Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
19. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2018 - 2022
konané dne 22. 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:
279/2019 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) Žádost o pronájem skladu – …..
b) Žádost o prodej pozemku č. 684/14 v k. ú. Holýšov – …..
c) Žádost o prodej pozemku č. 1507/37 v k. ú. Holýšov – TJ Holýšov
4. Žádosti
a) o prodloužení smlouvy o nájmu nebytových prostor – Petr Němeček
b) o prodej pozemku parc. č. 25/11 v k. ú. Dolní Kamenice u Holýšova – …..
5. Ke schválení
a) Zápis 6. schůze Bytové a sociální komise ze dne 11. 7. 2019
b) Jmenování komisí pro otevírání obálek a hodnotící komise pro veřejnou
zakázku „Rekonstrukce ulic Školní, Slepá a Příčná v Holýšově“ a pro
veřejnou zakázku „1. etapa – propojení parku a PMV“
c) Průzkum trhu „TDI – Rekonstrukce ulic Školní, Slepá a Příčná
v Holýšově“
d) Výpověď Smluv o provozu webových stránek – Galileo Corporation
e) Veřejná zakázka malého rozsahu „Modernizace učeben a zajištění
bezbariérovosti školy – ZŠ Holýšov – dodávka počítačů“
6. Ostatní
a) Odstranění závad na kolumbáriu na holýšovském hřbitově
280/2019
a)

b)

souhlasí s pronájem skladu, který se nachází na pozemku parc. č. st. 801 (KN)
v katastrálním území Holýšov ….., bytem ….., a to na dobu neurčitou.
schvaluje Smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání, která bude
uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov a ….., bytem ….., podle
předloženého návrhu (přílohy č. 2). Smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou. Podle Směrnice č. 41 pro stanovení výše nájmu z nebytových prostor

Dne 25. 7. 2019 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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c)

a stanovení způsobu úhrady nájemného schválené usnesením Rady města
Holýšova č. 147/2016 ze dne 4. 4. 2016, činí nájemné 500 Kč za 1 m2 a 1 rok.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Libora Schröpfera, aby podepsal
smlouvu uvedenou v odstavci b) tohoto usnesení.

281/2019

doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova 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) …., bytem ….., za cenu 200 Kč za 1 m2. Oprávněné náklady spojené
s prodejem pozemku a sepsáním kupní smlouvy bude hradit strana kupující.

282/2019

doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova prodat pozemek parc. č. 1507/37
(KN) o výměře 350 m2 v katastrálním území Holýšov (lokalita areálu
fotbalového stadionu) Tělovýchovné jednotě Holýšov, z. s., sídlem Holýšov,
Táborová 528, za cenu 100 Kč za 1 m2. Oprávněné náklady spojené s prodejem
pozemku a sepsáním kupní smlouvy bude hradit strana kupující.

283/2019
a)

b)

c)

284/2019
a)

b)

285/2019

bere na vědomí žádost fyzické osoby podnikající Petr Němeček, sídlem Stod,
Baarova 28, o prodloužení Smlouvy o nájmu nebytových prostor – skladu
v Průmyslové zóně II – Holýšov, v budově bez čp., nacházející se na pozemku
parc. č. st. 99 (KN) v katastrálním území Neuměř.
konstatuje, že nejprve musí být vyvěšen záměr pronajmout nebytové prostory
– sklad v Průmyslové zóně II – Holýšov, v budově bez čp., nacházející se na
pozemku parc. č. st. 99 (KN) v katastrálním území Neuměř na úřední desce
Městského úřadu Holýšov na zákonem stanovenou dobu a po uplynutí lhůty se
Rada města Holýšova vrátí k projednání žádosti fyzické osoby podnikající Petr
Němeček, sídlem Stod, Baarova 28.
pověřuje místostarostku města Holýšova paní Alenu Burianovou, aby zajistila
vyvěšení záměru uvedeného v odstavci b) tohoto usnesení.

konstatuje, že nejprve musí být vyvěšen záměr prodat pozemek parc. č. 25/11
(KN) o výměře 36 m2 v katastrálním území Dolní Kamenice u Holýšova 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 a) tohoto usnesení.
schvaluje Zápis 6. schůze Bytové a sociální komise ze dne 11. 7. 2019, podle
předloženého návrhu (příloha č. 3).

Dne 25. 7. 2019 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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286/2019
a)

b)

287/2019
a)

b)

c)

d)

288/2019
a)

b)

c)

d)

e)

jmenuje:
komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce ulic Školní, Slepá a Příčná v Holýšově“ ve složení: Ing. Michal Cvikl,
pan Jaroslav Kubica a pan Milan Hulín jako členové, paní Andrea Pražáková,
Ing. Eva Rendlová a pan Radek Špiller jako náhradníci.
komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku „1. etapa – propojení parku a PMV Holýšov“ ve složení: pan Milan Hulín, pan Jaroslav
Kubica a pan Radek Špiller jako členové, Ing. Eva Rendlová jako náhradník.

bere na vědomí průzkum trhu na veřejnou zakázku výkon technického dozoru
investora na akci „Rekonstrukce ulic Školní, Slepá a Příčná v 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.
souhlasí s tím, že Smlouva o dílo na veřejnou zakázku výkon technického dozoru investora na akci „Rekonstrukce ulic Školní, Slepá a Příčná v Holýšově“ bude uzavřena s fyzickou osobou podnikající Martin Polák, IČ 43351328, sídlem
Holýšov, Francouzská 149, za nabídkovou cenu 88.000 Kč včetně DPH.
schvaluje Smlouvu o dílo, která bude uzavřena mezi smluvními stranami město
Holýšov a fyzická osoba podnikající Martin Polák, IČ 43351328, sídlem Holýšov,
Francouzská 149, podle předloženého návrhu.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Libora Schröpfera, aby podepsal
smlouvu uvedenou v odstavci c) tohoto usnesení.

souhlasí s podáním výpovědi smlouvy evidenční číslo NSWW-020-6-2013 ze
dne 11. 11. 2013, která byla uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov
a společnost Galileo Corporation, s. r. o., sídlem Chomutov, Březenecká 4808.
souhlasí s podáním výpovědi smlouvy evidenční číslo SWMP-002-7-2013 ze
dne 11. 11. 2013, která byla uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov
a společnost Galileo Corporation, s. r. o., sídlem Chomutov, Březenecká 4808.
souhlasí s podáním výpovědi smlouvy evidenční číslo BAL-42-05-2018 ze dne
6. 6. 2018, která byla uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov a společnost Galileo Corporation, s. r. o., sídlem Chomutov, Březenecká 4808.
souhlasí s podáním výpovědi smlouvy evidenční číslo MA-01-05-2018 ze dne
17. 5. 2018, která byla uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov a společnost Online-Team, s. r. o., sídlem Chomutov, Březenecká 4808.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Libora Schröpfera, aby podepsal výpovědi uvedené v odstavcích a) až d) tohoto usnesení.

Dne 25. 7. 2019 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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f)

289/2019
a)

b)

c)

pověřuje radního Ing. Martina Pytlíka, aby zajistil ve stanovených termínech
odeslání výpovědí uvedených v odstavcích a) až d) tohoto usnesení tak, aby
závazek města Holýšova vůči společnosti Galileo Corporation, s. r. o., sídlem
Chomutov, Březenecká 4808 a společnosti Online-Team, s. r. o., sídlem Chomutov, Březenecká 4808, byl ukončen k 31. 1. 2020.

bere na vědomí:
I. informaci o realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Modernizace učeben a zajištění bezbariérovosti školy – ZŠ Holýšov – dodávka počítačů“.
II. Protokol o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
s názvem „Modernizace učeben a zajištění bezbariérovosti školy – ZŠ Holýšov – dodávka počítačů“ ze dne 19. 7. 2019.
III. doporučení hodnotící komise vybrat jako nejvhodnější nabídku na veřejnou
zakázku s názvem „Modernizace učeben a zajištění bezbariérovosti školy –
ZŠ Holýšov – dodávka počítačů“ nabídku uchazeče AUTOCONT, a. s.,
IČ 04308697, sídlem Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Hornopolní
3322/34, s předloženou nabídkovou cenou 302.435 Kč bez DPH.
IV. doporučení uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky s názvem „Modernizace učeben a zajištění bezbariérovosti školy – ZŠ Holýšov – dodávka počítačů“ se společností AUTOCONT, a. s., IČ 04308697, sídlem Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Hornopolní 3322/34, za nabídkovou cenu 302.435 Kč
bez DPH.
rozhodla:
I. vybrat jako nejvhodnější nabídku na veřejnou zakázku s názvem „Modernizace učeben a zajištění bezbariérovosti školy – ZŠ Holýšov – dodávka počítačů“ uchazeče AUTOCONT, a. s., IČ 04308697, sídlem Ostrava, Moravská
Ostrava a Přívoz, Hornopolní 3322/34, s nabídkovou cenou 302.435 Kč bez
DPH.
II. uzavřít smlouvu o dílo na plnění veřejné zakázky s názvem „Modernizace
učeben a zajištění bezbariérovosti školy – ZŠ Holýšov – dodávka počítačů“
se společností AUTOCONT, a. s., IČ 04308697, sídlem Ostrava, Moravská
Ostrava a Přívoz, Hornopolní 3322/34, za nabídkovou cenu 302.435 Kč bez
DPH.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Libora Schröpfera, aby v souladu
s odstavcem b) tohoto usnesení podepsal smlouvu o dílo.

Dne 25. 7. 2019 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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290/2019
a)

b)

c)

bere na vědomí informaci starosty města Holýšova Mgr. Libora Schröpfera
o dalším postupu ve věci odstranění závad na kolumbáriu na holýšovském
hřbitově.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Libora Schröpfera, aby vstoupil do jednání se společností SMP CZ, a. s., sídlem Praha 8, Pobřežní 667/78, ve věci odstranění závad na kolumbáriu na holýšovském hřbitově.
konstatuje, že v případě zdlouhavého řešení odstranění závad na kolumbáriu
na holýšovském hřbitově, zaplatí město Holýšov opravu z rozpočtu města jako
havarijní stav a vzniklé náklady bude vymáhat od zhotovitele stavby společnosti
SMP CZ, a. s., sídlem Praha 8, Pobřežní 667/78.

Mgr. Libor Schröpfer
starosta

Alena Burianová
místostarostka

Razítko města Holýšova:

Dne 25. 7. 2019 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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