Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
38. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014 - 2018
konané dne 15. února 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:
61/2016

schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) Změna katastrální hranice – Státní pozemkový úřad
b) Smlouva o dílo – provádění kontrol a revizí – Zdeněk Pavlík
c) Smlouva o dílo – provádění kontrol a revizí – Miloslav Lavička
d) Smlouva o dílo – provádění kontrol a revizí – Josef Súkeník
e) Smlouva o dílo – provádění kontrol a revizí – Ivan Jurčenko
f) Zaplacení kupní ceny za nemovitost – …..
g) Program rozvoje města Holýšova
h) Byt v ZŠ Holýšov
4. Žádosti
a) o prominutí poloviny náhrady nákladů právního zastoupení – ….. –
Zelenková Ottová
b) o poskytnutí jedné místnosti pro zkoušení hudební kapely – …..
5. Ke schválení
a) Poskytnutí dotací na rok 2016
b) Smlouva o poskytnutí účelové dotace – zajištění dopravní obslužnosti
území Plzeňského kraje v roce 2016 – KÚPK
c) Zápis hlavní inventarizační komise ze dne 10. 2. 2016
d) Zápis o provedené inventarizaci majetku k 31. 12. 2015 – ZŠ Holýšov
e) Účetní závěrka ZŠ Holýšov za rok 2015
f) Žádost o schválení vyřazení majetku – ZŠ Holýšov
g) Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015 – ZŠ Holýšov
h) Zápis o řádné inventarizaci k 31. 12. 2015 konané v MŠ Holýšov
i) Účetní závěrka MŠ Holýšov k 31. 12. 2015
j) Zápis o finančním vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015 – MŠ
Holýšov
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k) Rozpočtové opatření města Holýšova na rok 2015 číslo 9
l) Vyhodnocení FRB za rok 2015, návrh na vyhlášení výběrového řízení
na rok 2016
m) Přijímací řízení do MŠ Holýšov pro školní rok 2016/2017, Kritéria
přijímacího řízení
n) Změna – zřizovací listiny příspěvkových organizací
6. Ostatní
a) Městský ples
b) Oznámení o konání akce, pohár pro vítěze – Klub chovatelů jezevčíků ČR
c) Poděkování za účast na sbírce „Lepší školu pro všechny“ – Člověk v tísni
d) Jednání s panem Macháčkem – odkup bývalého zdravotního střediska
e) Sportovec roku Domažlicka
62/2016

doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit změnu obecní hranice mezi
katastrálním územím Ohučov – město Staňkov a katastrálním územím Dolní
Kamenice u Staňkova – město Holýšov, podle předloženého návrhu. Změna byla vyvolána komplexními pozemkovými úpravami probíhajícími v katastrálním
území Ohučov a na části katastrálního území Dolní Kamenice u Staňkova
a Kvíčovice. Změna obecní hranice nevyvolává změnu výměry katastrálního
území Dolní Kamenice u Staňkova.

63/2016

schvaluje Smlouvu o dílo – o provádění kontrol/revizí, která bude uzavřena
mezi smluvními stranami město Holýšov a podnikatel Zdeněk Pavlík – technicko-organizační činnost, bytem Holýšov, Husova třída 299, podle předloženého
návrhu. Předmětem smlouvy je provedení revizí přenosných hasicích přístrojů,
revizí hydrantů a kontroly požárních dveří, požárních ucpávek a požárních mřížek podle Ceníku služeb požární ochrany, který tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy.
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to do 31. 3. 2019.

64/2016

schvaluje Smlouvu o dílo – o provádění kontrol/revizí, která bude uzavřena
mezi smluvními stranami město Holýšov a podnikatel Miloslav Lavička, bytem
Holýšov, Krátká 17, podle předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je provedení revizí elektroinstalace, revizí hromosvodu, revizí elektrických spotřebičů
pevně spojených s budovou a revizí nouzového osvětlení podle Cenové nabídky, která tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou,
a to do 31. 3. 2019.

65/2016 schvaluje Smlouvu o dílo – o provádění kontrol/revizí, která bude uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov a podnikatel Josef Súkeník – kominictví,
bytem Staňkov, Komenského 498, podle předloženého návrhu. Předmětem
smlouvy je provedení kontrol spalinových cest a vystavení příslušných revizních
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zpráv podle Cenové nabídky, která tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy. Smlouva bude
uzavřena na dobu určitou, a to do 31. 3. 2019.
66/2016 schvaluje Smlouvu o dílo – o provádění kontrol/revizí, která bude uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov a podnikatel Ivan Jurčenko – JURIS, bytem
Plzeň, Božkovská 67, podle předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je provedení kontrol a kalibrace čidel úniku plynu podle Cenové nabídky, která tvoří
Přílohu č. 1 Smlouvy. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to do
31. 3. 2019.
67/2016 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova zrušit Kupní smlouvu č. NZ 28/2015
ze dne 23. 1. 2015, která měla být uzavřena mezi smluvními stranami město
Holýšov a paní Dana Majlátová, bytem Holýšov, Sadová 548, z důvodu nedodržení platebních podmínek uvedených v části třetí kupní smlouvy.
68/2016 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit Program rozvoje města Holýšova podle předloženého návrhu (příloha č. 2).
69/2016
a)
b)
c)

bere na vědomí informaci starosty města Holýšova Mgr. Jana Mendřece
o výměře a výši nájmu za byt v Základní škole Holýšov.
souhlasí s tím, že byt uvedený v odstavci a) tohoto usnesení bude nabídnut
k pronájmu včetně tří sklepních prostor.
souhlasí s předáním správy bytu v Základní škole Holýšov a bytu v Hasičské
zbrojnici společnosti Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14.

70/2016 nevyhovuje žádosti ….., bytem ….., o prominutí poloviny náhrady nákladů právního zastoupení města Holýšova za vymáhání pohledávky vůči městu Holýšovu.
71/2016
a)
b)
c)

72/2016

souhlasí s poskytnutím jedné místnosti ….., bytem ….., pro zkoušení hudební
kapely v nevyužívaných prostorách budovy čp. 420 v Holýšově.
konstatuje, že veškeré úpravy místnosti uvedené v odstavci a) tohoto usnesení
provede ….. na vlastní náklady a na vlastní nebezpečí.
pověřuje místostarostu města Holýšova Mgr. Bc. Kamila F. Šefla, aby připravil
Smlouvu o výpůjčce ve smyslu odstavce a) tohoto usnesení. Smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden měsíc.
doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova:
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a)

b)

schválit vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace podle zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, podle předloženého návrhu.
schválit v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, poskytnutí dotace ve výši 60.000 Kč TJ Holýšov – basketbal, dotaci ve výši 115.000 Kč TJ Holýšov – lední hokej, dotaci ve výši
240.000 Kč TJ Holýšov – kopaná a dotaci ve výši 900.000 Kč TJ Holýšov – energie.

73/2016

doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit Smlouvu o poskytnutí účelové dotace, která bude uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov
a Plzeňský kraj, sídlem Plzeň, Škroupova 18, podle předloženého návrhu.
Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové finanční dotace ve výši 150.150 Kč
určené na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2016.

74/2016

schvaluje Zápis hlavní inventarizační komise ze dne 10. 2. 2016 o provedení
inventarizace majetku, závazků a pohledávek města Holýšova k 31. 12. 2015
podle předloženého návrhu (příloha č. 3).

75/2016 schvaluje Zápis o provedení inventarizace majetku k 31. 12. 2015 v Základní
škole Holýšov podle předloženého návrhu.
76/2016 schvaluje Účetní závěrku příspěvkové organizace města Holýšova Základní škola
Holýšov za rok 2015 sestavenou k 31. 12. 2015 podle předloženého návrhu.
77/2016
a)
b)
78/2016
a)
b)
c)

d)

schvaluje Protokoly o vyřazení a odepsání majetku Základní školy Holýšov
k 31. 12. 2015 podle předloženého návrhu.
konstatuje, že o vyřazený majetek nemá zřizovatel město Holýšov zájem.

schvaluje Rozdělení hospodářského výsledku Základní školy Holýšov za rok
2015 podle předloženého návrhu.
konstatuje, že Základní škola Holýšov vykazuje celkový hospodářský výsledek
za rok 2015 ve výši 209.060,70 Kč.
souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku Základní školy Holýšov za rok
2015 tak, že celá částka hospodářského výsledku ve výši 209.060,70 Kč bude
převedena do rezervního fondu.
bere na vědomí, že finanční částka rezervního fondu bude použita
na pokračování položení zámkové dlažby na školní zahradě a k instalaci
a ozvučení dvou interaktivních tabulí do učeben.
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79/2016 schvaluje Zápis o řádné inventarizaci k 31. 12. 2015 konané v Mateřské škole
Holýšov podle předloženého návrhu.
80/2016 schvaluje Účetní závěrku příspěvkové organizace města Holýšova Mateřská škola Holýšov za rok 2015 sestavenou k 31. 12. 2015 podle předloženého návrhu.
81/2016
a)
b)
c)

d)

82/2016
a)

b)

83/2016
a)
b)

schvaluje Zápis o finančním vypořádání hospodářského výsledku Mateřské školy Holýšov za rok 2015 podle předloženého návrhu.
konstatuje, že Mateřská škola Holýšov vykazuje hospodářský výsledek za rok
2015 ve výši 163.536,62 Kč.
souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku Mateřské školy Holýšov za rok
2015 tak, že částka ve výši 101.536,62 Kč bude převedena do rezervního fondu
a částka ve výši 62.000 Kč bude převedena do fondu odměn.
bere na vědomí, že peněžní fondy Mateřské školy Holýšov budou použity
podle § 30, 31, 32 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, k dalšímu rozvoji činnosti – vybavení tříd, školních kuchyní, zahrad a celkovému zlepšení prostředí školy.

schvaluje v souladu s usnesením č. 95 Zastupitelstva města Holýšova ze dne
17. 6. 2015 Rozpočtové opatření města Holýšova na rok 2015 číslo 9 podle
předloženého návrhu (příloha č. 4).
doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova vzít na vědomí Rozpočtové opatření
města Holýšova na rok 2015 číslo 9 uvedené v odstavci a) tohoto usnesení.
doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova:
schválit Vyhodnocení Fondu rozvoje bydlení na území města Holýšova za rok
2015 podle předloženého návrhu (příloha č. 5).
vyhlásit v souladu s článkem VII. odst. 3 Pravidel města Holýšova č. 1/2015,
o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území
města Holýšova Výběrové řízení na použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Holýšova v roce 2016 podle předloženého návrhu
(příloha č. 6).

84/2016 schvaluje Přijímací řízení do Mateřské školy Holýšov pro školní rok 2016/2017
včetně Kritérií přijímacího řízení podle předloženého návrhu.
85/2016
a)

bere na vědomí informaci právní zástupkyně města Holýšova Bc. JUDr. Heleny
Zelenkové Ottové o právní úpravě nabývání darů příspěvkovými organizacemi
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b)

86/2016

87/2016
a)

b)

88/2016

vymezené v zákoně č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
pověřuje vedoucí Finančního odboru Městského úřadu Holýšov paní Marii
Roučkovou a právní zástupkyni města Holýšova Bc. JUDr. Helenu Zelenkovou
Ottovou, aby připravily návrhy dodatků zřizovacích listin příspěvkových organizací města Holýšova v souladu s informacemi uvedenými v odstavci a) tohoto
usnesení.
děkuje všem zaměstnancům Městského kulturního střediska Holýšov
za přípravu a uspořádání 17. městského plesu, který se uskutečnil v pátek
5. 2. 2016 v Kulturním domě v Holýšově.

bere na vědomí informaci Klubu chovatelů jezevčíků České republiky o konání
Klubové výstavy jezevčíků, která se uskuteční dne 28. 2. 2016 v Kulturním domě
Holýšov od 09:00 hodin.
souhlasí s pořízením poháru pro vítěze Klubové výstavy jezevčíků na náklady
města Holýšova z rozpočtu města Holýšova na rok 2016.
bere na vědomí poděkování společnosti Člověk v tísni, o. p. s., sídlem Praha,
Šafaříkova 24, za účast na sbírce „Lepší školu pro všechny“.

89/2016 bere na vědomí informaci starosty města Holýšova Mgr. Jana Mendřece
o jednání ve věci odkupu bývalého zdravotního střediska čp. 100 v Holýšově.
90/2016 bere na vědomí informaci starosty města Holýšova Mgr. Jana Mendřece
o přípravě akce Sportovec roku Domažlicka, která se uskuteční dne 8. 4. 2016
v Kulturním domě v Holýšově.

Mgr. Jan Mendřec
starosta

Mgr. Bc. Kamil F. Šefl
místostarost a

Razítko města Holýšova:
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