Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
58. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014 - 2018
konané dne 10. října 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:
444/2016 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) Podklady pro sekání trávy ve městě Holýšově pro rok 2017
b) Pronájem části pozemku parc. č. st. 83 (KN) v k. ú. Holýšov – DC Ovečka
c) Deratizace města Holýšova
d) Posouzení stavu stromu – lípa na třídě 1. máje v Holýšově
4. Žádosti
a) o řešení situace – výskytu holubů – …..
b) o zajištění dodávky elektřiny – …..
c) o kácení stromů rostoucích mimo les – RWE GasNet
5. Ke schválení
a) Zápis zasedání finančního výboru ze dne 3. 10. 2016
b) Rozpočtové opatření města Holýšova na rok 2016 číslo 4
c) Provozní a návštěvní řád Sportovního hřiště Holýšov
d) Smlouva o dílo na zhotovení projektových prací – Alfréd Samek
e) Peněžité a věcné dary pro bezplatné dárce krve
f) Kupní smlouva – EvoBus Česká republika
g) Kupní smlouva č. S 1619/15/212 – Lesy České republiky
h) Zápis schůze Dotační komise ze dne 3. 10. 2016
6. Ostatní
a) Informace o prověrce hospodaření v lesích města Holýšova – Lesy České republiky
b) Výstavba nové prodejny Lidl
445/2016
a)
bere na vědomí Zápis z jednání ze dne 19. 9. 2016 ve věci kontroly faktur za sekání trávy ve městě Holýšově, kterého se zúčastnili starosta města Holýšova
Mgr. Jan Mendřec, radní MUDr. Jaroslav Liška, tajemnice Mgr. Jana Štenglová,
Dne 18. 10. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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b)

referent Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov Ing. Karel Boháček a právní zástupkyně města Holýšova Bc. JUDr. Helena Zelenková Ottová.
ukládá referentovi Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov
Ing. Karlu Boháčkovi a společnosti Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14, aby do konce roku 2016 připravili návrh plánu sekání trávy ve městě Holýšově v roce 2017.

446/2016
a)
souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. st. 83 (KN) v katastrálním území
Holýšov o výměře cca 100 m2 Dětskému centru Ovečka, sídlem Holýšov,
Pod Makovým vrchem 621, za smluvní nájemné 5 Kč za 1 m2 za rok.
b)
schvaluje Nájemní smlouvu o pronájmu části pozemku parc. č. st. 83 (KN)
v katastrálním území Holýšov, která bude uzavřena mezi smluvními stranami
město Holýšov a Dětské centrum Ovečka, sídlem Holýšov, Pod Makovým vrchem 621, podle předloženého návrhu. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 10. 10. 2016 do 31. 12. 2018.
447/2016
a)
bere na vědomí informaci Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov ve věci postupu a povinností města Holýšova při deratizaci města.
b)
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo cenovou nabídku na plošnou deratizaci města Holýšova od společnosti Desinsekta, s. r. o., sídlem Plzeň, Lindauerova 21.
448/2016 bere na vědomí posouzení stavu stromu lípy nacházející se na pozemku
parc. č. 1499/10 (KN) v katastrálním území Holýšov, naproti rodinnému domu
na adrese Holýšov, třída 1. máje 204, zpracované společností PROSTROM,
s. r. o., sídlem Plzeň, Železniční 18. Posuzovaný strom byl v době posouzení, to
je 6. 10. 2016, provozně bezpečný.
449/2016
a)
bere na vědomí žádost ….., bytem ….., ze dne 9. 9. 2016, o řešení výskytu holubů v městských domech v lokalitě pod školou v Holýšově.
b)
bere na vědomí žádost ….., bytem ….., ze dne 27. 9. 2016, o řešení výskytu holubů v městských domech v lokalitě pod školou v Holýšově.
c)
bere na vědomí informaci Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov ve věci postupu při deratizaci holubů v bytových domech ve vlastnictví
města Holýšova.
d)
ukládá správci bytového fondu města Holýšova společnosti Městské technické
a bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14, aby
zajistila deratizaci holubů v bytových domech ve vlastnictví města Holýšova
Dne 18. 10. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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podle postupu stanoveného Oddělením majetku a investic Městského úřadu
Holýšov.
450/2016
a)
souhlasí se zajištěním dodávky elektrické energie do nemovitosti na adrese Holýšov, Kasárenská 727, která se nachází na pozemku parc. č. st. 1523 (KN) v katastrálním území Holýšov v Průmyslové zóně II – Holýšov, p….., bytem …...
b)
schvaluje Smlouvu o poskytování služeb – dodávky elektrické energie, která
bude uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov a ….., bytem ….., podle
předloženého návrhu (příloha č. 2).
451/2016

bere na vědomí informaci Oddělení majetku a investic Městského úřadu
Holýšov, že během měsíce října 2016 dojde k pokácení dvou stromů, a to
smrku stříbrného, který se nachází na části pozemku parc. č. 1300/10 (KN)
v katastrálním území Holýšov, u rodinného domu v Táborové ulici čp. 44,
a lípy, která se nachází na části pozemku parc. č. 1295/1 (KN) v katastrálním
území Holýšov, u bytového domu v Tylově ulici čp. 437. Důvodem je
skutečnost, že obě dřeviny se vyskytují v ochranném pásmu plynárenského
zařízení. Kácení bude provedeno na náklady společnosti RWE GasNet, s. r. o.,
sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940.

452/2016 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova:
a)
schválit Zápis zasedání finančního výboru ze dne 3. 10. 2016 podle předloženého návrhu (příloha č. 3).
b)
neposkytnout druhou část dotace označené 005 – TJ Holýšov – oddíl kopané
do doby, než budou opraveny předložené účetní doklady, to znamená, že
účetní doklady budou obsahovat náležitosti stanovené zákonem
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.
453/2016 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit Rozpočtové opatření města
Holýšova na rok 2016 číslo 4 podle předloženého návrhu (příloha č. 4).
454/2016 schvaluje Provozní a návštěvní řád Sportovního hřiště Holýšov, který zahrnuje
víceúčelové a atletické hřiště na pozemku Základní školy Holýšov, podle
předložených návrhů.
455/2016 schvaluje Smlouvu o dílo na zhotovení projektových prací, která bude uzavřena
mezi smluvními stranami město Holýšov a fyzická osoba podnikající Ing. Alfréd
Samek, sídlem Plzeň, Brojova 15, podle předloženého návrhu. Předmětem
smlouvy je zpracování studie „Holýšov – studie protipovodňových úprav území

Dne 18. 10. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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Pod Makovým vrchem“. Cena za dílo je 45.300 Kč bez DPH a studie bude vypracována nejpozději do 28. 2. 2017.
456/2016 souhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, s poskytnutím peněžitých a věcných darů pro občany
Holýšova, kteří bezplatně darovali krev, podle předloženého návrhu (příloha
č. 5).
457/2016 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit Kupní smlouvu, která bude
uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov a společnost EvoBus Česká
republika, s. r. o., sídlem Praha 6, Na Hůrce 211/10, podle předloženého návrhu.
Předmětem smlouvy je je prodej pozemků parc. č. 678/24 o výměře 3.541 m2,
parc. č. 678/25 o výměře 3.485 m2, parc. č. 678/26 o výměře 2.752 m2,
parc. č. 678/27 o výměře 5.830 m2 (vše PK) v katastrálním území Holýšov
a pozemky parc. č. 678/102 o výměře 2.005 m2, parc. č. 678/103 o výměře
2.647 m2 (oba KN) v katastrálním území Holýšov.
458/2016 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit Kupní smlouvu
S 1619/15/212, která bude uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov
a Lesy České republiky, s. p. sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, podle
předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je prodej pozemku parc. č. 1485/2
(KN) v katastrálním území Holýšov o výměře 31.183 m2.
459/2016
a)
schvaluje Zápis schůze Dotační komise ze dne 3. 10. 2016, podle předložené
návrhu (příloha č. 6).
b)
v souladu s doporučením Dotační komise nesouhlasí s poskytnutím dotace
ve výši 20.000 Kč ….. na pořádání hudebního festivalu MG&Francimor death
fest z důvodu, že žádost nesplňuje podmínku uvedenou v článku 2 odst. 8
Programu o poskytování dotací ze dne 16. 9. 2015.
460/2016 bere na vědomí Informaci o prověrce hospodaření v lesích města Holýšova,
předloženou státním podnikem Lesy České republiky, Lesní správou Přeštice,
sídlem Přeštice, tř. 1. máje 1050. Podle předložené informace je v lesích hospodařeno standardním způsobem a nebylo zjištěno porušování lesního zákona.
461/2016
a)

bere na vědomí sdělení společnosti Lidl Česká republika, v. o. s, sídlem Praha 5,
Nárožní 1359/11 ze dne 27. 9. 2016, ve věci zájmu o výstavbu prodejny Lidl
„nové generace“ v Holýšově.

Dne 18. 10. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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b)

konstatuje, že dne 24. 10. 2016 od 16:00 hodin se uskuteční jednání členů Rady
města Holýšova s členy výkonného výboru Tělovýchovné jednoty Holýšov ve
věci odprodeje pozemků pro výstavbu prodejny Lidl „nové generace“.

Mgr. Jan Mendřec
starosta

Mgr. Bc. Kamil F. Šefl
místostarost a

Razítko města Holýšova:

Dne 18. 10. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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