Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
16. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014 - 2018
konané dne 25. května 2015
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:
212/2015

schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) Protokol o jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek
pro veřejnou zakázku „konsolidace IT a nové služby TC Holýšov“ ze dne
13. a 20. 5. 2015, Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
na veřejnou zakázku
b) Písemnosti předložené MTBS: žádost o schválení odměn jednatelům
společnosti za rok 2014, Zpráva o stavu a hospodaření společnosti
c) Prodej částí pozemků parc. č. 1203/35 a 1203/21 v k. ú. Holýšov – …..
d) Informace z jednání se společností PPT
4. Žádosti
a) o koupi části pozemku parc. č. 1395/3 v k. ú. Holýšov – …..
5. Ke schválení
a) Zápis ze zasedání finančního výboru dne 13. 5. 2015
b) Rozpočtové opatření města Holýšova za rok 2015 číslo 2
c) Dohoda o skončení nájmu prostoru – ZKS
d) Zápis 7. schůze Bytové a sociální komise ze dne 20. 5. 2015
e) Platový výměr vedoucího DDH
f) Odměna vedoucímu DDH
g) Odměna ředitelce ZŠ Holýšov
h) Odměna ředitelce MŠ Holýšov
i) Odměna řediteli ZUŠ Holýšov
j) Smlouva příkazní – Martin Polák
6. Ostatní
a) Plán schůzí RMH na 2. polovinu roku 2015
b) Plán zasedání ZMH na 2. polovinu roku 2015, termín červnového zasedání ZMH

Dne 29. 5. 2015 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
213/2015
a)

b)

214/2015
a)

b)

Závěrečná zpráva z auditu plnění „Smlouvy o zajištění zpětného odběru
a využití odpadů z obalů“ – EKO-KOM
Jednací řád ZMH
Oznámení o vyhlášení ředitelského volna – ZŠ Holýšov
Peněžitý dar – Jan Valeš
Uzavírka místní komunikace – Westmusic
Vitrína s poháry Tanečního a pohybového studia Sheyla
Informace o jednání s majiteli areálu bývalé SVA
Informace o jednání – vybudování přechodů pro chodce

bere na vědomí Protokoly o jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku „konsolidace IT a nové služby TC Holýšov“ ze dne 13.
5. 2015 a 20. 5. 2015.
schvaluje „Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky pro veřejnou
zakázku konsolidace IT a nové služby TC Holýšov“, kterým zadavatel rozhodl,
že Smlouva o dílo na veřejnou zakázku „konsolidace IT a nové služby TC Holýšov“ bude uzavřena se společností AutoCont CZ, a. s., sídlem Ostrava, Hornopolní 3322/34, za nabídkovou cenu 2.145.262 Kč včetně DPH.

konstatuje, že jednatelé společnosti Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14, Ing. Jan Cendelín a pan Vladimír Trnka splnili roční ukazatel schválený usnesením Rady města Holýšova
č. 127/2009 ze dne 6. 4. 2009 a v souladu s tímto ukazatelem schvaluje vyplacení odměny podle předloženého návrhu.
bere na vědomí Zprávu o stavu a hospodaření v roce 2014 společnosti Městské
technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května
14, podle předloženého návrhu.

215/2015

doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova prodat části pozemků
parc. č. 1203/35 a 1203/21 (oba KN) v katastrálním území Holýšov o výměře cca
124 m2, ….., bytem ….., za cenu 800 Kč za 1 m2. Oprávněné náklady spojené
s prodejem pozemku a sepsáním kupní smlouvy bude hradit strana kupující.

216/2015

bere na vědomí informaci o jednání se zástupci společnosti PPT Potrubní technika, s. r. o., sídlem Plzeň, Na Vápenicích 1, ve věci postupu provozování blokové kotelny čp. 582 v Holýšově.

Dne 29. 5. 2015 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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217/2015
a)

b)

nedoporučuje Zastupitelstvu města Holýšova prodat část pozemku
parc. č. 1395/3 v katastrálním území Holýšov o výměře cca 107 m2 ….., bytem
…... Důvodem je skutečnost, že se jedná o území, ve kterém je rozhodování
podle schváleného Územního plánu města Holýšova o změnách v území podmíněno vypracováním územní studie „ÚS-1 Holýšov – město – Na Višňovce“.
ukládá pořizovateli Územního plánu města Holýšova v souladu s částí l) schváleného územního plánu objednat vyhotovení územní studie „ÚS-1 Holýšov –
město – Na Višňovce“ s termínem dokončení projednávání do 31. 12. 2015
a termínem projednání na zasedání Zastupitelstva města Holýšova v I. čtvrtletí
roku 2016.

218/2015

doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit Zápis zasedání finančního
výboru ze dne 13. 5. 2015 podle předloženého návrhu.

219/2015

doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit Rozpočtové opatření města
Holýšova na rok 2015 číslo 2 podle předloženého návrhu.

220/2015 schvaluje Dohodu o skončení nájmu prostoru sloužícího k podnikání, uzavřenou mezi městem Holýšovem a společností Západočeské komunální služby,
a. s., sídlem Plzeň, Koterovská 522. Předmětem dohody je ukončení nájmu nebytových prostor na adrese Holýšov, náměstí 5. května 14, a pozemků
parc. č. 14 a 15 v katastrálním území Holýšov ke dni 30. 4. 2015.
221/2015

schvaluje Zápis 7. schůze Bytové a sociální komise ze dne 20. 5. 2015 podle
předloženého návrhu (příloha č. 2).

222/2015 schvaluje nový platový výměr vedoucího organizační složky města Holýšova
„Dům dějin Holýšovska“ Mgr. Josefa Haise podle předloženého návrhu.
223/2015 schvaluje odměnu vedoucímu organizační složky města Holýšova „Dům dějin
Holýšovska“ Mgr. Josefu Haisovi podle předloženého návrhu.
224/2015 schvaluje odměnu ředitelce Základní školy Holýšov Mgr. Ivaně Sedlákové podle
předloženého návrhu.
225/2015 odkládá rozhodnutí o schválení odměny ředitelce Mateřské školy Holýšov paní
Ivaně Smetákové do doby, než předloží zdůvodnění vyplacení odměny
za 1. pololetí roku 2015.
226/2015 schvaluje odměnu řediteli Základní umělecké školy Holýšov Mgr. Norbertu Štěříkovi podle předloženého návrhu.
Dne 29. 5. 2015 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová

Strana 3 (celkem 5)

Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

227/2015 schvaluje Smlouvu příkazní uzavřenou mezi smluvními stranami město Holýšov
(příkazce) a pan Martin Polák, fyzická osoba podnikající podle živnostenského
zákona, IČ 43351328, sídlem Holýšov, Francouzská 149 (příkazník). Předmětem
smlouvy je projektová a konzultační činnost při přípravě a realizaci staveb
a technologických celků pro město Holýšov a jím zřizovaných organizací, další
činnosti při přípravě a realizaci staveb a technologických celků pro město Holýšov a jím zřizovaných organizací, které jsou předmětem podnikání příkazníka.
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
228/2015 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit plán schůzí Rady města Holýšova na 2. polovinu roku 2015 podle předloženého návrhu.
229/2015 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšov schválit:
a)
změna termínu zasedání Zastupitelstva města Holýšova v měsíci červnu 2015.
Zasedání Zastupitelstva města Holýšova se uskuteční dne 10. 6. 2015.
b)
plán zasedání Zastupitelstva města Holýšova na 2. polovinu roku 2015 podle
předloženého návrhu.
230/2015 bere na vědomí Závěrečnou zprávu z auditu plnění „Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů“, uzavřené mezi městem Holýšovem
a společností EKO-KOM, a. s., sídlem Praha 4, Na Pankráci 1685/17, podle
předloženého návrhu.
231/2015

doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit změnu Jednacího řádu Zastupitelstva města Holýšova, podle předloženého návrhu.

232/2015 bere na vědomí oznámení ředitelky Základní školy Holýšov Mgr. Ivany Sedlákové, že na dny 29. a 30. 6. 2015 vyhlásila ředitelské volno.
233/2015 schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění poskytnutí peněžitého daru ve výši 2.000 Kč panu Janu Valešovi za spolupráci při přípravě oslav 70. výročí osvobození města Holýšova.
234/2015 bere na vědomí:
a)
žádost společnosti Westmusic, s. r. o., sídlem Plzeň, Pražská 39/114, o uzavření
městské pozemní komunikace, která spojuje Jiráskovu třídu a Kasárenskou ulici
v Holýšově, za účelem zřízení dočasného parkoviště pro návštěvníky hudebního festivalu Pekelný ostrov.
b)
informaci, že o povolení uzavírky místní komunikace rozhoduje podle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění příslušný sil-
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niční správní úřad řízením, v tomto případě Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov.
235/2015 bere na vědomí, že paní Zuzana Biberlová využije nepoužívanou skleněnou
vitrínu k vystavení pohárů Tanečního a pohybového studia Sheyla a tato vitrína
bude umístěna v objektu Kulturního domu Holýšov.
236/2015 bere na vědomí informaci o jednání s majiteli bývalé továrny SVA o budoucím
využití tohoto areálu.
237/2015 bere na vědomí informaci o jednání s projektantem dopravních staveb Ing. Jiřím Ulmanem ve věci vybudování bezpečných přechodů pro chodce na Jiráskově třídě v Holýšově.

Mgr. Jan Mendřec
starosta

Mgr. Bc. Kamil F. Šefl
místostarost a

Razítko města Holýšova:
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