Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
39. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014 - 2018
konané dne 29. 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:
91/2016

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. 1127/5 v k. ú. Holýšov – …..
b) Smlouva o dílo – stavební úpravy parku „Pomník padlých – třída 1. máje
v Holýšově“
4. Žádosti
a) o odstranění parkovacích míst mezi bytovými domy čp. 415 – 417
v Holýšově
5. Ke schválení
a) Program o poskytování dotací na rok 2016
b) Zápis 16. schůze Bytové a sociální komise ze dne 17. 2. 2016
c) Inventarizační zápis o provedené řádné inventarizaci majetku ZUŠ
Holýšov k 31. 12. 2015
d) Účetní závěrka ZUŠ Holýšov za rok 2015
e) Zápis o finančním vypořádání mezi městem Holýšovem a ZUŠ Holýšov
za rok 2015
f) Finanční dar účelově určený pro ZŠ Holýšov – ERCOM networking
g) Finanční dar účelově určený pro ZŠ Holýšov – …..
h) Finanční dar účelově určený pro ZŠ Holýšov – …..
i) Finanční dar účelově určený pro ZŠ Holýšov – KS Logos Holýšov
j) Finanční dar účelově určený pro ZŠ Holýšov – …..
6. Ostatní
a) Senior park – informace
b) Chodník Holýšov – Dolní Kamenice
c) Zrušení VTA – O2

92/2016

doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova prodat část pozemku
parc. č. 1127/5 (KN) v katastrálním území Holýšov o výměře cca 200 m2 ….., by-
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tem ….., za cenu 690 Kč za 1 m2. Oprávněné náklady spojené s prodejem pozemku a sepsáním kupní smlouvy bude hradit strana kupující.
93/2016
a)

b)

bere na vědomí průzkum trhu na provedení stavebních úprav v parku „Pomník
padlých – třída 1. máje v Holýšově“ provedený v souladu se Směrnicí č. 1/2014
pro evidence veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
pro obec Holýšov a příspěvkové organizace zřizované obcí Holýšov.
schvaluje Smlouvu o dílo, která bude uzavřena mezi smluvními stranami město
Holýšov a podnikatel Eduard Molek, bytem Chotěšov, Jungmannova 592,
podle předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je provedení stavebních
úprav v parku „Pomník padlých – třída 1. máje v Holýšově“ včetně provedení
souvisejících stavebně-montážních prací, likvidace a uložení přebytečného materiálu na skládku. Cena za dílo byla stanovena 167.268,60 Kč bez DPH a termín dokončení prací je duben 2016.

94/2016

nevyhovuje žádosti vlastníků bytových jednotek čp. 415, 416, 417 a 308 na Husově třídě v Holýšově, kterou podali ….., bytem ….., o odstranění stávající parkovací plochy mezi bytovými domy čp. 415 až 417 na Husově třídě v Holýšově
a následné rozšíření parkovacích stání v proluce mezi bytovými domy čp. 308
až 309 na Husově třídě v Holýšově z důvodu, že město nemá v rozpočtu města Holýšova plánované prostředky na přemístění parkovacích míst, a dále proto, že je v této lokalitě nedostatek parkovacích míst.

95/2016

schvaluje podle článku 2 odstavce 6 Programu o poskytování dotací schváleného usnesením Zastupitelstva města Holýšova číslo 132 ze dne 16. 9. 2015,
poskytnutí dotací na rok 2016, podle předloženého návrhu (příloha č. 2).

96/2016
a)
b)

c)
d)

schvaluje Zápis 16. schůze Bytové a sociální komise ze dne 17. 2. 2016 podle
předloženého návrhu (příloha č. 3).
souhlasí s prodejem bytu č. 4 na adrese Holýšov, třída 1. máje 327 podle Zásad
prodeje bytů z vlastnictví města Holýšova schválených usnesením Zastupitelstva města Holýšova č. 58 ze dne 28. 2. 2011.
pověřuje místostarostu města Holýšova Mgr. Bc. Kamila F. Šefla, aby zajistil
podklady pro prodej bytu uvedeného v odstavci b) tohoto usnesení.
pověřuje místostarostu města Holýšova Mgr. Bc. Kamila F. Šefla a radní
Mgr. Jindřišku Ondrášikovou, aby připravili návrh Bytové koncepce města Holýšova a předložili ho na schůzi Rady města Holýšova dne 23. 3. 2016.
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97/2016

schvaluje Inventarizační zápis o provedené řádné inventarizaci majetku Základní umělecké školy Holýšov k 31. 12. 2015 podle předloženého návrhu.

98/2016

schvaluje Účetní závěrku příspěvkové organizace města Holýšova Základní
umělecká škola Holýšov za rok 2015 sestavenou k 31. 12. 2015 podle předloženého návrhu.

99/2016
a)
b)
c)

d)

schvaluje Zápis o finančním vypořádání mezi městem Holýšovem a Základní
uměleckou školou Holýšov za rok 2015 podle předloženého návrhu.
konstatuje, že Základní umělecká škola Holýšov vykazuje zlepšený hospodářský
výsledek za rok 2015 ve výši 43.055,85 Kč.
souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku Základní umělecké školy Holýšov za rok 2015 tak, že částka ve výši 38.055,85 Kč bude převedena do rezervního fondu a částka ve výši 5.000 Kč bude převedena do fondu odměn.
bere na vědomí, že finanční částka rezervního fondu bude použita na údržbu,
zlepšení prostředí školy, vybavení školy a nákup učebních pomůcek a částka
převedená do fondu odměn bude použita na odměny pracovníků školy.

100/2016 schvaluje poskytnutí účelově určeného daru – finančních prostředků ve výši
2.000 Kč Základní škole Holýšov na zajištění příprav Žákovského plesu
1. stupně od společnosti ERCOM networking, s. r. o., sídlem Holýšov,
Pod Makovým vrchem 527.
101/2016 schvaluje poskytnutí účelově určeného daru – finančních prostředků ve výši
2.000 Kč Základní škole Holýšov na zajištění příprav Žákovského plesu 1. stupně od ….., bytem …..
102/2016 schvaluje poskytnutí účelově určeného daru – finančních prostředků ve výši
4.000 Kč Základní škole Holýšov na zajištění příprav Žákovského plesu 1. a 2.
stupně od advokáta Mgr. Ing. Jana Lercha, sídlem Plzeň, Bedřicha Smetany 2.
103/2016 schvaluje poskytnutí účelově určeného daru – finančních prostředků ve výši
500 Kč Základní škole Holýšov na zajištění příprav Žákovského plesu 1. stupně
od Křesťanského centra LOGOS Holýšov, o. s., sídlem Holýšov, Pod Makovým
vrchem 621.
104/2016 schvaluje poskytnutí účelově určeného daru – finančních prostředků ve výši
3.000 Kč Základní škole Holýšov na zajištění příprav Žákovského plesu 1. stupně od ….., bytem …...
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105/2016 bere na vědomí informaci starosty města Holýšova Mgr. Jana Mendřece o nabídce společnosti SENIOR PARK, a. s., sídlem Praha, Přípotoční 1519/10a,
na výstavbu bydlení pro seniory a osoby se sníženou pohyblivostí.
106/2016 bere na vědomí informaci starosty města Holýšova Mgr. Jana Mendřece o průzkumu trhu na zpracování projektové dokumentace na akci „chodník Holýšov –
Dolní Kamenice“ a podmínkách pro podání žádosti o dotaci.
107/2016 bere na vědomí oznámení společnosti O2 Czech Republic, a. s., sídlem Praha,
Za Brumlovkou 2/266, o zrušení veřejného telefonního automatu (tel. číslo
379 491 978) na Jiráskově třídě v Holýšově, u zastávky ČSAD. Zrušení je naplánováno na 25. 3. 2016. Důvodem je výrazný pokles zájmu o služby veřejného
telefonního automatu.

Mgr. Jan Mendřec
starosta

Mgr. Bc. Kamil F. Šefl
místostarost a

Razítko města Holýšova:
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