Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
37. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014 - 2018
konané dne 3. 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:
48/2016

schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) Prodej části pozemku parc. č. 1485 v k. ú. Holýšov – Lesy ČR
b) Smlouva o dílo – NAVA TISK
c) Smlouva o provádění revizí a kontrol plynových zařízení a odborných
prohlídek kotelen – BEZPO Plzeň
d) Smlouva o provádění revizí tlakových nádob stabilních – BEZPO Plzeň
e) Smlouva o poskytování služeb – Plyntop-24 sevis
4. Žádosti
a) o změnu Územního plánu města Holýšova – …..
b) o vyjádření obce – obnova katastrálního operátu – Katastrální úřad
pro PK
c) o pronájem WC – …..
5. Ke schválení
a) Zápis zasedání finančního výboru ze dne 2. 2. 2016
b) Rozpočet města Holýšova na rok 2016
c) Smlouva o dílo na poskytnutí technické asistence a konzultační podpory
v oblasti tepelného hospodářství pro město Holýšov – ENACO
d) Příloha Komisionářské smlouvy – Ceník č. 7 za výrobu, distribuci
a rozúčtování tepla a správu kotelen

49/2016 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova změnit usnesení č. 165 ze dne
16. 12. 2015 takto: „Zastupitelstvo města Holýšova schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1485 (KN) v katastrálním území Holýšov o výměře cca 31.500 m2
státnímu podniku Lesy České republiky, s. p., sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 265-47/2015 ze dne
28. 11. 2015, zpracovaným Ing. Pavlínou Wolfovou, odhadkyní nemovitostí, sídlem Domažlice, Hradská 79, to je 40 Kč za 1 m2 za podmínky, že na uvedeném
Dne 4. 2. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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pozemku zůstane zachována veřejně přístupná komunikace. Oprávněné náklady spojené s prodejem pozemku a sepsáním kupní smlouvy bude hradit strana
kupující.“
50/2016 schvaluje Smlouvu o dílo, která bude uzavřena mezi smluvními stranami město
Holýšov a společnost NAVA TISK, s. r. o., sídlem Plzeň, Hankova 1455/6. Předmětem smlouvy je výroba a dodání Holýšovského zpravodaje podle specifikace
uvedené v čl. I. smlouvy. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to do
31. 12. 2018.
51/2016 schvaluje Smlouvu o provádění revizí a kontrol plynových zařízení a odborných
prohlídek kotelen, která bude uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov
a společnost BEZPO Plzeň, s. r. o., sídlem Plzeň, Hřímalého 805/3, podle návrhu
předloženého právní zástupkyní města Holýšova Bc. JUDr. Helenou Zelenkovou
Ottovou. Předmětem smlouvy je zajištění činnosti v oblasti provádění revizí
a kontrol plynových zařízení a odborných prohlídek kotelen, která bude společnost BEZPO Plzeň, s. r. o., zajišťovat revizním technikem plynových zařízení
a odborných prohlídek kotelen.
52/2016 schvaluje Smlouvu o provádění revizí tlakových nádob stabilních, která bude
uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov a společnost BEZPO Plzeň,
s. r. o., sídlem Plzeň, Hřímalého 805/3, podle návrhu předloženého právní zástupkyní města Holýšova Bc. JUDr. Helenou Zelenkovou Ottovou. Předmětem
smlouvy je zajištění činnosti v oblasti provádění revizí tlakových nádob stabilních, které bude společnost BEZPO Plzeň, s. r. o., zajišťovat revizním technikem
tlakových nádob stabilních.
53/2016 schvaluje Smlouvu o poskytování služeb, která bude uzavřena mezi smluvními
stranami město Holýšov a společnost Plyntop-24 servis, s. r. o., sídlem Domažlice, Prokopa Velikého 572, podle návrhu předloženého právní zástupkyní města
Holýšova Bc. JUDr. Helenou Zelenkovou Ottovou. Předmětem smlouvy je zajištění činnosti v oblasti provádění údržby, kontrol, revizí plynových spotřebičů
a spalinových cest, které bude společnost Plyntop - 24 servis, s. r. o., zajišťovat
odborným pracovníkem.
54/2016 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit pořízení změny č. 1 Územního plánu města Holýšova na návrh ….., bytem …... Jedná se o bodovou změnu
limity pozemku parc. č. st. 515 (KN) a parc. č. 1360/7 (KN) v katastrálním území
Holýšov – limita dopravní infrastruktura silniční na limitu umožňující umístění
pekárny. Projednání změny č. 1 Územního plánu města Holýšova je podmíněno
úplnou náhradou nákladů na zpracování návrhu a přípravu mapových podkladů ….., bytem …...
Dne 4. 2. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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55/2016
a)

b)

c)

56/2016
a)

b)

bere na vědomí žádost Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, sídlem Plzeň,
Radobyčická 12, o součinnost – porovnání seznamu budov obsahujícího stav
katastru nemovitostí se stavem, který je součástí evidence městského úřadu,
a o vyjádření ke změnám místního a pomístního názvosloví.
konstatuje, že kontrolu a následnou opravu Seznamu budov bez čp. a če provedl Stavební odbor Městského úřadu Holýšov, kontrolu a následnou opravu
Seznamu budov s čp. a če. a Seznamu místního názvosloví provedlo Oddělení
matriky a evidence obyvatel Městského úřadu Holýšov.
konstatuje, že kontrolu a následnou opravu Seznamu pomístního názvosloví
a grafický přehled provedli členové Rady města Holýšova ve spolupráci
s panem Janem Valešem, bytem Holýšov, Malá 222.

nevyhovuje žádosti ….., bytem ….., o prodloužení nájemní smlouvy na WC na
Jiráskově třídě v Holýšově z důvodu, že usnesením Rady města Holýšova č.
37/2016 odst. b) ze dne 27. 1. 2016 bylo rozhodnuto o odstranění stavby WC
na Jiráskově třídě v Holýšově z důvodu nevyhovujícího technického stavu stavby.
vyzývá ….., bytem ….., aby nemovitost uvedenou v odstavci a) tohoto usnesení
předal městu Holýšovu do 31. 3. 2016.

57/2016 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit Zápis zasedání finančního
výboru ze dne 2. 2. 2016 podle předloženého návrhu (příloha č. 2).
58/2016 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit Rozpočet města Holýšova
na rok 2016 podle předloženého návrhu (příloha č. 3).
59/2016 schvaluje Smlouvu o dílo č. 2016009 na poskytnutí „Technické asistence a konzultační podpory v oblasti tepelného hospodářství pro město Holýšov“, která
bude uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov a společnost ENACO,
s. r. o., sídlem Praha 4, Čechtická 4. Předmětem smlouvy je poskytnutí asistence
v oblasti technické asistence při přípravě výběrového řízení na provozovatele
a dodavatele tepla pro město Holýšov podle předložené cenové nabídky
ze dne 4. 11. 2015.
60/2016

schvaluje Přílohu Komisionářské smlouvy o obstarání správy a údržby domů,
bytů, nebytových prostor, veřejného osvětlení, veřejné zeleně, veřejných prostranství, místních komunikací, kanalizací včetně vpustí, kotelen a o výrobě
a distribuce a rozúčtování tepla a o spolupráci pro případ živelných havárií
a mimořádných stavů, která byla schválena usnesením Rady města Holýšova

Dne 4. 2. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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č. 387/2015 ze dne 5. 10. 2015, Ceník č. 7 za výrobu, distribuci a rozúčtování
tepla a správu kotelen, podle předloženého návrhu.

Mgr. Jan Mendřec
starosta

Mgr. Bc. Kamil F. Šefl
místostarost a

Razítko města Holýšova:

Dne 4. 2. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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