Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
52. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014 - 2018
konané dne 25. 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:
336/2016 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) Oprava místních komunikací ve městě – OMI
b) Odstranění velké klubovny v Holýšově na Husově třídě – OMI
c) Posouzení stavu dřevin – lípa na třídě 1. máje
d) Návrh na využití bytu v ZŠ Holýšov
e) Informace o schůzce – město Holýšov, EvoBus, Heidler
f) Realizace projektu – cyklostezka Holýšov – Dolní Kamenice
g) Pravidla pro stanovení ceny při prodeji pozemků z vlastnictví města Holýšova
4. Žádosti
a) o pořádání kulturní akce ve městě Holýšově – Zdeněk Lukáš
b) o užívání veřejného prostranství – Media Production
c) o prodej části pozemku parc. č. 1379/14 v k. ú. Holýšov – …..
d) o zajištění dodávky elektrické energie – Franz Xaver Sigl
e) o pronájem nebytových prostor v Průmyslové zóně II – Jan Smazal
f) o finanční příspěvek na poskytování sociální služby raná péče – Diakonie
ČCE
g) o dokončení chodníku ve Francouzské ulici – …..
h) o povolení hostování cirkusu – Cirkus Cramer
5. Ke schválení
a) Organizační řád Městského úřadu Holýšov
b) Dodatek č. 1 – Podpisové vzory města Holýšov
c) Projekt „Modernizace učeben Základní školy Holýšov“
6. Ostatní
a) Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly – Zlatuše Kráčmerová
337/2016 bere na vědomí informaci vedoucího Oddělení majetku a investic Městského
úřadu Holýšov pana Milana Hulína o probíhajících pracích na opravě havarijníDne 1. 8. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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ho stavu místní komunikace pod sběrným dvorem v části Husovy třídy
v Holýšově a opravě výtluků na komunikacích ve městě Holýšově, které provádí
společnost FINAL KOM, s. r. o., sídlem Mochtín, Kocourov 36.
338/2016
a)
bere na vědomí informaci vedoucího Oddělení majetku a investic Městského
úřadu Holýšov pana Milana Hulína o postupu prací na zajištění odstranění velké klubovny v Holýšově na Husově třídě.
b)
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby objednalo
vypracování projektové dokumentace na demolici velké klubovny v Holýšově
na Husově třídě u společnosti Západočeská stavební společnost, s. r. o., sídlem
Holýšov, náměstí 5. května 101.
339/2016
a)
bere na vědomí Posouzení stavu dřeviny a jejího vlivu na provozní bezpečnost
v okolí ze dne 20. 7. 2016, zpracované fyzickou osobou podnikající Tomášem
Hupačem – PROFI TREE WORK, sídlem Holýšov, Táborová 447. Předmětem
posouzení byla lípa nacházející se v Holýšově na třídě 1. máje, pozice podle Inventarizace zeleně ve městě Holýšově č. 372.
b)
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zadalo vypracování posouzení stavu dřeviny a jejího vlivu na provozní bezpečnost – lípy
nacházející se v Holýšově na třídě 1. máje, pozice podle Inventarizace zeleně ve
městě Holýšově č. 372, dalšímu subjektu v oboru arboristiky.
340/2016 souhlasí s návrhem ředitelky Základní školy Holýšov Mgr. Ivany Sedlákové
na využití bytu v budově školy pro účely školy. Byt bude využit na cvičnou žákovskou kuchyňku s učebnou, dvě učebny pro inkluzivní vzdělávání např. výuka
předmětů speciálně pedagogické péče, prostor pro práci psychologa, speciálního pedagoga a jednání s rodiči. Sklepní prostory budou sloužit jako prádelna,
sušárna a žehlírna.
341/2016
a)

doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova vzít na vědomí informaci starosty
města Holýšova Mgr. Jana Mendřece z jednání, kterého se zúčastnili zástupci
města Holýšova, společnosti EvoBus Česká republika, s. r. o., sídlem Praha 6,
Na Hůrce 10/11, a pan Luboš Heidler, bytem Holýšov, Jiráskova třída 230.
Předmětem jednání byl prodej pozemků parc. č. 678/102, 678/24, 678/103,
678/27, 678/26 a 678/25, vše v katastrálním území Holýšov. Účastníci jednání
se dohodli, že výše uvedené celé pozemky budou prodány společnosti EvoBus
Česká republika, s. r. o., která na nich umožní panu Luboši Heidlerovi vybudovat přístupovou cestu k nemovitostem v Holýšově na Jiráskově třídě čp. 275

Dne 1. 8. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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b)

a 295.
doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova postupovat v souladu s usnesením
Rady města Holýšova č. 276/2016 ze dne 13. 6. 2016.

342/2016
a)
bere na vědomí informaci starosty města Holýšova Mgr. Jana Mendřece
o možnosti získání dotace na vybudování chodníku a cyklostezky mezi Holýšovem a částí obce Dolní Kamenice z programu Místní akční skupiny Český les.
b)
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby provedlo
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 průzkum trhu na zpracovatele projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na vybudování chodníku a cyklostezky mezi Holýšovem a částí obce Dolní Kamenice.
343/2016 ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zapracovala
do Pravidel pro stanovení ceny při prodeji pozemků z vlastnictví města Holýšova schválené usnesením Zastupitelstva města Holýšova č. 231 ze dne
29. 6. 2016 i ceny pozemků v Průmyslové zóně II a poté je předložila Radě
města Holýšova.
344/2016 souhlasí s konáním kulturní akce pod názvem Pivní slavnosti – ukončení prázdnin ve Školní ulici na veřejném prostranství před restaurací U Lípy v době
od 20. 8. 2016 10:00 hodin do 21. 8. 2016 02:00 hodin za podmínek, že žadatel
pan Zdeněk Lukáš, bytem Holýšov, Belgická 726, zajistí povolení k uzavírce
předmětné části místní komunikace na Oddělení majetku a investic Městského
úřadu Holýšov, zaplatí poplatek za užívání veřejného prostranství podle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2010, o místních poplatcích, v platném znění, zajistí
dostatečný počet toalet tak, aby nedocházelo k znečišťování veřejného prostranství, městského či soukromého majetku ve Školní ulici a v jejím okolí, bude
důsledně dodržovat zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o
změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.
345/2016
a)
souhlasí s pořádáním předvolební kampaně politického hnutí ANO dne
23. 8. 2016 v Holýšově v ulici Pod Makovým vrchem na parkovišti vedle
sportovní haly.
b)
předává žádost společnosti Media Production, s. r. o., sídlem Plzeň, Mírová
2203/14, o zábor veřejného prostranství Finančnímu odboru Městského úřadu
Holýšov ke splnění ohlašovací povinnosti podle Obecně závazné vyhlášky
č. 2/2010, o místních poplatcích, v platném znění.

Dne 1. 8. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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346/2016
a)
konstatuje, že záměr prodat část pozemku parc. č. 1379/14 (KN) v katastrálním
území Holýšov o výměře cca 90 m2 musí být vyvěšen na úřední desce
Městského úřadu Holýšov na zákonem stanovenou dobu, a poté se vrátí
k projednání žádosti ….., bytem …...
b)
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo
vyvěšení záměru ve smyslu odstavce a) tohoto usnesení.
347/2016
a)
souhlasí se zajištěním dodávky elektrické energie do objektu čp. 77, který se
nachází na stavebním pozemku parc. č. 130 v katastrálním území Neuměř
v Průmyslové zóně II – Holýšov, fyzické osobě podnikající Franz Xaver Sigl,
sídlem Holýšov, Kasárenská 77.
b)
schvaluje Smlouvu o poskytování služeb – dodávky elektrické energie, která
bude uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov a fyzická osoba
podnikající Franz Xaver Sigl, sídlem Holýšov, Kasárenská 77, podle
předloženého návrhu (příloha č. 2).
348/2016
a)
konstatuje, že záměr pronajmout nebytové prostory v Průmyslové zóně II
Holýšov - sklad č. 8 o výměře 49 m2, který je umístěn v budově bez čp.
nacházející se na pozemku parc. č. st. 99 v k. ú. Neuměř, musí být vyvěšen na
úřední desce Městského úřadu Holýšov na zákonem stanovenou dobu, a poté
se vrátí k projednání žádosti fyzické osoby podnikající Jana Smazala, sídlem
Holýšov, K Višňovce.
b)
pověřuje místostarostu města Holýšova Mgr. Bc. Kamila F. Šefla, aby zajistil
vyvěšení záměru ve smyslu odstavce a) tohoto usnesení.
349/2016 schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, poskytnutí peněžitého daru ve výši 5.000 Kč středisku Diakonie ČCE
Stodůlky, sídlem Praha 5, Vlachova 1502, na poskytování sociální služby raná
péče pro jednu rodinu s trvalým pobytem na území města Holýšova.
350/2016
a)
bere na vědomí žádost ….., bytem ….., ze dne 18. 7. 2016, o dokončení
zpevněné části chodníku v Holýšově ve Francouzské ulici.
b)
konstatuje, že město Holýšov nemá v Rozpočtu města Holýšova na rok 2016
dostatek finančních prostředků na investiční akci uvedenou v odstavci a) tohoto
usnesení.

Dne 1. 8. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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c)

351/2016

předává žádost ….., bytem ….., Oddělení majetku a investic Městského úřadu
Holýšov, aby jí zařadilo do požadavků na Rozpočet města Holýšova na rok
2017.
souhlasí s hostováním Cirkusu Cramer na
v lokalitě Pod Makovým vrchem v termínu
Cirkus Cramer před akcí zaplatí poplatek
podle Obecně závazné vyhlášky města
poplatcích, v platném znění.

veřejném prostranství v Holýšově
5. a 6. 8. 2016 za podmínky, že
za užívání veřejného prostranství
Holýšov č. 2/2010, o místních

352/2016 schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, Organizační řád Městského úřadu Holýšov
včetně příloh č. 1 - Organizační struktura Městského úřadu Holýšov, č. 2 – Náplně práce jednotlivých útvarů Městského úřadu Holýšov a č. 3 – Struktura zaměstnanců města Holýšova zařazených do Městského úřadu Holýšov podle
předloženého návrhu (příloha č. 3).
353/2016 schvaluje Dodatek č. 1 k Přehledu podpisových vzorů pracovníků odpovědných
k podepisování účetních a jiných písemností v účetní jednotce ze dne
27. 4. 2015, který je přílohou k Vnitřnímu předpisu zaměstnavatele o oběhu
účetních dokladů č. 03 podle předloženého návrhu (příloha č. 4).
354/2016
a)
souhlasí s projektem „Modernizace učeben a zajištění bezbariérovosti školy“,
který spočívá v modernizaci počítačové učebny, učebny přírodopisu, učebny
zeměpisu, učebny chemie a učebny výtvarné výchovy, vybudování školní cvičné kuchyňky s učebnou, vybudování učebny pro inkluzivní vzdělávání a zajištění bezbariérovosti Základní školy Holýšov.
b)
souhlasí se zpracováním projektu na stavební úpravy a výtah, zpracováním
studie proveditelnosti a s podáním žádosti o dotaci na Projekt uvedený
v odstavci a).
c)
pověřuje místostarostu města Holýšova Mgr. Bc. Kamila F. Šefla vedením Projektu uvedeného v odstavci a).
355/2016 bere na vědomí:
a)
Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly vyúčtování poskytnutého finančního příspěvku podle Veřejnoprávní smlouvy č. K9/2015 paní Zlatuši Kráčmerové,
bytem Holýšov, náměstí 5. května 13, podle předloženého návrhu.
b)
informaci, že během kontrol nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Dne 1. 8. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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Mgr. Jan Mendřec
starosta

Mgr. Bc. Kamil F. Šefl
místostarosta

Razítko města Holýšova:

Dne 1. 8. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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