem pozemku a sepsáním kupní
Dne 13. 6. 2019 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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smlouvy bude hradit strana kupující.
237/2019
a)
konstatuje, že nejprve musí být vyvěšen záměr prodat pozemek parc. č. 684/14
(KN) o výměře 179 m2 v katastrálním území Holýšov (lokalita na levé straně za
silničním mostem přes řeku Radbuzu ve směru do Průmyslové zóny II Holýšov) na úřední desce Městského úřadu Holýšov na zákonem stanovenou
dobu a po uplynutí lhůty se Rada města Holýšova vrátí k projednání žádosti …..,
bytem …...
b)
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo
vyvěšení záměru uvedeného v odstavci a) tohoto usnesení.
238/2019
a)
konstatuje, že nejprve musí být vyvěšen záměr prodat pozemek parc.
č. 1507/37 (KN) o výměře 350 m2 v katastrálním území Holýšov (lokalita areálu
fotbalového stadionu) na úřední desce Městského úřadu Holýšov na zákonem
stanovenou dobu a po uplynutí lhůty se Rada města Holýšova vrátí
k projednání žádosti Tělovýchovné jednoty Holýšov, z. s., sídlem Holýšov,
Táborová 528.
b)
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo vyvěšení záměru uvedeného v odstavci a) tohoto usnesení.
239/2019
a)
bere na vědomí informaci Oddělení majetku a investic Městského úřadu
Holýšov, že město Holýšov má zpracovaný návrh Dopravního značení
a orientačního systému města Holýšova z 12. 2. 2011, od společnosti Značky
Plzeň, s. r. o., sídlem Kaznějov, Drahotínská 411.
b)
vyhovuje žádosti ….., bytem ….., o umístění informační tabulky o rozměrech 18 x
50 cm s názvem „Kadeřnictví“ na sloup veřejného osvětlení v Táborové ulici
v Holýšově do doby dokončení jednotného orientačního systému města
Holýšova. V případě realizace jednotného orientačního systému města
Holýšova bude ….. povinna vyměnit informační tabulku na své náklady tak, aby
byla v souladu s jednotným informačním systémem města Holýšova.
240/2019
a)
souhlasí v souladu s čl. 2 odst. 6 a 8 Programu o poskytování dotací města
Holýšova s poskytnutím dotace ve výši 10.000 Kč fyzické osobě podnikající Jan
Kamír, sídlem Dobřany, Jungmannova 1088, na akci „Kvalifikační závod Stihl
Timbersports“, která se uskuteční dne 20. 7. 2019 v Holýšově v rámci srazu
amerických automobilů.

Dne 13. 6. 2019 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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b)

c)

241/2019
a)

b)

schvaluje Veřejnoprávní smlouvu, která bude uzavřena mezi smluvními
stranami město Holýšov a fyzická osoba podnikající Jan Kamír, sídlem Dobřany,
Jungmannova 1088, podle předloženého návrhu.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Libora Schröpfera, aby podepsal
smlouvu uvedenou v odstavci b) tohoto usnesení.

bere na vědomí informaci předsedy Svazu měst a obcí České republiky
Mgr. Františka Lukla, MPA, o vyhlášení sbírky na podporu pozůstalých po
místostarostovi obce Dražůvky panu Rudolfu Štosovi, který byl zastřelen při
výkonu své veřejné funkce.
souhlasí s poskytnutím částky ve výši 10.000 Kč na transparentní účet číslo 115528350237/0100 na podporu pozůstalých po místostarostovi obce Dražůvky
panu Rudolfu Štosovi, který byl zastřelen při výkonu své veřejné funkce.

242/2019 v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, jmenuje paní Danielu Levákovou, DiS. na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské školy Holýšov,
s účinností od 1. 8. 2019 (příloha č. 2).
243/2019
a)
schvaluje Smlouvu o dílo, která bude uzavřena mezi smluvními stranami město
Holýšov a společnost GES-ELECTRONICS, a. s., sídlem Plzeň, Studentská 55a,
podle předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je dodání a zprovoznění 1 ks
inteligentního informačního panelového označníku, včetně zaškolení obsluhy
a všech souvisejících úkonů podle cenové nabídky č. 19NPP40100000003 ze
dne 11. 3. 2019. Cena díla činí 350.900 Kč včetně DPH. Předání hotového díla
bude do 90 dnů od podpisu smlouvy.
b)
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Libora Schröpfera, aby podepsal
smlouvu uvedenou v odstavci a) tohoto usnesení.
244/2019
a)
schvaluje Smlouvu o centralizovaném zadání, která bude uzavřena mezi
smluvními stranami město Holýšov (centrální zadavatel, centrální odběratel)
a společností Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14 (veřejný zadavatel č. 1, podřazený odběratel č. 1),
Základní škola Holýšov, sídlem Holýšov, Táborová 428 (veřejný zadavatel č. 2,
podřazený odběratel č. 2), Základní umělecká škola Holýšov, sídlem Holýšov,
Školní 96 (veřejný zadavatel č. 3, podřazený odběratel č. 3), Mateřská škola
Dne 13. 6. 2019 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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b)

c)
d)

e)

f)

Holýšov, sídlem Holýšov, Školní 248 (veřejný zadavatel č. 4, podřazený odběratel č. 4), Městské kulturní středisko Holýšov, sídlem Holýšov, Americká 516 (veřejný zadavatel č. 5, podřazený odběratel č. 5), podle předloženého návrhu.
schvaluje Smlouvu o zprostředkování burzovních obchodů, která bude uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov (zájemce) a společnost MM TRADER CZ, a. s., sídlem Kladno, Arbesova 492 (zprostředkovatel, dohodce), podle
předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je, že zprostředkovatel je dohodcem Českomoravské komoditní burzy Kladno a má právo zprostředkovávat
burzovní obchody s komoditami elektřina a plyn. Smlouva bude uzavřena na
dobu určitou, a to do 31. 12. 2019. Dohodce obdrží za plněné smlouvy odměnu
ve výši 19.800 Kč.
schvaluje Obchodní podmínky pro obchodování elektřiny a plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno ze dne 11. 11. 2009.
schvaluje Plnou moc na základě, které město Holýšov (zmocnitel) zmocní společnost MM TRADER CZ, a. s., sídlem Kladno, Arbesova 492 (zmocněnec)
k zastupování při uzavírání burzovních obchodů s elektřinou, uzavřených
v souladu s Burzovními pravidly ČMKBK, s Pravidly obchodování elektřiny
v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny, s Pravidly obchodování dodávky
elektřiny a s příkazy zmocnitele na Českomoravské komoditní burze Kladno,
IČ 49546392, sídlem Kladno, Kročehlavy, náměstí Sítná 3127.
schvaluje Plnou moc na základě, které město Holýšov (zmocnitel) zmocní společnost MM TRADER CZ, a. s., sídlem Kladno, Arbesova 492 (zmocněnec)
k zastupování při uzavírání burzovních obchodů s plynem v rámci sdružených
služeb dodávky plynu, uzavřených v souladu s Burzovními pravidly ČMKBK,
s Pravidly obchodování plynu v rámci sdružených služeb dodávky plynu,
a s příkazy zmocnitele na Českomoravské komoditní burze Kladno,
IČ 49546392, sídlem Kladno, Kročehlavy, náměstí Sítná 3127.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Libora Schröpfera, aby podepsal dokumenty uvedené v odstavci a) až e) tohoto usnesení.

245/2019
a)
bere na vědomí:
I. informaci o realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Nakládání
s BRO (biologicky rozložitelný odpad) ve městě Holýšově“.
II. Rozhodnutí o zrušení 1. výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Nakládání s BRO (biologicky rozložitelný odpad) ve městě
Holýšově“ z důvodu, že ve lhůtě pro podání nabídek nebyla zadavateli doručena žádná nabídka.
III. Protokol o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
s názvem „Nakládání s BRO (biologicky rozložitelný odpad) ve městě Holýšově“ ze dne 4. 6. 2019.
Dne 13. 6. 2019 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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b)

c)

IV. doporučení hodnotící komise vybrat jako nejvhodnější nabídku na veřejnou
zakázku s názvem „Nakládání s BRO (biologicky rozložitelný odpad) ve městě Holýšově“ nabídku uchazeče SDO Technika, s. r. o., sídlem Šenov u Nového Jičína, Jaselská 451, s předloženou nabídkovou cenou 640.000 Kč bez
DPH.
V. doporučení uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky s názvem „Nakládání
s BRO (biologicky rozložitelný odpad) ve městě Holýšově“ se společností
SDO Technika, s. r. o., sídlem Šenov u Nového Jičína, Jaselská 451, za nabídkovou cenu 640.000 Kč bez DPH.
rozhodla:
I. vybrat jako nejvhodnější nabídku na veřejnou zakázku s názvem „Nakládání
s BRO (biologicky rozložitelný odpad) ve městě Holýšově“ uchazeče SDO
Technika, s. r. o., sídlem Šenov u Nového Jičína, Jaselská 451, s nabídkovou
cenou 640.000 Kč bez DPH.
II. uzavřít smlouvu o dílo na plnění veřejné zakázky s názvem „Nakládání
s BRO (biologicky rozložitelný odpad) ve městě Holýšově“ se společností
SDO Technika, s. r. o., sídlem Šenov u Nového Jičína, Jaselská 451, za nabídkovou cenu 640.000 Kč bez DPH.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Libora Schröpfera, aby v souladu
s odstavcem b) tohoto usnesení podepsal smlouvu o dílo.

246/2019
a)
bere na vědomí průzkum trhu na veřejnou zakázku na akci „Oprava živičných
povrchů ve městě Holýšově“, 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.
b)
souhlasí s tím, že Smlouva o dílo na akci „Oprava živičných povrchů ve městě
Holýšově“ bude uzavřena se společností FINAL KOM, s. r. o., sídlem Mochtín,
Kocourov 36, za nabídkovou cenu 966.883 Kč bez DPH.
c)
schvaluje Smlouvu o dílo, která bude uzavřena mezi smluvními stranami město
Holýšov a společnost FINAL KOM, s. r. o., sídlem Mochtín, Kocourov 36, podle
předloženého návrhu.
d)
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Libora Schröpfera, aby podepsal
smlouvu uvedenou v odstavci c) tohoto usnesení.
247/2019
a)
bere na vědomí průzkum trhu na veřejnou zakázku na výkon TDI při realizaci
akce „Modernizace učeben a zajištění bezbariérovosti školy – ZŠ Holýšov – stavební práce“, 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.
Dne 13. 6. 2019 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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b)

c)

d)

souhlasí s tím, že Smlouva o dílo na výkon TDI při realizaci akce „Modernizace
učeben a zajištění bezbariérovosti školy – ZŠ Holýšov – stavební práce“ bude
uzavřena s fyzickou osobou podnikající Martin Polák, sídlem Holýšov, Francouzská 149, za nabídkovou cenu 28.490 Kč bez DPH.
schvaluje Smlouvu o dílo, která bude uzavřena mezi smluvními stranami město
Holýšov a fyzická osoba podnikající Martin Polák, sídlem Holýšov, Francouzská
149, podle předloženého návrhu.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Libora Schröpfera, aby podepsal
smlouvu uvedenou v odstavci c) tohoto usnesení.

248/2019
a)
schvaluje manažerské cíle pro ředitele Městského kulturního střediska Holýšov
Ing. Jiřího Zívala na 2. polovinu roku 2019 podle předloženého návrhu (příloha
č. 3).
b)
pověřuje místostarostku města Holýšova Bc. Hanu Valachovičovou, aby předala
a projednala s ředitelem Městského kulturního střediska Holýšov Ing. Jiřím Zívalem manažerské cíle uvedené v odstavci a) tohoto usnesení.
249/2019 bere na vědomí Protokol o výsledku kontroly a metodické pomoci podle zákona o matrikách ze dne 17. 5. 2019, zpracovaný Městským úřadem Stod, Odborem správním a dopravním, sídlem Stod, nám. ČSA 294. Předmětem kontroly
bylo vedení matriční agendy, dodržování zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách,
jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů a ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 207/2001 Sb., o změně některých souvisejících zákonů a ve znění pozdějších předpisů. Během kontroly nebyly zjištěny
nedostatky.
250/2019 bere na vědomí oznámení o konání akce „2. sraz amerických aut“, která se
uskuteční ve dnech 19. až 21. 7. 2019 v Holýšově v areálu „Pekelného ostrova“.
Pořadatelem akce je společnost Hollywood US cars, s. r. o., sídlem Holýšov, třída 1. máje 392.
251/2019

bere na vědomí informaci ředitelky Mateřské školy Holýšov paní Ivany Smetákové, že dne 24. 6. 2019 bude uzavřena budova Mateřské školy Holýšov ve
Školní ulici z důvodu přerušení dodávky elektřiny. Pro děti bude zajištěn provoz
v budově Mateřské školy Holýšov v Luční ulici.

252/2019
a)
bere na vědomí Protokol o jednání se zástupci společnosti Chodské vodárny
a kanalizace, a. s., sídlem Domažlice, Bezděkovské předměstí, Masarykova 388,

Dne 13. 6. 2019 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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b)

ve věci mimořádného stavu nedostatku vody v období 4. až 5. 6. 2019
v horním pásmu vodovodní sítě v Holýšově.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Libora Schröpfera, aby projednal se
společnosti Chodské vodárny a kanalizace, a. s., sídlem Domažlice, Bezděkovské předměstí, Masarykova 388, prověření technického stavu havarijní čerpací
stanice DTP-HTP (umístěné v Holýšově, Americká ulice) a další opatření
k posílení vodovodního řadu z centrálního vodovodu Nýrsko.

253/2019 bere na vědomí informaci místostarostky města Holýšova Bc. Hany Valachovičové, že se dne 5. 6. 2019 uskutečnila schůzka ve věci odstranění závad na zahradě Mateřské školy Holýšov v Luční ulici.

Bc. Hana Valachovičová
místostarostka

Alena Burianová
místostarostka

Razítko města Holýšova:

Dne 13. 6. 2019 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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