Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
35. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014 - 2018
konané dne 11. ledna 2016
Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Holýšova:
1/2016

2/2016
a)

schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) Žádost o pronájem části pozemku parc. č. 1502 (PK) v k. ú. Holýšov – …..
b) Pachtovní smlouvy – AGRO Staňkov
c) Otevřený přístřešek u ZŠ Holýšov
4. Žádosti
a) o uvolnění zástavního práva k bytové jednotce čp. 375/3 – SVJ čp. 375
5. Ke schválení
a) Ceník služeb – Odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu
pro občany města Holýšova
b) Zápis o posouzení a hodnocení nabídek – Atletické hřiště Holýšov
c) Zápis ze schůze Dotační komise ze dne 23. 12. 2015
d) Rozpočtové opatření města Holýšova na rok 2015 číslo 8
e) Změna obecní hranice – Státní pozemkový úřad
f) MTBS Holýšov – výběrové řízení
g) Dodatek ke Smlouvě o implementaci, pronájmu a podpoře informačního
systému Městský rozhlas
6. Ostatní
a) Záznam o poskytnutí metodické pomoci městu Holýšovu – MVČR
b) Závěrečná zpráva o činnosti Redakční rady Holýšovského zpravodaje
v roce 2015
c) Termín holýšovské pouti

souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 1502 (PK) v katastrálním území
Holýšov o výměře cca 18 m2 ….., bytem …... Smlouva bude uzavřena na dobu
určitou, a to od 11. 1. 2016 do 31. 12. 2018.

Dne 15. 1. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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b)

3/2016
a)

b)

c)

4/2016
a)

b)
c)

schvaluje Nájemní smlouvu o pronájmu části pozemku parc. č. 1502 (PK)
v katastrálním území Holýšov, která bude uzavřena mezi smluvními stranami
město Holýšov a ….., bytem ….., podle předloženého návrhu.

schvaluje Dohodu o ukončení užívání pozemků, která bude uzavřena mezi
smluvními stranami město Holýšov a společnost AGRO Staňkov, a. s., sídlem
Staňkov, Plzeňská 350. Předmětem dohody je ukončení Smlouvy o nájmu zemědělských pozemků č. 257 ze dne 11. 7. 2006, a to ke dni 31. 1. 2016.
schvaluje Smlouvu pachtovní č. 257, která bude uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov a společnost AGRO Staňkov, a. s., sídlem Staňkov, Plzeňská 350, podle předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je provozování zemědělské výroby a zemědělského podnikání. Pacht je sjednán na dobu 7 let
s účinností od 1. 2. 2016.
schvaluje Smlouvu pachtovní č. 259, která bude uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov a společnost AGRO Staňkov, a. s., sídlem Staňkov, Plzeňská 350, podle předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je provozování zemědělské výroby a zemědělského podnikání. Pacht je sjednán na dobu 1 roku
s účinností od 1. 2. 2016.

bere na vědomí nabídku ….., bytem ….., na odprodej otevřeného přístřešku,
který si na své náklady vybudoval v areálu Základní školy Holýšov, za cenu
13.200 Kč.
konstatuje, že nesouhlasí s navrženou prodejní cenou přístřešku uvedeného
v odstavci a) tohoto usnesení.
souhlasí s odkoupením otevřeného přístřešku v areálu Základní školy Holýšov
od ….., bytem ….., za cenu 10.000 Kč.

5/2016

vyhovuje žádosti Společenství vlastníků jednotek čp. 375, sídlem Holýšov, Ruská 375, a souhlasí s uvolněním zástavního práva k bytové jednotce čp. 375/3.

6/2016

schvaluje Ceník služeb odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu
pro občany města Holýšova od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 podle předloženého
návrhu (příloha č. 2).

7/2016
a)

b)

bere na vědomí Zápis o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
„Atletické hřiště Holýšov“ ze dne 11. 1. 2016 (příloha č. 3). Předmětem veřejné
zakázky je tvorba projektové dokumentace v rozsahu prováděcí dokumentace.
vydává Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku

Dne 15. 1. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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c)

8/2016

9/2016
a)

b)

10/2016
a)

b)

11/2016
a)
b)
c)

12/2016

s názvem „Atletické hřiště Holýšov,“ kterým bylo stanoveno pořadí nabídek:
1. AS Projekt, s. r. o., sídlem Plzeň, Zelenohorská 60A, 2. AREA group, s. r. o.,
sídlem Plzeň, Šafaříkovy sady 5, 3. PROJECTSTUDIO8, s. r. o., sídlem Plzeň,
Pod Všemi svatými 4 (příloha č. 4).
souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Atletické hřiště Holýšov“ s uchazečem prvním v pořadí, to je se společností AS Projekt, s. r. o., sídlem Plzeň, Zelenohorská 60A, za nabídkovou cenu 115.000 Kč bez DPH.
schvaluje Zápis schůze Dotační komise ze dne 23. 12. 2015 podle předloženého návrhu (příloha č. 5).

schvaluje v souladu s usnesením č. 95 Zastupitelstva města Holýšova ze dne
17. 6. 2015 Rozpočtové opatření města Holýšova na rok 2015 číslo 8 podle
předloženého návrhu (příloha č. 6).
doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova vzít na vědomí Rozpočtové opatření
města Holýšova na rok 2015 číslo 8 uvedené v odstavci a) tohoto usnesení.

konstatuje, že záměr – žádost Státního pozemkového úřadu, Krajského
pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj, Pobočky Domažlice, sídlem Domažlice,
Haltravská 438, o projednání změny katastrální hranice, musí být vyvěšen
na úřední desce Městského úřadu Holýšov na zákonem stanovenou dobu
a poté se vrátí k projednání žádosti.
ukládá Stavebnímu odboru Městského úřadu Holýšov, aby zajistil vyvěšení
záměru ve smyslu odstavce a) tohoto usnesení.

bere na vědomí zrušení výběrového řízení na jednatele společnosti Městské
technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o. ze dne 25. 9. 2015.
souhlasí s opětovným vypsáním výběrového řízení na jednatele společnosti
Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Jana Mendřece, aby připravil výběrové
řízení uvedené v odstavci b) tohoto usnesení.
schvaluje Dodatek ke Smlouvě o implementaci, pronájmu a podpoře
informačního systému Městský rozhlas, který bude uzavřen mezi smluvními
stranami město Holýšov a společnost MVM Media Group, s. r. o, sídlem Plzeň,
Staniční 1011/63, podle předloženého návrhu. Předmětem dodatku je změna
zhotovitele, který přechází z právní formy OSVČ na společnost s ručením
omezeným.

Dne 15. 1. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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13/2016

bere na vědomí Záznam o poskytnutí metodické pomoci městu Holýšovu
ze dne 14. 12. 2015 (dále jen Záznam), zpracovaný Ministerstvem vnitra,
Odborem veřejné správy, dozoru a kontroly, Oddělením dozoru Plzeň.

14/2016

bere na vědomí Zprávu o činnosti Redakční rady Holýšovského zpravodaje
v roce 2015 zpracovanou šéfredaktorkou Ing. Romanou Tesařovou.

15/2016

bere na vědomí termín holýšovské pouti, která se uskuteční dne 26. 6. 2016.
Termín byl stanoven na základě konzultace s administrátorem Římsko-katolické
farnosti Staňkov, Sloučená farnost Holýšov, panem Wojciechem Pelowskim.

Mgr. Jan Mendřec
starosta

Mgr. Bc. K amil F. Šefl
místostarost a

Razítko města Holýšova:

Dne 15. 1. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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