Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
18. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2018 - 2022
konané dne 8. července 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:
274/2019 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) Změna usnesení RMH č. 221/2019 ze dne 27. 5. 2019 – Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb
4. Žádosti
a) o prodloužení nájemní smlouvy a snížení ceny za pronájem pozemků –
Asociaci výrobců, provozovatelů a distributorů LTZ ČR
5. Ke schválení
a) Jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise pro veřejnou
zakázku „Modernizace učeben a zajištění bezbariérovosti školy – ZŠ
Holýšov – dodávka počítačů“
b) Průzkum trhu na akci „Rekonstrukce plynové kotelny v ZŠ Holýšov
275/2019
a)

b)

276/2019
a)

mění své usnesení č. 221/2019 ze dne 27. 5. 2019 takto:
schvaluje Smlouvu o poskytování telekomunikačních služeb, která bude uzavřena
mezi smluvními stranami město Holýšov a společnost HITEL, s. r. o., sídlem Klatovy
IV, ul. 5. května 831, podle předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je
poskytování telekomunikačních služeb podle specifikace uvedené v příloze č. 1 této
smlouvy. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Cena za poskytování
měsíčních služeb včetně servisu činí 4.175 Kč bez DPH. Rada města Holýšova
konstatuje, že důvodem změny ceny za poskytování měsíčních služeb včetně
servisu je úpravu počtu a poskytnutých druhů telefonních přístrojů.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Libora Schröpfera, aby podepsal smlouvu
uvedenou v odstavci a) tohoto usnesení.

bere na vědomí žádost Asociace výrobců, provozovatelů a distributorů LTZ ČR,
sídlem Klatovy, Národních mučedníků 150/IV, o prodloužení Nájemní smlouvy
o pronájmu pozemků parc. č. 1203/1, 1217/2 a části pozemků parc. č. 1145/5,
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b)

c)

d)

277/2019

278/2019
a)

b)

c)

d)

1203/9, 1203/10, 1203/11, 1203/15, 1203/18, 1287/4 (vše KN) vše v katastrálním
území Holýšov, na dalších pět let. Předmětem smlouvy je, že pronajímatel
přenechal nájemci pozemky za účelem zabezpečení a konání holýšovské pouti.
konstatuje, že nejprve musí být vyvěšen záměr pronajmout pozemky parc.
č. 1203/1, 1217/2 a části pozemků parc. č. 1145/5, 1203/9, 1203/10, 1203/11, 1203/15,
1203/18, 1287/4 (vše KN) vše v katastrálním území Holýšov na úřední desce
Městského úřadu Holýšov na zákonem stanovenou dobu a po uplynutí lhůty se
Rada města Holýšova vrátí k projednání žádosti Asociace výrobců, provozovatelů
a distributorů LTZ ČR, sídlem Klatovy, Národních mučedníků 150/IV.
odkládá rozhodnutí o žádosti Asociace výrobců, provozovatelů a distributorů LTZ
ČR, sídlem Klatovy, Národních mučedníků 150/IV, na snížení ceny za pronájem
pozemků uvedených v odstavci a) tohoto usnesení do příští schůze Rady města
Holýšova.
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo
vyvěšení záměru uvedeného v odstavci b) tohoto usnesení.
jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku
„Modernizace učeben a zajištění bezbariérovosti školy – ZŠ Holýšov – dodávka
počítačů“ ve složení: Ing. Eva Rendlová, Ing. Martin Bolek a pan Jiří Krsička jako
členové, paní Alena Burianová, pan Milan Hulín a pan Jaroslav Kubica jako náhradníci.

bere na vědomí průzkum trhu na veřejnou zakázku „Rekonstrukce plynové kotelny
v Základní škole 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 „Rekonstrukce plynové kotelny v Základní škole Holýšov“ bude uzavřena s fyzickou osobou podnikající Pavel
Kasík, sídlem Mýto, Plzeňská 226, za nabídkovou cenu 1.953.302 Kč bez DPH.
schvaluje Smlouvu o dílo č. 014/2019, která bude uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov a fyzická osoba podnikající Pavel Kasík, sídlem Mýto, Plzeňská
226, podle předloženého návrhu.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Libora Schröpfera, aby podepsal smlouvu
uvedenou v odstavci c) tohoto usnesení.

Mgr. Libor Schröpfer
starosta

Alena Burianová
místostarostka
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