Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšov

Město Holýšov

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
59.
schůze Rady města Holýšov ve volebním období 2010 - 2014
konané dne 24. června 2013
Rada města Holýšov:
156/2013
1.
2.
3.

4.

5.

schvaluje následující pořad schůze:
Zahájení schůze
Schválení pořadu schůze
Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) Smlouva o inženýrské činnosti při získávání územního rozhodnutí akce:
„Holýšov – Rekreační areál Tankodrom“
b) vlajka Města Holýšov
Ke schválení
a) Dodatek č. 1 SON na NP čp. 72 – Křesťanské centrum Logos Holýšov
b) Dodatek č. 4 SON na NP čp. 72 – Česká spořitelna
c) Smlouva o úhradě neinvestičních nákladů MŠ Holýšov
Ostatní
a) Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek – veřejná zakázka malého rozsahu
„Rekonstrukce ulic Táborová a Sokolovská v Holýšově“
b) otevření „Rehabilitace Holýšov“
c) finanční pomoc obci postižené povodní
d) Osadní výbor pro část Dolní Kamenice

157/2013
a) schvaluje Smlouvu o inženýrské činnosti při získávání územního rozhodnutí akce: „Holýšov – rekreační areál Tankodrom“, která bude uzavřena mezi Městem
Holýšov (mandant) a společností ING.WAY, s. r. o., sídlem Plzeň, Karlova 19
(mandatář), podle předloženého návrhu.
b) pověřuje starostu Města Holýšov Ing. Antonína Pazoura podpisem smlouvy ve
smyslu odstavce a) tohoto usnesení.
158/2013
a) bere na vědomí informaci, že na internetových stránkách Města Holýšov
www.mestoholysov.cz bude umístěna informace o právě probíhajícím rozhodování o nové vlajce Města Holýšov.
b) souhlasí s tím, že případné další návrhy vlajky Města Holýšov bude možné předložit do 9. srpna 2013 a následně na schůzi RMH dne 12. srpna 2013 budou projednány a vybrány konkrétní návrhy vlajky, které budou předloženy ZMH.
159/2013
a) souhlasí s pronájmem nebytových prostor v Holýšově ve Školní ulici čp. 72 za
účelem využití kanceláře pro sdružení Křesťanské centrum Logos Holýšov, o. s.,
sídlem Holýšov, Pod Makovým vrchem 621.
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b) schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o nájmu nebytových prostor v Holýšově ve
Školní ulici čp. 72, který bude uzavřen mezi Městem Holýšov a sdružením Křesťanské centrum Logos Holýšov, o. s., sídlem Holýšov, Pod Makovým vrchem
621, podle předloženého návrhu.
160/2013
a) odkládá schválení Dodatku č. 4 Smlouvy o nájmu nebytových prostor ve Školní
ulici čp. 72 v Holýšově, který předložila společnost Česká spořitelna, a. s., sídlem
Praha 4, Olbrachtova 1929/62, do doby, až budou připraveny podklady pro jeho
schválení.
b) ukládá místostarostce Města Holýšov připravit podklady pro schválení Dodatku
č. 4 Smlouvy o nájmu nebytových prostor ve smyslu odstavce a).
161/2013
a) souhlasí s uzavřením smlouvy o úhradě neinvestičních nákladů na provoz Mateřské školy Holýšov mezi Městem Holýšov a obcemi, které o to požádají.
b) schvaluje vzor smlouvy o úhradě neinvestičních nákladů na provoz Mateřské školy Holýšov, která bude uzavřena mezi Městem Holýšov a obcemi, které o to požádají, podle předloženého návrhu.
162/2013
a) bere na vědomí Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek podle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách – veřejná zakázka malého rozsahu „Rekonstrukce ulic Táborová a Sokolovská v Holýšově“ ze dne 20. června 2013.
b) souhlasí, aby smlouva o dílo na akci „Rekonstrukce ulic Táborová a Sokolovská
v Holýšově“ byla uzavřena se společností Strabag, a. s., IČO 60838744, sídlem
Plzeň, Parková 1205/11, za nabídkovou cenu 2.698.748,96 Kč bez DPH.
c) pověřuje starostu Města Holýšov Ing. Antonína Pazoura podpisem smlouvy ve
smyslu odstavce b) tohoto usnesení.
163/2013 bere na vědomí, že ve čtvrtek 4. července 2013 od 12:00 hodin se uskuteční slavnostní otevření nově zrekonstruované rehabilitace ve Zdravotním středisku Holýšov.
164/2013 souhlasí s tím, že Město Holýšov přispěje finanční částkou obci postižené povodní na odstranění škod a konstatuje, že výběr obce bude proveden na příští schůzi.
165/2013 ukládá radnímu Mgr. Liboru Schröpferovi, aby připravil návrh na změnu ve složení Osadního výboru pro část Dolní Kamenice.
Dne 26. 6. 2013 zpracoval: Mgr. Bc. Kamil F. Šefl

Ing. Antonín Pazour

Bc. Hana Valachovičová

starosta

místostarostka

Razítko Města Holýšov:
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