Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
57. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014 - 2018
konané dne 26. září 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:
426/2016 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. 1536/2 (PK) v k. ú. Holýšov – Euromarolan
b) Pronájem části pozemku parc. č. 1395/3 (KN) v k. ú. Holýšov
4. Žádosti
a) o udělení výjimky z OZV č. 1/2016 – Westmusic
b) o udělení výjimky ze zákona o přestupcích – Westmusic
c) o poskytnutí dotace – ZUŠ Holýšov
d) o poskytnutí dotace – …..
5. Ke schválení
a) Nabídka projekčních prací – Územní studie „Lesopark a rezervní plocha
pro bydlení Holýšov“ - Sladký&Partners
b) Zápis 23. schůze Bytové komise ze dne 22. 9. 2016
c) Dodatek č. 5 SON – Česká spořitelna
d) Smlouva o zřízení věcného břemene – Solarpark Holýšov
e) Průzkum trhu – Zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci pro
projekt „Modernizace učeben a zajištění bezbariérovosti školy“
6. Ostatní
a) Zápis ze zasedání Dozorčí rady společnosti MTBS Holýšov ze dne
20. 9. 2016
b) Zpráva o činnosti středisek MTBS Holýšov – září 2016
c) Smlouva o poskytnutí účelové dotace – Plzeňský kraj
d) Zřízení Redakce Holýšovského zpravodaje
e) Ohlášení běžeckého závodu – …..
f) Oprava příjezdové cesty na hradeckou skálu
427/2016 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova prodat část pozemku
parc. č. 1536/2 (PK) v katastrálním území Holýšov o výměře 1091 m2 společnosti
Dne 29. 9. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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Euromarolan, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 101, za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 288-19/2016 ze dne 13. 6. 2016 zpracovaným
Ing. Pavlínou Wolfovou – znalec v oboru Ekonomika, odvětví: ceny a odhady
nemovitostí, sídlem Domažlice, Hradská 79, to je 39,60 Kč za 1 m2. Oprávněné
náklady spojené s prodejem pozemku a sepsáním kupní smlouvy hradí strana
kupující.
428/2016
a)
souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 1395/3 (KN) v katastrálním území
Holýšov o výměře cca 132 m2 ….., bytem …...
b)
schvaluje Nájemní smlouvu o pronájmu části pozemku parc. č. 1395/3 (KN)
v katastrálním území Holýšov, která bude uzavřena mezi smluvními stranami
město Holýšov a ….., bytem …., podle předloženého návrhu. Smlouva bude
uzavřena na dobu určitou od 1. 11. 2016 do 31. 12. 2018.
429/2016 uděluje v souladu s článkem 3 odstavcem 1 Obecně závazné vyhlášky města
Holýšova č. 1/2016, která omezuje provozní dobu pohostinských zařízení
na území města Holýšova, výjimku z článku 2 odstavce 3 této obecně závazné
vyhlášky společnosti Westmusic, s. r. o., sídlem Plzeň, Pražská 39/114, na pořádání hudebního festivalu Pekelný ostrov ve dnech 6. až 9. 7. 2017.
430/2016 konstatuje, že město Holýšov nemá podle § 47 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, v platném znění, vydanou obecně závaznou vyhlášku města,
která by stanovovala výjimečné případy, kdy je doba nočního klidu vymezena
kratší dobou nebo žádnou, proto nemůže vyhovět žádosti společnosti Westmusic, s. r. o., sídlem Plzeň, Pražská 39/114, o udělení výjimky z § 47 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, při pořádání hudebního festivalu Pekelný
ostrov ve dnech 6. až 9. 7. 2017.
431/2016

souhlasí v souladu s článkem 2 bod 6 Programu o poskytování dotací
s poskytnutím dotace ve výši 30.000 Kč u žádosti označené Kultura, kde je žadatelem Základní umělecká škola Holýšov na akci Mezinárodní setkání českých
a německých hudebníků Music Camp 2016, které se uskuteční ve dnech 10. až
12. 10. 2016. Dotační prostředky budou použity z rezervy Programu o poskytování dotací.

432/2016 konstatuje, že žádost ….. o poskytnutí dotace na pořádání hudebního festivalu
MG&Francimor death fest bude nejprve předána Dotační komisi Rady města
Holýšova a poté bude se zprávou Dotační komise projednána na další schůzi
Rady města Holýšova.

Dne 29. 9. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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433/2016
a)
bere na vědomí nabídku projekčních prací společnosti Sladký&Partners – Projektový ateliér, s. r. o., sídlem Praha 6, Nad Šárkou 60, na Územní studii „Lesopark a rezervní plocha pro bydlení Holýšov“.
b)
souhlasí s tím, že smlouva o dílo na zpracování územní studie „Lesopark a rezervní plocha pro bydlení Holýšov“ bude uzavřena se společností Sladký&Partners – Projektový ateliér, s. r. o., sídlem Praha 6, Nad Šárkou 60, za nabídkovou cenu 50.000 Kč bez DPH.
c)
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Jana Mendřece, aby podepsal smlouvu
uvedenou v odstavci b) tohoto usnesení.
434/2016 schvaluje Zápis 23. schůze Bytové komise ze dne 22. 9. 2016 podle předloženého návrhu (příloha č. 2).
435/2016
a)
konstatuje, že záměr pronajmout nebytové prostory nacházející se v objektu
čp. 72 ve Školní ulici v Holýšově, postaveném na pozemku parc. č. st. 83
v katastrálním území Holýšov, musí být vyvěšen na úřední desce Městského
úřadu Holýšov na zákonem stanovenou dobu a poté se vrátí k projednání žádosti společnosti Česká spořitelna, a. s., sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62.
b)
pověřuje místostarostu města Holýšova Mgr. Bc. Kamila F. Šefla, aby zajistil vyvěšení záměru ve smyslu odstavce a) tohoto usnesení.
436/2016
a)
ruší své usnesení č. 363/2016 ze dne 8. 8. 2016.
b)
schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrských sítí,
která bude uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov (povinný) a společnost Solarpark Holýšov, s. r. o., sídlem Praha 6, Na Vypichu 288/13 (oprávněný), podle předloženého návrhu ze dne 26. 9. 2016. Předmětem smlouvy je
úplatné zřízení věcného břemene – služebnosti liniové stavby – zemní kabelové přípojky VN, která je umístěna a vede přes povinné pozemky. Služebnost se
zřizuje ve prospěch oprávněného Solarpark Holýšov, s. r. o., jako služebnost
osobní.
c)
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Jana Mendřece, aby podepsal smlouvu
o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrských sítí uvedenou v odstavci
b) tohoto usnesení.
437/2016
a)
bere na vědomí průzkum trhu na Zpracování studie proveditelnosti a žádosti
o dotaci pro projekt „Modernizace učeben a zajištění bezbariérovosti školy“,
Dne 29. 9. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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b)

c)

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 s tím, že smlouva o dílo na Zpracování studie proveditelnosti a žádosti
o dotaci pro projekt „Modernizace učeben a zajištění bezbariérovosti školy“
bude uzavřena se společností ML Strategy, s. r. o., sídlem Holýšov, Krátká 17,
za nabídkovou cenu 110.000 Kč bez DPH.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Jana Mendřece, aby podepsal smlouvu
uvedenou v odstavci b) tohoto usnesení.

438/2016
a)
bere na vědomí Zápis ze zasedání Dozorčí rady společnosti Městské technické
a bytové středisko Holýšov, s. r. o., ze dne 22. 9. 2016 (příloha č. 3).
b)
konstatuje, že doporučení Dozorčí rady společnosti Městské technické a bytové
středisko Holýšov, s. r. o., uvedená v Zápise ze zasedání Dozorčí rady společnosti Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o. ze dne 22. 9. 2016,
budou projednána na příští schůzi Rady města Holýšova.
439/2016 bere na vědomí Zprávu o činnosti středisek společnosti Městské technické
a bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14.
440/2016 bere na vědomí Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. 44472016, která bude
uzavřena mezi smluvními stranami Plzeňský kraj, sídlem Plzeň, Škroupova 18,
a město Holýšov. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové finanční dotace jako vyrovnávací platby za služby obecného hospodářského zájmu určené
na úhradu nákladů souvisejících s poskytováním základních činností sociální
služby pečovatelské služby.
441/2016
a)
b)

souhlasí se zřízením Redakce Holýšovského zpravodaje, která bude mít
v náplni práce přípravu podkladů pro grafický návrh Holýšovského zpravodaje.
jmenuje jako členy Redakce Holýšovského zpravodaje šéfredaktora Holýšovského zpravodaje Mgr. Bc. Kamila F. Šefla, paní Naděždu Kalinovou a paní Kláru Předotovou.

442/2016
a)
bere na vědomí, že dne 8. 10. 2016 pořádá skupina Spartan Race Training
Group Holýšov překážkový běžecký závod Ásgard Run se startem a cílem na
vyhlídce nad firmou Wupperman.

Dne 29. 9. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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b)

v souladu s § 20 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon, v platném znění,
nesouhlasí s rozděláním otevřeného ohně na startu závodu na pozemku
parc. č. 982/4 v katastrálním území Holýšov.

443/2016
a)
bere na vědomí informaci místostarosty města Holýšova Mgr. Bc. Kamila F. Šefla o špatném stavu příjezdové cesty na hradeckou skálu.
b)
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby prověřilo
vlastnictví příjezdové cesty na hradeckou skálu a předložilo předběžné náklady
na opravu cesty frézovanou živicí.

Mgr. Jan Mendřec
starosta

Mgr. Bc. Kamil F. Šefl
místostarost a

Razítko města Holýšova:

Dne 29. 9. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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