Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
17. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2018 - 2022
konané dne 25. června 2019
Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., zákona o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů.

Rada města Holýšova:
254/2019 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání – Jitka
Khasová
b) Žádost o prodej části pozemku parc. č. 575/44 v k. ú. Holýšov – …..
c) Výzva k jednání ohledně přístupu na pozemek parc. č. 1428/3 v k. ú.
Holýšov – …..
4. Žádosti
a) o prodloužení doby nájmu – Česká spořitelna
b) o koupi části pozemků parc. č. 275/7 a 275/8 v k. ú. Dolní Kamenice
u Holýšova – …..
c) o pronájem skladu – …..
5. Ke schválení
a) Platový výměr ředitelky MŠ Holýšov
b) Platový výměr ředitelky ZŠ Holýšov
c) Účelově určený dar pro ZŠ Holýšov
d) Cena města Holýšova – Karel Králík
e) Manažerské cíle – DDH
f) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování IT služeb č. RCZ-2016-Z031 –
AUTOCONT
g) Kupní smlouva, Dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní –
Sdružení měst a obcí PK
h) Servisní smlouva o provádění servisních služeb a oprav technologických
zařízení TZB – PROKAT invest
i) Smlouva o dílo na akci „Modernizace učeben a zajištění bezbariérovosti
školy – ZŠ Holýšov – elektro a datové rozvody v multimediální učebně“
– WiLAN Technologies

Dne 27. 6. 2019 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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j)

Smlouva o poskytnutí účelové dotace na akci „Holýšov – rozšíření
městského kamerového dohlížecího systému“ – PK
k) Přijetí účelové finanční dotace na akci „JSDHO Holýšov, kat. III“ – PK
l) Smlouva o výpůjčce a darování na akci „Nakládání s BRO ve městě
Holýšově“ – vzor
6. Ostatní
a) Informace o přípravě projektové dokumentace na cyklotrasu CT3
255/2019
a)
schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání,
který bude uzavřen mezi smluvními stranami město Holýšov a fyzická osoba
podnikající Jitka Khasová, sídlem Holýšov, Táborová 424, podle předloženého
návrhu (příloha č. 2). Předmětem smlouvy je pronájem nebytových prostor na
adrese Holýšov, MUDr. Šlejmara 235. Předmětem dodatku je prodloužení
smlouvy na dobu neurčitou.
b)
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Libora Schröpfera, aby podepsal
dodatek uvedený v odstavci a) tohoto usnesení.
256/2019 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova prodat část pozemku parc.
č. 575/44 (KN) o výměře cca 400 m2 v katastrálním území Holýšov (lokalita
Průmyslová zóna II - Holýšov) ……, bytem ……, za cenu 130 Kč za 1 m2.
Oprávněné náklady spojené s prodejem pozemku a sepsáním kupní smlouvy
bude hradit strana kupující.
257/2019
a)
bere na vědomí výzvu ….., bytem ….., ze dne 18. 6. 2019, k jednání ohledně
přístupu na pozemek parc. č. 1428/3 (KN) v katastrálním území Holýšov, který
je v jeho vlastnictví.
b)
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Libora Schröpfera, aby zaslal ….., bytem
….., odpověď v souladu s doporučením právního zástupce města Holýšova
mgr. ing. Jana Lercha.
258/2019
a)
bere na vědomí oznámení společnosti Česká spořitelna, a. s., sídlem Praha 4,
Budějovická 1912/64b, že podle čl. III odst. 1 Smlouvy o nájmu nebytových
prostor ze dne 12. 4. 2002, ve znění Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu
nebytových prostor ze dne 12. 4. 2002, má zájem o prodloužení doby nájmu
nebytových prostor na adrese Holýšov, Školní 72, o další dva roky, to je do
31. 12. 2021.
b)
konstatuje, že v souladu s čl. III odst. 1 Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze
dne 12. 4. 2002, ve znění Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor
Dne 27. 6. 2019 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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ze dne 12. 4. 2002, se doba nájmu nebytových prostor na adrese Holýšov,
Školní 72, prodlužuje společnosti Česká spořitelna, a. s., sídlem Praha 4,
Budějovická 1912/64b, o další dva roky, to je do 31. 12. 2021.
259/2019 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit koupi části pozemku parc.
č. 275/7 (KN) o výměře 2 m2 a části pozemku parc. č. 275/8 (KN) o výměře
18 m2 oba v katastrálním území Dolní Kamenice u Holýšova od ……, bytem ……,
za cenu 200 Kč za 1 m2. Oprávněné náklady spojené s koupí pozemků a
sepsáním kupní smlouvy bude hradit strana kupující.
260/2019
a)
bere na vědomí žádost ……, bytem ….., o pronájem skladu, který se nachází na
pozemku parc. č. st. 801 (KN) v katastrálním území Holýšov.
b)
konstatuje, že nejprve musí být vyvěšen záměr pronajmout nebytové prostory
uvedené v odstavci a) tohoto usnesení na úřední desce Městského úřadu
Holýšov na zákonem stanovenou dobu a po uplynutí lhůty se Rada města
Holýšova vrátí k projednání žádosti ….., bytem …...
c)
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo
vyvěšení záměru uvedeného v odstavci b) tohoto usnesení.
261/2019

s účinností od 1. 8. 2019 určuje plat a jeho složky paní Daniele Levákové, DiS.,
ředitelce příspěvkové organizace města Holýšova Mateřská škola Holýšov,
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění,
nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě, v platném znění a nařízením vlády č. 222/2010
Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, v platném znění (příloha
č. 3).

262/2019 s účinností od 1. 8. 2019 určuje plat a jeho složky paní Mgr. Monice Hynčíkové,
ředitelce příspěvkové organizace města Holýšova Základní škola Holýšov, okres
Domažlice, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném
znění, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, v platném znění a nařízením vlády
č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, v platném
znění (příloha č. 4).
263/2019 schvaluje přijetí účelově určeného daru ve výši 2.000 Kč na zajištění příprav Žákovského plesu 2. stupně od společnosti ERCOM networking, s. r. o., sídlem
Holýšov, Pod Makovým vrchem 527.

Dne 27. 6. 2019 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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264/2019 v souladu s článkem 3 odst. 4 Zásad pro udělení Ceny města Holýšova ze dne
3. 6. 2019, doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova udělit Cenu města
Holýšova panu Karlu Králíkovi za dlouholetou práci předsedy Tělovýchovné
jednoty Holýšov a předsedy Fotbalového oddílu Tělovýchovné jednoty
Holýšov.
265/2019
a)
schvaluje manažerské cíle pro vedoucího Domu dějin Holýšovska Mgr. Josefa
Haise na 2. polovinu roku 2019 podle předloženého návrhu (příloha č. 3).
b)
pověřuje místostarostku města Holýšova Bc. Hanu Valachovičovou, aby předala
a projednala s vedoucím Domu dějin Holýšovska Mgr. Josefem Haisem manažerské cíle uvedené v odstavci a) tohoto usnesení.
266/2019
a)
schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování IT služeb č. RCZ-2016-Z031,
který bude uzavřen mezi smluvními stranami město Holýšov a společnost AUTOCONT, a. s., sídlem Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Hornopolní
3322/34, podle předloženého návrhu. Předmětem dodatku je prodloužení
smlouvy na dobu neurčitou.
b)
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Libora Schröpfera, aby podepsal dodatek uvedený v odstavci a) tohoto usnesení.
267/2019
a)
schvaluje Kupní smlouvu, která bude uzavřena mezi smluvními stranami město
Holýšov (kupující) a Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje, Plzeň, Riegrova
206/1 (prodávající), podle předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je, že
prodávající prodává kontejner typ ABROLL o objemu 36 m3 za smluvní cenu
12.299 Kč, která je složena z 10 % z vysoutěžené ceny na základě zadávacího
řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, částky ve výši 7.780 Kč za celkovou administraci projektu a 1 Kč
(cena za kontejner po uplynutí 5 let). Celková cena činí 20.080 Kč.
b)
schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní, který bude uzavřen mezi smluvními stranami město Holýšov (kupující) a Sdružení měst a obcí
Plzeňského kraje, Plzeň, Riegrova 206/1 (prodávající), podle předloženého návrhu. Předmětem dodatku je, že prodávající prodává kontejner typ ABROLL
o objemu 36 m3 za smluvní cenu 12.299 Kč, která je složena z 10 %
z vysoutěžené ceny na základě zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, částky ve výši
7.780 Kč za celkovou administraci projektu a 1 Kč (cena za kontejner po uplynutí 5 let). Celková cena činí 20.080 Kč.

Dne 27. 6. 2019 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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c)

pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Libora Schröpfera, aby podepsal
smlouvy uvedené v odstavci a), b) tohoto usnesení.

268/2019
a)
schvaluje Provozní řád vzduchotechniky, MaR v Mateřské škole Holýšov, odloučené pracoviště Holýšov, Luční 557, podle předloženého návrhu.
b)
schvaluje Servisní smlouvu o provádění servisních služeb a oprav technologických zařízení TZB, která bude uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov a společnost PROKAT invest, s. r. o., sídlem Domažlice, Břetislavova 85,
podle předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je běžná periodická činnost
a odstranění nepředpokládaných poruch na vzduchotechnice a MaR
v Mateřské škole Holýšov, odloučené pracoviště Holýšov, Luční 557. Smlouva
bude uzavřena na dobu neurčitou. Cena za běžnou periodickou činnost činí
69.050 Kč bez DPH za 1 rok.
c)
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Libora Schröpfera, aby podepsal
smlouvu uvedenou v odstavci b) tohoto usnesení.
269/2019
a)
schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Modernizace učeben a zajištění bezbariérovosti školy – ZŠ Holýšov – elektro a datové rozvody v multimediální učebně“,
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 závazek zhotovitele spočívající v realizaci elektro
a datových rozvodů pro multimediální učebnu v Základní škole Holýšov. Termín dokončení prací je do 21. 8. 2019. Cena za dílo činí 107.660 Kč bez DPH.
b)
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Libora Schröpfera, aby podepsal
smlouvu uvedenou v odstavci a) tohoto usnesení.
270/2019
a)
schvaluje přijetí účelové finanční dotace ve výši 422.000 Kč z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci programu „Plzeňský kraj – bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2019“ na akci „Holýšov – rozšíření městského kamerového dohlížecího systému – 2. etapa“.
b)
schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace na akci „Holýšov – rozšíření
městského kamerového dohlížecího systému – 2. etapa“, která bude uzavřena
mezi smluvními stranami Plzeňský kraj, sídlem Plzeň, Škroupova 18, a město
Holýšov, podle předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové finanční dotace ve výši 422.000 Kč na akci „Holýšov – rozšíření městského
kamerového dohlížecího systému – 2. etapa“.
c)
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Libora Schröpfera, aby podepsal
smlouvu uvedenou v odstavci b) tohoto usnesení.
Dne 27. 6. 2019 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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271/2019
a)

b)

c)

bere na vědomí, že Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání
dne 10. 6. 2019, usnesením č. 1130/19, poskytnutí účelové finanční dotace
z dotačního titulu „2019 Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy“
na akci „JSDHO Holýšov, kat. III“.
schvaluje přijetí účelové finanční dotace ve výši 29.900 Kč z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci programu „2019 Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční
povahy“ na akci „JSDHO Holýšov, kat. III“.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Libora Schröpfera, aby podepsal
smlouvu o poskytnutí dotace v souladu s odstavcem b) tohoto usnesení.

272/2019
a)
schvaluje vzor Smlouvy o výpůjčce a darování, která bude uzavřena mezi městem Holýšov (půjčitel) a vypůjčitel. Předmětem smlouvy o výpůjčce je zahradní
kompostér, který slouží ke kompostování biologicky rozložitelného odpadu.
Jedná se o kompostér COMPOSTYS H3 o objemu 1100 litrů, který byl pořízen
z finančních prostředků získaných na základě žádosti půjčitele o poskytnutí
podpory z Operačního programu životního prostředí 2014-2020 na realizaci
projektu „Nakládání s BRO ve městě Holýšově“.
b)
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Libora Schröpfera, aby podepsal
smlouvy v souladu s odstavcem a) tohoto usnesení.
273/2019 bere na vědomí informaci místostarostky města Holýšova paní Aleny Burianové, že se dne 18. 6. 2019 na Krajském úřadě Plzeňského kraje uskutečnila
schůzka ve věci přípravy projektové dokumentace na cyklotrasu CT3 v úseku
Plzeň – Holýšov.

Mgr. Libor Schröpfer
starosta

Alena Burianová
místostarostka

Razítko města Holýšova:

Dne 27. 6. 2019 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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