Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
47. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014 - 2018
konané dne 30. května 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:
240/2016 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) Zápis z mimořádného zasedání Dozorčí rady MTBS Holýšov ze dne
17. 5. 2016
b) Smlouva o dílo – umělecké dílo pro nová kolumbária – Magdaléna Poplawská
c) Smlouva o nájmu nebytových prostor – Ina Dent
d) Zrušení koupě pozemku parc. č. 1127/13 v k. ú. Holýšov – …..
e) Odstoupení od nabídky na koupi části pozemku parc. č. 819/71 v k. ú.
Holýšov – …..
f) Pravidla pro stanovení ceny při prodeji pozemků z vlastnictví města Holýšova
g) Smlouva o dílo „Rekonstrukce hospodářských objektů čp. 18“
h) Pronájem nebytových prostor ve Školní ulici čp. 72 – KC LOGOS
4. Žádosti
a) o koupi části pozemku parc. č. 819/71 v k. ú. Holýšov – …..
b) o přehodnocení prodeje pozemků společnosti EvoBus, popřípadě prodej části pozemků – …..
c) o změnu územního plánu a vznik obytné zóny – ….
d) o povolení vyvěšení cedulí na sloupy VO – Omnis Olomouc
e) o souhlas s pořádáním hudebního festivalu Pekelný ostrov 2016 –
Westmusic
f) o finanční dotaci na pořízení stanu – Skautský oddíl Volný národ Holýšov
g) o řešení dopravní situace před ZUŠ Holýšov
h) o povolení kácení a úpravy stromů rostoucích mimo les – OMI
i) o udělení výjimky z OZV č. 1/2016 – …..
5. Ke schválení
Dne 8. 6. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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a) Zápis 20. schůze Bytové a sociální komise ze dne 23. 5. 2016
b) OZV č. 2/2016 regulaci provozování loterií a jiných podobných her
c) Smlouva o ekonomické pomoci a finančním poradenství 1/2016 – Jiřina
Rezková
d) Průzkum trhu – technický dozor investora stavby „Oprava fasád a oken
na budově staré radnice v Holýšově“
e) Peněžitý dar – mistryně ČR ve volném stylu
f) Rozhodnutí o poskytnutí podpory na spolufinancování v rámci OPŽP
z prostředků SFŽP ČR – Snížení energetické náročnosti MZS Holýšov
g) Rozhodnutí o poskytnutí podpory na spolufinancování v rámci OPŽP
z prostředků SFŽP ČR – Snížení energetické náročnosti MŠ Holýšov,
Školní ul.
6. Ostatní
a) Rozhodnutí č. 1 – poskytnutí dotace na výkon sociální práce – MPSV
b) Ředitelské volno – ZŠ Holýšov
c) Plán realizace prací – svislá izolace bytových jednotek Tylova a Luční ulice v Holýšově
241/2016
a)

b)

c)

bere na vědomí Zápis z mimořádného zasedání Dozorčí rady Městského technického a bytového střediska Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14, ze dne 17. 5. 2016, podle předloženého návrhu a konstatuje, že navržené opatření uvedené v bodě 1 bude projednáno na příští schůzi Rady města
Holýšova.
ruší své usnesení č. 127/2009 odstavec b) ze dne 6. 4. 2009, kterým schválila
prémiový ukazatel řediteli společnosti Městské technické a bytové středisko
Holýšov Ing. Janu Cendelínovi ve výši 10% základní roční mzdy, který bude vyplacen řediteli v případě, že jím řízená společnost dosáhne za předmětné období kladného hospodářského výsledku.
ruší své usnesení č. 112/2012 odstavec e) ze dne 7. 5. 2012, kterým schválila
prémiový ukazatel jednateli společnosti Městské technické a bytové středisko
Holýšov Vladimíru Trnkovi ve výši 10% základního ročního platu, který bude vyplacen jednateli v případě, že jím řízená společnost dosáhne za předmětné
období kladného hospodářského výsledku.

242/2016
a)
nesouhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo, která měla být uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov a fyzická osoba podnikající Mgr. Magdalena Poplawská, sídlem Praha 4, Na Úspěchu 1074/6. Předmětem smlouvy je zpracování dokumentace Uměleckého objektu „MZIK“ pro kolumbárium Holýšov,
představit návrh uměleckého objektu radním, umělecký objekt zhotovit, dopravit a instalovat ho. Dále je předmětem smlouvy udělení oprávnění k užití UměDne 8. 6. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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b)

c)

d)

leckého objektu městu Holýšovu. Cena díla je stanovena na 150.000 Kč bez
DPH.
souhlasí se změnami projektové dokumentace na akci „Úprava areálu holýšovského hřbitova“ podle návrhu předloženého Oddělením majetku a investic
Městského úřadu Holýšov. Z projektové dokumentace na akci „Úprava areálu
holýšovského hřbitova“ bude vypuštěno vybudování nového vchodu na hřbitov
vedle stávajících vrat a nově budou vybudována přístupová boční vrata v zadní
části hřbitova.
souhlasí s pokácením 6 ks tújí nacházejících se na pozemku parc. č. 869/1 (KN)
v katastrálním území Kvíčovice (holýšovský hřbitov). Kácení stromů nepodléhá
správnímu rozhodnutí, protože obvod kmenů stromů ve výšce 130 cm nepřesahuje 80 cm.
souhlasí s tím, že pokácení stromů uvedených v odstavci c) tohoto usnesení
včetně ekologické likvidace biologického odpadu provede na náklady města
Holýšova společnost Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14, a pokácené dřevo uskladní v prostoru za
prodejnou Stavebnin společnosti DSP Domažlice, kde bude následně proveden
jeho prodej.

243/2016 bere na vědomí informaci místostarosty města Holýšova Mgr. Bc. Kamila F. Šefla o aktuálním stavu Smlouvy o nájmu nebytových prostor, která má být uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov a společnost Ina Dent, s. r. o.,
sídlem Holýšov, Příčná 214. Smlouva o nájmu byla schválena usnesením Rady
města Holýšov č. 148/2016 ze dne 4. 4. 2016.
244/2016 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova zrušit své usnesení č. 206 ze dne
27. 4. 2016, o prodeji pozemku parc. č. 1127/13 v katastrálním území Holýšov
o výměře 561 m2 ….., oba bytem …...
245/2016 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova vzít na vědomí odstoupení od nabídky ….., bytem ….., na koupi části pozemku parc. č. 819/71 v katastrálním
území Holýšov z důvodu změny vlastníka uvedeného pozemku.
246/2016 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit změnu Pravidel pro stanovení ceny při prodeji pozemků z vlastnictví města Holýšova, podle předloženého návrhu. Jedná se o změnu ceny pozemků určených pro průmysl, kde je stanovena cena 500 Kč až 1.000 Kč za 1 m2.
247/2016 schvaluje Smlouvu o dílo, která bude uzavřena mezi smluvními stranami město
Holýšov a společnost Západočeská stavební společnost, s. r. o., sídlem Holýšov,
náměstí 5. května 101. Předmětem smlouvy je provést stavbu „Rekonstrukce
Dne 8. 6. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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hospodářských objektů čp. 18“ podle projektové dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení vypracované fyzickou
osobou podnikající Pavlem Brichcínem – projektová činnost ve výstavbě, sídlem
Holýšov, Vodní 752, v rozsahu položkového rozpočtu stavby, který je nedílnou
součástí stavby. Cena za dílo činí 386.700 Kč bez DPH.
248/2016
a)
souhlasí s prodloužením nájmu nebytových prostor v Holýšově ve Školní ulici
čp. 72 za účelem využití kanceláře pro občanské sdružení Křesťanské centrum
LOGOS Holýšov, o. s., sídlem Holýšov, Pod Makovým vrchem 621. Smlouva
o nájmu bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
b)
pověřuje místostarostu města Holýšova Mgr. Bc. Kamila F. Šefla, aby připravil
smlouvu o nájmu ve smyslu odstavce a) tohoto usnesení.
249/2016
a)
nedoporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit koupi části pozemku
parc. č. 819/71 (KN) v katastrálním území Holýšov o výměře 29 m2 od ….. bytem
….., za požadovanou cenu 700 Kč za 1 m2.
b)
doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit koupi části pozemku
parc. č. 819/71 (KN) v katastrálním území Holýšov o výměře 29 m2 ….., bytem
….., za cenu 510 Kč za 1 m2. Oprávněné náklady spojené s koupí části pozemku
a sepsáním kupní smlouvy bude hradit strana kupující.
c)
doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit kupní smlouvu, která bude
uzavřena mezi smluvními stranami ….., bytem ….., a město Holýšov, podle
předloženého návrhu.
d)
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby projednalo
s prodávajícím ….., bytem ….., kupní cenu za nabízený pozemek parc. č. 819/71
(KN) v katastrálním území Holýšov.
250/2016
a)
bere na vědomí žádost ….., bytem ….., o přehodnocení prodeje pozemků parc.
č. 678/25, 678/26 a 678/27 (vše PK) v katastrálním území Holýšov společnosti
EvoBus Česká republika s. r. o., sídlem Praha 6, Na Hůrce 211/10, popřípadě o
prodej části výše uvedených pozemků ze dne 13. 5. 2016. Důvodem žádosti o
prodej části pozemků parc. č. 678/25, 678/26 a 678/27 (vše PK) v katastrálním
území Holýšov je záměr vybudovat přístupovou cestu k nemovitostem
v Holýšově na Jiráskově třídě čp. 275 a 295.
b)
konstatuje, že koupí části pozemků parc. č. 678/25, 678/26 a 678/27 (vše PK)
v katastrálním území Holýšov od města Holýšova nemůže ….. vybudovat
kompletní přístupovou cestu k nemovitostem čp. 275 a 295, protože část
pozemků vlastní společnost EvoBus Česká republika s. r. o., sídlem Praha 6, Na
Dne 8. 6. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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c)

d)

251/2016
a)

b)

Hůrce 211/10.
vyzývá ….., bytem ….., aby doložil dohodu se společností EvoBus Česká
republika s. r. o., sídlem Praha 6, Na Hůrce 211/10, prokazující budoucí prodej
pozemků potřebných pro vybudování přístupové cesty.
odkládá rozhodnutí o žádosti ….., bytem ….., uvedené v odstavci a) tohoto
usnesení na příští schůzi Rady města Holýšova.

bere na vědomí žádost petičního výboru ve složení ….., o změnu v Územním
plánu města Holýšova a vznik obytné zóny v Tovární ulici v Holýšově ze dne
25. 5. 2016.
konstatuje, že žádost uvedená v odstavci a) tohoto usnesení bude předána
pořizovateli Územního plánu města Holýšova – vedoucímu Stavebního odboru
Městského úřadu Holýšov panu Jaroslavu Kubicovi.

252/2016
a)
souhlasí s vyvěšením 10 ks sololitových cedulí na sloupy veřejného osvětlení
v Holýšově o velikosti formátu A1 s pozvánkou na Chodský veletrh společností
Omnis Olomouc, a. s., sídlem Olomouc, Horní Lán 1310/10a.
b)
schvaluje Smlouvu o dočasném užívání městského zařízení za účelem vyvěšení
10 ks sololitových cedulí na sloupy veřejného osvětlení v Holýšově, která bude
uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov a společnost Omnis
Olomouc, a. s., sídlem Olomouc, Horní Lán 1310/10a, podle předloženého
návrhu.
253/2016
a)
souhlasí s pořádáním hudebního festivalu Pekelný ostrov 2016 ve dnech
od 7. do 10. 7. 2016 společností Westmusic, s. r. o., IČ: 29125511, sídlem Plzeň,
Pražská 114/39, v areálu přírodního ostrova u Holýšova za podmínek, že
na festivalu nebudou vystupovat hudební skupiny s extrémistickými texty ani
jinou extrémistickou tématikou, hlavní program (program na venkovním pódiu)
bude ukončen nejpozději v 02:30 hodin a vedlejší program (reprodukovaná
hudba ve stanu) bude ukončen nejpozději do 05:00 hodin, odpad vzniklý
pořádáním festivalu bude odklizen z celého areálu včetně parkoviště
a stanového městečka a obě pódia budou umístěna tak, aby se zvuk šířil
směrem od města Holýšova.
b)
v souladu s článkem 3 odstavcem 1 Obecně závazné vyhlášky města Holýšova
č. 1/2016 ze dne 24. 2. 2016, která omezuje provozní dobu pohostinských
zařízení na území města Holýšova, uděluje společnosti Westmusic, s. r. o.,
sídlem Plzeň, Pražská 39/114, která ve dnech 7. až 10. 7. 2016 pořádá v areálu
umělého ostrova u Holýšova hudební festival Pekelný ostrov 2016, výjimku
Dne 8. 6. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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c)

z článku 2 odstavce 3 této obecně závazné vyhlášky. Program bude ukončen
dne 9. 7. 2016 do 05:00 hodin a dne 10. 7. 2016 do 05:00 hodin.
ukládá tajemnici Městského úřadu Holýšov Mgr. Janě Štenglové, aby
informovala Policii ČR, Obvodní oddělení Holýšov o udělení výjimky uvedené
v odstavci b) tohoto usnesení.

254/2016
a)
bere na vědomí žádost Junáku – český skaut, z. s., Skautského oddílu Volný
národ Holýšov o finanční dotaci na pořízení nového stanu ze dne 26. 5. 2016.
b)
konstatuje, že žádost uvedená v odstavci a) tohoto usnesení bude předána
Dotační komisi Rady města Holýšova k projednání a na základě jejího
doporučení rozhodne Rada města Holýšov o poskytnutí dotace.
255/2016
a)
bere na vědomí žádost ředitele Základní umělecké školy Holýšov
Mgr. Norberta Štěříka o řešení dopravní situace před budovou Základní
umělecké školy Holýšov ve Školní ulici čp. 96 ze dne 16. 5. 2016.
b)
konstatuje, že město Holýšov má v Rozpočtu města Holýšova na rok 2016
schváleny finanční prostředky ve výši 50.000 Kč bez DPH na vypracování studie
dopravního řešení ve Školní ulici v Holýšově. Do konce října 2016 budou
předloženy 2 nebo 3 varianty dopravního řešení.
c)
konstatuje, že po odsouhlasení vhodné varianty dopravního řešení ve Školní
ulici v Holýšově bude předložen požadavek na rozpočet města Holýšova
na vypracování projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu
pro podání žádosti o stavební povolení.
256/2016
a)
souhlasí s pokácením 2 ks smrků nacházejících se v Holýšově v blízkosti
bytového domu v ulici Pod Makovým vrchem 541 v Holýšově, na pozemku
parc. č. 1203/9 (KN) v katastrálním území Holýšov, z provozně-bezpečnostních
důvodů.
b)
nesouhlasí s pokácením 1 ks smrku a 2 ks jabloní nacházejících se v Holýšově
v blízkosti bytového domu v ulici Ruská 345 v Holýšově, na pozemku
parc. č. 1336/1 (KN) v katastrálním území Holýšov, ale souhlasí s provedením
redukčních a bezpečnostních řezů 2 ks jabloní nacházejících se v Holýšově
v blízkosti bytového domu v ulici Ruská 345 v Holýšově a s provedením
redukčních řezů na podchodnou výšku souboru dřevin (borovic a tújí)
před garážemi, na pozemku parc. č. 1336/1 (KN) v katastrálním území Holýšov.
c)
souhlasí s tím, že pokácení stromů včetně ekologické likvidace biologického
odpadu provede na náklady města Holýšova společnost Městské technické
a bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14,
Dne 8. 6. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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a pokácené dřevo uskladní v prostoru za prodejnou Stavebnin společnosti DSP
Domažlice, kde bude následně proveden jeho prodej. Prořezání, ošetření či
jiné úpravy včetně sledování bezpečnosti na nekácených stromech provede
na náklady města Holýšova podnikatel v oboru arboristiky pan Tomáš Hupač,
Profi Tree Work, bytem Holýšov, Táborová 447.
257/2016
a)
v souladu s článkem 3 odstavcem 1 Obecně závazné vyhlášky města Holýšova
č. 1/2016 ze dne 24. 2. 2016, která omezuje provozní dobu pohostinských zařízení na území města Holýšova, uděluje ……, bytem ….., výjimku z článku 2 odstavce 3 této obecně závazné vyhlášky, na pořádání svatební oslavy v sále Kulturního domu Holýšov dne 11. až 12. 6. 2016 do 04:00 hodin.
b)
ukládá tajemnici Městského úřadu Holýšov Mgr. Janě Štenglové, aby informovala Policii ČR, Obvodní oddělení Holýšov o udělení výjimky uvedené
v odstavci a) tohoto usnesení.
258/2016
a)
schvaluje Zápis 20. schůze Bytové a sociální komise ze dne 23. 5 2016 podle
předloženého návrhu (příloha č. 2).
b)
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zahrnulo
do pravidelných ročních kontrol herních prvků na dětských hřištích i cvičební
prvky na hřišti pro seniory u Domu s pečovatelskou službou Holýšov.
c)
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby provedlo
šetření na místě a předložilo návrh včetně předběžných finančních nákladů
na zpřístupnění hřiště pro seniory u Domu s pečovatelskou službou Holýšov
pro veřejnost.
d)
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo návrh řešení a předběžnou kalkulaci nákladů na vybudování zařízení pro čištění
odpadních vod pro bytový dům v Holýšově, ulici Politických vězňů 420.
e)
mění od 1. 6. 2016 název Bytové a sociální komise na Bytovou komisi.
f)
odvolává k 31. 5. 2016 členku Bytové a sociální komise Mgr. Bc. Zlatuši Gersdorfovou.
g)
jmenuje od 1. 6. 2016 členku Bytové komise Mgr. Alenu Chaloupkovou.
259/2016 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit Obecně závaznou vyhlášku
města Holýšova č. 2/2016 regulaci provozování loterií a jiných podobných her,
podle předloženého návrhu.
260/2016 schvaluje Smlouvu o ekonomickém a finančním poradenství 1/2016, která bude
uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov a fyzická osoba podnikající
Ing. Jiřina Rezková, sídlem Plzeň, Sokolská 39, podle předloženého návrhu.
Dne 8. 6. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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Předmětem smlouvy je poskytování ekonomického poradenství podle potřeby
a specifikace města Holýšova, poskytování konzultací k řešení jednotlivých otázek v této oblasti, při vyžádání účast na jednání, jehož průběh nebo výsledky
budou mít ekonomický nebo finanční charakter. Smlouva bude uzavřena
na dobu určitou, a to do 31. 12. 2016.
261/2016
a)

b)

c)

bere na vědomí průzkum trhu na zajištění technického dozoru stavby „Oprava
fasád a oken na budově staré radnice v Holýšově“, zpracovaný v souladu se
Směrnicí č. 1/2014 pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro obec Holýšov a příspěvkové organizace zřizované obcí Holýšov.
souhlasí, aby příkazní smlouva na zajištění technického dozoru stavby „Oprava
fasád a oken na budově staré radnice v Holýšově“ s Jaroslavem Weberem, bytem Domažlice, Švabinského 563, za nabídkovou cenu 78.500 Kč (není plátcem
DPH).
schvaluje Příkazní smlouvu, která bude uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov a fyzická osoba podnikající Jaroslav Weber, bytem Domažlice, Švabinského 563, za nabídkovou cenu 78.500 Kč podle předloženého návrhu.

262/2016 schvaluje:
a)
v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
poskytnutí peněžitého daru ve výši 1.000 Kč slečně Tereze Konopíkové za získání titulu mistryně České republiky ve volném stylu zápasu v kategorii juniorů
pro rok 2016.
b)
v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
poskytnutí peněžitého daru ve výši 1.000 Kč slečně Barboře Bílikové za získání
titulu mistryně České republiky ve volném stylu západu v kategorii žákyň pro
rok 2016.
263/2016
a)
bere na vědomí Rozhodnutí Státního fondu životního prostředí ČR, o poskytnutí podpory na spolufinancování projektů v rámci Operačního programu Životní prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR (změna),
č. j. 1448/M/16/34211/ENV/16 ze dne 16. 5. 2016, o navýšení podpory
k dodatečnému financování projektů realizovaných v rámci OPŽP
v programovém období 2007 – 2013 v souvislosti s navýšením způsobilých výdajů vynaložených a uhrazených příjemcem podpory do 31. 12. 2015.
b)
souhlasí s podáním žádosti o platbu v souladu s rozhodnutím uvedeným
v odstavci a) tohoto usnesení na veřejnou zakázku „Snížení energetické náročnosti Městského zdravotního střediska Holýšov“.
Dne 8. 6. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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c)

d)

schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 15248153 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, který bude uzavřen mezi smluvními stranami město Holýšov a Státní
fond životního prostředí České republiky, sídlem Praha 11, Kaplanova 1931/1,
podle předloženého návrhu.
pověřuje místostarostu města Holýšova Mgr. Bc. Kamila F. Šefla, aby zajistil podání žádosti o platbu uvedené v odstavci b) tohoto usnesení a podepsání a zaslání Dodatku uvedeného v odstavci c) tohoto usnesení ve stanovených termínech.

264/2016
a)
bere na vědomí Rozhodnutí Státního fondu životního prostředí ČR, o poskytnutí podpory na spolufinancování projektů v rámci Operačního programu Životní prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR (změna),
č. j. 1448/M/16/34211/ENV/16 ze dne 16. 5. 2016, o navýšení podpory
k dodatečnému financování projektů realizovaných v rámci OPŽP
v programovém období 2007 – 2013 v souvislosti s navýšením způsobilých výdajů vynaložených a uhrazených příjemcem podpory do 31. 12. 2015.
b)
souhlasí s podáním žádosti o platbu v souladu s rozhodnutím uvedeným
v odstavci a) tohoto usnesení na veřejnou zakázku „Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Holýšov, Školní“.
c)
schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 15235613 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, který bude uzavřen mezi smluvními stranami město Holýšov a Státní
fond životního prostředí České republiky, sídlem Praha 11, Kaplanova 1931/1,
podle předloženého návrhu.
d)
pověřuje Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo
podání žádosti o platbu uvedené v odstavci b) tohoto usnesení a podepsání
a zaslání Dodatku uvedeného v odstavci c) tohoto usnesení ve stanovených
termínech.
265/2016 bere na vědomí Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV
státního rozpočtu na rok 2016, vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí,
Odborem sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení, sídlem Praha 2,
Na Poříčním právu 1, č. j. MPSV-2016/90848-224 ze dne 16. 5. 2016. Předmětem rozhodnutí je poskytnutí příspěvku na výkon sociální práce formou dotace
ze státního rozpočtu na rok 2016 v celkové výši 150.000 Kč.
266/2016 bere na vědomí oznámení ředitelky Základní školy Holýšov Mgr. Ivany Sedlákové, že na den 21. 6. 2016 vyhlásila ředitelské volno.

Dne 8. 6. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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267/2016 bere na vědomí Plán realizace prací na odizolování bytových domů v Holýšově
Tylova čp. 440 a 441 a bytového domu v Holýšově čp. 435, předložený jednatelem společnosti Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o., panem
Vladimírem Trnkou. Práce budou zahájeny od 6. 6. 2016 a budou dokončeny
do 15. 11. 2016.

Mgr. Jan Mendřec
starosta

Mgr. Bc. Kamil F. Šefl
místostarost a

Razítko města Holýšova:

Dne 8. 6. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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