Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
51. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014 - 2018
konané dne 11. července 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:
324/2016 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) Žádost o realizaci opatření k zamezení pronikání vody do suterénu školy – ZŠ Holýšov
b) SOD – odstranění veřejného WC – MTBS Holýšov
c) Sekání trávy – kontrola faktur
d) Ukládání odpadu ve Sběrném dvoře Holýšov – vyhodnocení
4. Žádosti
a) o stanovení termínu holýšovské pouti – …..
b) o snížení kupní ceny pozemků – …..
c) o vypracování přehledu zájmových činností – ZŠ Holýšov
d) o navýšení kapacity školního klubu – ZŠ Holýšov
5. Ke schválení
a) Nakladatelská smlouva – Nakladatelství Věra Nosková – Klika
6. Ostatní
a) Výroční schůze SVJ – MTBS Holýšov
b) Inspekční zpráva – ZŠ Holýšov – Česká školní inspekce, Plzeňský inspektorát
325/2016 bere na vědomí informaci Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, že dne 30. 6. 2016 proběhlo za účasti zástupce ředitele Základní školy Holýšov Mgr. Milana Ondrášika a zástupce společnosti Karpem, a. s., sídlem Horšovský Týn, nám. Republiky 59, místním šetření v Základní škole Holýšov.
Předmětem schůzky bylo navrhnout opatření k zamezení pronikání vody
do suterénu základní školy při přívalových deštích.
326/2016
a)
schvaluje Smlouvu o dílo, která bude uzavřena mezi smluvními stranami město
Holýšov a společnost Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídDne 15. 7. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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b)

lem Holýšov, náměstí 5. května 14, podle předloženého návrhu. Předmětem
smlouvy je odstranění veřejného WC na Jiráskově třídě v Holýšově za nabídkovou cenu 52.751,88 Kč bez DPH.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Jana Mendřece, aby podepsal smlouvu
uvedenou v odstavci a) tohoto usnesení.

327/2016 pověřuje referenta Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov
Ing. Karla Boháčka, aby prováděl kontrolu faktur za sekání veřejných prostranství ve městě Holýšově, zda četnost sekání odpovídá Pasportu pokosu zelených
ploch a kontrolu sekaných veřejných prostranství v souladu s článkem VII. (Kontrola objednavatele) Smlouvy o dílo na údržbu veřejné zeleně na území města
Holýšova v období 2016 – 2018 ze dne 3. 5. 2016.
328/2016
a)
ruší k 1. 8. 2016 usnesení Rady města Holýšova č. 501/2015 odstavec b) ze dne
30. 11. 2015.
b)
souhlasí s bezplatným ukládáním odpadu (bio, objemný odpad, dřevo a zemina) bez množstevního limitu pro občany města Holýšova a části obce Dolní
Kamenice ve Sběrném dvoře Holýšov od 1. 8. 2016. Každý občan Holýšova nebo části obce Dolní Kamenice, pokud chce bezplatně uložit odpad ve Sběrném
dvoře Holýšov, se musí prokázat platným občanským průkazem.
c)
konstatuje, že v lednu 2017 bude provedeno vyhodnocení bezplatného ukládání odpadu ve Sběrném dvoře Holýšov uvedeného v odstavci b) tohoto usnesení.
329/2016
a)
bere na vědomí žádost ….., bytem ….., o stanovení termínu holýšovské pouti
v roce 2017.
b)
konstatuje, že termín holýšovské poutě v roce 2017 je stanoven na 2. 7. 2017.
330/2016
a)
bere na vědomí žádost ….., bytem ….., o snížení kupní ceny za část pozemku
parc. č. 25/1 (KN) v katastrálním území Dolní Kamenice u Staňkova.
b)
konstatuje, že rozhodnutí o žádosti ….., bytem ….., uvedené v odstavci a) tohoto usnesení je v kompetenci Zastupitelstva města Holýšova.
c)
doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova, aby nevyhovělo žádosti ….., bytem
….., o snížení kupní ceny za část pozemku parc. č. 25/1 (KN) v katastrálním
území Dolní Kamenice u Staňkova.

Dne 15. 7. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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331/2016
a)

b)

bere na vědomí žádost ředitelky Základní školy Holýšov Mgr. Ivany Sedlákové
ze dne 7. 7. 2016, o vypracování souhrnného přehledu zájmových činností pro
děti v Holýšově.
pověřuje ředitele Městského kulturního střediska Holýšov Ing. Jiřího Zívala, aby
zpracoval souhrnný přehled zájmových činností pro děti v Holýšově a předložil
jej Radě města Holýšova do 31. 7. 2016. Přehled by měl obsahovat název zájmové činnosti, jaké věkové kategorii je činnost určena, jméno vedoucího, čas,
kdy akce probíhá a kontakt, kde a dokdy lze dítě přihlásit, popřípadě výši poplatku.

332/2016 souhlasí s navýšením kapacity školního klubu v Základní škole Holýšov na 158
žáků. Důvodem je zápis školského zařízení do rejstříku škol a školských
zařízení.
333/2016 schvaluje Nakladatelskou smlouvu, která bude uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov a Nakladatelství Věra Nosková – Klika, sídlem Praha 2,
Pod Nuselskými schody 1721/3, podle předloženého návrhu. Předmětem
smlouvy je grafická výroba a zajištění tisku knihy „Pobočný koncentrační tábor
Holýšov 1944 – 1945, Francouzské deníky“, autoři Jan Valeš a Mgr. Libor
Schröpfer.
334/2016 bere na vědomí Zápis o průběhu schůzí společenství vlastníků jednotek v roce
2016, předložený jednatelem společnosti Městské technické a bytové středisko
Holýšov, s. r. o., Ing. Janem Cendelínem.
335/2016 bere na vědomí Inspekční zprávu čj. ČŠIP-522/16-P ze dne 31. 5. 2016,
zpracovanou Českou školní inspekcí, Plzeňským inspektorátem, sídlem Plzeň,
Koperníkova 26. Předmětem inspekční činnosti bylo zjišťování a hodnocení
podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného Základní školou
Holýšov, okres Domažlice.

Mgr. Jan Mendřec
starosta

Mgr. Bc. Kamil F. Šefl
místostarost a

Razítko města Holýšova:
Dne 15. 7. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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