Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
20. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2018 - 2022
konané dne 5. srpna 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:
291/2019 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy a snížení ceny za pronájem pozemků – Asociace výrobců, provozovatelů a distributorů LTZ ČR
b) Vyjádření ke koupi pozemku parc. č. 684/14 v k. ú. Holýšov – …..
4. Žádosti
a) o souhlas s použitím znaku města Holýšova – TJ Holýšov
5. Ke schválení
a) Průzkum trhu – TDI „1. etapa – propojení parku a PMV – Holýšov“
b) Průzkum trhu – Oprava živičných povrchů pozemních komunikací
v Průmyslové zóně II – Holýšov
c) Veřejná zakázka malého rozsahu „Rekonstrukce ulic Školní, Slepá
a Příčná v Holýšově“
d) Veřejná zakázka malého rozsahu „1. etapa – propojení parku a PMV –
Holýšov“
e) Dodatek č. 1 SOD na akci „Modernizace učeben a zajištění
bezbariérovosti školy – ZŠ Holýšov – stavební práce“ – ZSS
f) Směrnice č. 48 k účtování projektů IROP
g) Směrnice č. 49 k účtování výnosů a nákladů Pečovatelské služby města
Holýšova, ID 2695642
h) Přerušení provozu školní družiny ve školním roce 2019/2020
i) Pořízení automatického externího defibrilátoru pro potřeby města
Holýšova
j) Nabídka na zřízení běžného účtu – UniCredit Bank
6. Ostatní
a) Protokol o kontrole č. j. CENT 16844/2019 – Holýšov – smíšená stezka
podél silnice III/1852 úsek Husova třída (vjezd do zahr. kolonie – Srbický
potok)
b) Ředitelské volno – ZŠ Holýšov
Dne 8. 8. 2019 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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292/2019
a)

b)

c)

293/2019
a)

b)
294/2019
a)

b)

295/2019
a)

souhlasí s prodloužením Nájemní smlouvy o pronájmu pozemků 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 dalších
pět let. Předmětem smlouvy je, že pronajímatel přenechal nájemci pozemky za
účelem zabezpečení a konání holýšovské pouti.
vyhovuje žádosti Asociace výrobců, provozovatelů a distributorů LTZ ČR,
sídlem Klatovy, Národních mučedníků 150/IV, o snížení ceny za pronájem
pozemků uvedených v odstavci a) tohoto usnesení a stanovuje nájemné za
tyto pozemky ve výši 45.000 Kč za 1 rok.
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby ve
spolupráci s právním zástupcem města Holýšova mgr. ing. Janem Lerchem,
připravilo dodatek k Nájemní smlouvě o pronájmu pozemků 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, a předložilo ho
Radě města Holýšova ke schválení.

bere na vědomí vyjádření ….., bytem ….., k usnesení Rady města Holýšova č.
281/2019 ze dne 22. 7. 2019, kterým byl Zastupitelstvu města Holýšova
doporučen prodej pozemku 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. ….., bytem ….., uvedla, že doporučená prodejní cena
pozemku je pro ni nereálná, a proto navrhla novou prodejní cenu ve výši 100
Kč za 1 m2.
trvá na svém usnesení č. 281/2019 ze dne 22. 7. 2019.

bere na vědomí žádost Tělovýchovné jednoty Holýšov, z. s., sídlem Holýšov,
Táborová 528, o souhlas s použitím znaku města Holýšova na dvou sadách
dresů hokejového oddílu HC Holýšov.
souhlasí s použitím znaku města Holýšova na dvou sadách dresů hokejového
oddílu HC Holýšov, který bude v sezóně 2019/2020 působit v Plzeňské
hokejové hobby lize.

bere na vědomí průzkum trhu na veřejnou zakázku výkon technického dozoru
investora na akci „1. etapa – propojení parku a PMV – Holýšov“, zpracovaný
v souladu se Směrnicí č. 1/2014, pro evidenci veřejných zakázek a zadávání ve-

Dne 8. 8. 2019 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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b)

c)

d)

296/2019
a)

b)

c)

d)

297/2019
a)

řejných zakázek malého rozsahu pro obec Holýšov a příspěvkové organizace
zřizované obcí Holýšov.
souhlasí s tím, že Příkazní smlouva na veřejnou zakázku výkon technického dozoru investora na akci „1. etapa – propojení parku a PMV – Holýšov“ bude uzavřena s fyzickou osobou podnikající Jaroslav Weber, IČ 69253307, sídlem Domažlice, Švabinského 563, za nabídkovou cenu 45.980 Kč včetně DPH.
schvaluje Příkazní smlouvu, která bude uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov a fyzickou osobou podnikající Jaroslav Weber, IČ 69253307, sídlem
Domažlice, Švabinského 563, podle předloženého návrhu.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Libora Schröpfera, aby podepsal
smlouvu uvedenou v odstavci c) tohoto usnesení.

bere na vědomí průzkum trhu na veřejnou zakázku na akci „Oprava živičných
povrchů pozemních komunikací v Průmyslové zóně II – 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 akci „Oprava živičných povrchů pozemních
komunikací v Průmyslové zóně II – Holýšov“ bude uzavřena se společností FINAL KOM, s. r. o., IČ 02877155, sídlem Mochtín, Kocourov 36, za nabídkovou
cenu 493.691 Kč bez DPH.
schvaluje Smlouvu o dílo, která bude uzavřena mezi smluvními stranami město
Holýšov a společnost FINAL KOM, s. r. o., IČ 02877155, sídlem Mochtín, Kocourov 36, podle předloženého návrhu.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Libora Schröpfera, aby podepsal
smlouvu uvedenou v odstavci c) tohoto usnesení.

bere na vědomí:
I. informaci o realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce ulic Školní, Slepá a Příčná v Holýšově“.
II. Zprávu o hodnocení nabídek na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce
ulic Školní, Slepá a Příčná v Holýšově“ ze dne 30. 7. 2019, a Posouzení zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny ze dne 5. 8. 2019.
III. doporučení hodnotící komise vyřadit nabídku na veřejnou zakázku s názvem
„Rekonstrukce ulic Školní, Slepá a Příčná v Holýšově“ uchazeče Silnice Horšovský Týn, a. s., IČ 45359164, sídlem Horšovský Týn, Nad Rybníčkem 40,
z důvodu, že ve stanovené lhůtě nezaslal zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny.

Dne 8. 8. 2019 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová

Strana 3 (celkem 6)

Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

b)

c)

298/2019
a)

IV. doporučení hodnotící komise vyřadit nabídku na veřejnou zakázku s názvem
„Rekonstrukce ulic Školní, Slepá a Příčná v Holýšově“ uchazeče JSF stavební,
s. r. o., IČ 05568714, sídlem Nýrsko, Bystřice nad Úhlavou 20, z důvodu, že
ve stanovené lhůtě nezaslal zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny.
V. doporučení hodnotící komise vybrat jako nejvhodnější nabídku na veřejnou
zakázku s názvem „Rekonstrukce ulic Školní, Slepá a Příčná v Holýšově“ nabídku uchazeče ROBSTAV, k. s., IČ 27430774, sídlem Praha 12, Modřany,
Mezi vodami 205/29, s předloženou nabídkovou cenou 7.846.102,89 Kč bez
DPH.
VI. doporučení uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce ulic Školní, Slepá a Příčná v Holýšově“ se společností ROBSTAV, k. s.,
IČ 27430774, sídlem Praha 12, Modřany, Mezi vodami 205/29, za nabídkovou cenu 7.846.102,89 Kč bez DPH.
rozhodla:
I. vyřadit nabídku na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce ulic Školní,
Slepá a Příčná v Holýšově“ uchazeče Silnice Horšovský Týn, a. s.,
IČ 45359164, sídlem Horšovský Týn, Nad Rybníčkem 40, z důvodu, že ve
stanovené lhůtě nezaslal zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny.
II. vyřadit nabídku na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce ulic Školní,
Slepá a Příčná v Holýšově“ uchazeče JSF stavební, s. r. o., IČ 05568714, sídlem Nýrsko, Bystřice nad Úhlavou 20, z důvodu, že ve stanovené lhůtě nezaslal zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny.
III. vybrat jako nejvhodnější nabídku na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce ulic Školní, Slepá a Příčná v Holýšově“ uchazeče ROBSTAV, k. s.,
IČ 27430774, sídlem Praha 12, Modřany, Mezi vodami 205/29, s nabídkovou
cenou 7.846.102,89 Kč bez DPH.
IV. uzavřít Smlouvu o dílo na plnění veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce
ulic Školní, Slepá a Příčná v Holýšově“ se společností ROBSTAV, k. s.,
IČ 27430774, sídlem Praha 12, Modřany, Mezi vodami 205/29, za nabídkovou cenu 7.846.102,89 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:
I. informaci o realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „1. etapa –
propojení parku a PMV – Holýšov“.
II. Protokol o otevírání obálek s nabídkami na veřejnou zakázku s názvem
„1. etapa – propojení parku a PMV – Holýšov“ ze dne 30. 7. 2019.
III. doporučení hodnotící komise vybrat jako nejvhodnější nabídku na veřejnou
zakázku s názvem „1. etapa – propojení parku a PMV – Holýšov“ nabídku

Dne 8. 8. 2019 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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b)

c)

299/2019
a)

b)

uchazeče FINAL KOM, s. r. o., IČ 02877155, sídlem Mochtín, Kocourov 36,
s předloženou nabídkovou cenou 2.365.000 Kč bez DPH.
IV. doporučení uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky s názvem „1. etapa –
propojení parku a PMV – Holýšov“ se společností FINAL KOM, s. r. o.,
IČ 02877155, sídlem Mochtín, Kocourov 36, za nabídkovou cenu
2.365.000 Kč bez DPH.
rozhodla:
I. vybrat jako nejvhodnější nabídku na veřejnou zakázku s názvem „1. etapa –
propojení parku a PMV – Holýšov“ uchazeče FINAL KOM, s. r. o.,
IČ 02877155, sídlem Mochtín, Kocourov 36, s nabídkovou cenou
2.365.000 Kč bez DPH.
II. uzavřít Smlouvu o dílo na plnění veřejné zakázky s názvem „1. etapa – propojení parku a PMV – Holýšov“ se společností FINAL KOM, s. r. o.,
IČ 02877155, sídlem Mochtín, Kocourov 36, za nabídkovou cenu
2.365.000 Kč bez DPH.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Libora Schröpfera, aby v souladu
s odstavcem b) tohoto usnesení podepsal smlouvu o dílo.

schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 5. 2019, který bude uzavřen mezi smluvními stranami město Holýšov a společnost Západočeská stavební společnost, s. r. o., IČ 25215566, sídlem Holýšov, náměstí 5. května 101,
podle předloženého návrhu. Předmětem dodatku jsou vícepráce na akci „Modernizace učeben a zajištění bezbariérovosti školy – ZŠ Holýšov – stavební práce“ ve výši 246.958 Kč bez DPH.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Libora Schröpfera, aby podepsal dodatek uvedený v odstavci a) tohoto usnesení.

300/2019

schvaluje Směrnici č. 48 k účtování projektů IROP podle předloženého návrhu.
Směrnice upravuje způsob účtování projektu „Modernizace učeben a zajištění
bezbariérovosti
školy
II“,
registrační
číslo
projektu
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008588 (příloha č. 2).

301/2019

schvaluje Směrnici č. 49 k účtování výnosů a nákladů Pečovatelské služby města Holýšova – ID 2695642 podle předloženého návrhu (příloha č. 3).

302/2019

schvaluje přerušení činnosti školní družiny v době školních prázdnin pro školní
rok 2019/2020, podle návrhu předloženého ředitelkou Základní školy Holýšov
Mgr. Monikou Hynčíkovou. Provoz školní družiny bude zajištěn v době podzimních, pololetních a velikonočních prázdnin, pokud se přihlásí minimálně 10
žáků přihlášených k pravidelné denní docházce do školní družiny.

Dne 8. 8. 2019 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová

Strana 5 (celkem 6)

Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

303/2019
a)

b)

304/2019
a)

b)
c)

d)

souhlasí s pořízením jednoho automatického externího defibrilátoru z rozpočtu
města Holýšova.
pověřuje místostarostku města Holýšova paní Alenu Burianovou, aby zajistila
pořízení jednoho automatického externího defibrilátoru.

bere na vědomí nabídku společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, na zřízení běžného účtu.
souhlasí se zřízením běžného účtu u společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1.
schvaluje Smlouvu o běžném učtu, která bude uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov a společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
a. s., sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, podle předloženého návrhu.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Libora Schröpfera, aby podepsal
smlouvu uvedenou v odstavci c) tohoto usnesení.

305/2019

bere na vědomí Protokol o kontrole č. j. CENT 16844/2019 ze dne 25. 7. 2019.
Kontrola byla provedena u projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0006393
s názvem Holýšov – smíšená stezka podél silnice III/1852 úsek Husova třída
(vjezd do zahr. kolonie – Srbický potok). Předmětem veřejnosprávní kontroly
č. 001194-2019/IROP bylo ověření výdajů uplatněných v žádosti o platbu číslo
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0006393/2019/002/POST, Závěrečné zprávy o realizaci projektu a porovnání skutečného stavu se stavem deklarovaným a dále
ověření dodržování povinností příjemce v době realizace projektu vyplývajících
z Výzvy č. 53 IROP, Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínek Rozhodnutí
o poskytnutí dotace, a dalších souvisejících pravidel. Během kontroly nebyly
zjištěny nedostatky.

306/2019

bere na vědomí informaci, že ředitelka Základní školy Holýšov Mgr. Monika
Hynčíková vyhlásila v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění
pozdějších předpisů, ředitelské volno ve dnech 16. 9. 2019, 17. 9. 2019,
31. 10. 2019 a 1. 11. 2019.

Mgr. Libor Schröpfer
starosta

Bc. Hana Valachovičová
místostarostka

Razítko města Holýšova:
Dne 8. 8. 2019 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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