Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
59. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014 - 2018
konané dne 24. 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:
462/2016 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) Doporučení Dozorčí rady společnosti MTBS Holýšov
b) Oprava příjezdové cesty na hradeckou skálu
c) Projekt „Modernizace učeben a zajištění bezbariérovosti školy“
4. Žádosti
a) o souhlas s přičleněním pozemků ve vlastnictví města Holýšova do společenstevní honitby Holýšov – Myslivecký spolek Lověna
b) o výjimku z OZV č. 1/2016 – TJ Holýšov
c) o vyhrazená parkovací stání před DPS – OSP
d) návrh na odkoupení pozemků – …..
e) o koupi pozemků – 1. část – EvoBus ČR
f) o koupi pozemků – 2. část – EvoBus ČR
5. Ke schválení
a) Platový výměr vedoucího DDH
b) Příloha č. 1 Směrnice č. 38 k provádění inventarizace majetku a závazků
– Plán inventur na rok 2016
c) Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo – SMP CZ
d) Dodatek č. 1 Smlouva o dílo – TUBEKO SPORT
e) Dohoda o narovnání – MTBS Holýšov
6. Ostatní
a)
Zpráva o činnosti středisek MTBS Holýšov – říjen 2016
b)
Kulturní akce v období Vánoc
c)
Jednání s výkonným výborem TJ Holýšov

Dne 31. 10. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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463/2016
a)
odvolává k 31. 10. 2016 jednatele společnosti Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14, pana Vladimíra
Trnku.
b)
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Jana Mendřece, aby zajistil změnu zakladatelské listiny společnosti Městské technické a bytové středisko Holýšov,
s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14.
464/2016
a)
bere na vědomí informaci Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov ve věci vlastnictví pozemků příjezdové cesty na hradeckou skálu.
b)
konstatuje, že vzhledem k tomu, že město není vlastníkem pozemků pod příjezdovou cestou na hradeckou skálu, nebude provádět její opravu tak, jak požadoval ….., bytem …..
c)
doporučuje ….., bytem ….., aby se žádostí o opravu příjezdové cesty na hradeckou skálu obrátil na vlastníky pozemků.
465/2016
a)
bere na vědomí informaci místostarosty města Holýšova Mgr. Bc. Kamila F. Šefla o podmínkách dotace z IROP na projekt „Modernizace učeben a zajištění
bezbariérovosti školy“.
b)
konstatuje, že město Holýšov podá žádost o dotaci z IROP na projekt „Modernizace učeben a zajištění bezbariérovosti školy“ i v případě, že nebude splněna
jedna z podmínek dotace, a to konektivita Základní školy Holýšov.
466/2016 konstatuje, že:
a)
město Holýšov jako člen honebního společenstva Holýšov souhlasí, aby pozemky, které vlastní v areálu bývalého tankodromu, byly i nadále zahrnuty
do uznané honitby Holýšov Honebního společenstva Holýšov.
b)
Myslivecký spolek Lověna Holýšov, sídlem Holýšov, Pod Makovým vrchem 618,
bude za pozemky v areálu bývalého tankodromu, které budou zahrnuty
do uznané honitby Holýšov Honebního společenstva Holýšov, platit městu Holýšovu 10 Kč za 1 ha za rok.
467/2016 konstatuje, že žádost Tělovýchovné jednoty Holýšov, oddílu kopané, sídlem
Holýšov, Táborová 528, nesplňuje všechny náležitosti stanovené v článku 3
odst. 3 písm. a), b) Obecně závazné vyhlášky města Holýšova č. 1/2016, která
omezuje provozní dobu pohostinských zařízení na území města Holýšova,
a proto žádá Tělovýchovnou jednotu Holýšov o její doplnění.

Dne 31. 10. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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468/2016 souhlasí s umístěním tří vyhrazených parkovacích míst pro nájemníky, návštěvníky a pracovníky Domu s pečovatelskou službou Holýšov, která budou umístěna na pozemku parc. č. 853/18 v katastrálním území Holýšov.
469/2016
a)
bere na vědomí návrh ….., bytem ….., na odkoupení pozemků parc. č. 141/13,
138/17 a 283/5 v katastrálním území Dolní Kamenice u Staňkova na výstavbu
pozemní komunikace.
b)
konstatuje, že město Holýšov v dané lokalitě v části obce Holýšova Dolní Kamenice nevlastní žádné pozemky, ani nemá dostatek finančních prostředků
na výstavbu pozemní komunikace a souvisejícího příslušenství.
c)
konstatuje, že pokud stavba pozemní komunikace a souvisejícího příslušenství
(vodovodní a kanalizační řad, veřejné osvětlení a stavba komunikace) bude financována vlastníky pozemků a budou souhlasit, tak město Holýšov bezúplatně převezme pozemní komunikaci do správy a údržby.
470/2016
a)
bere na vědomí žádost společnosti EvoBus Česká republika, s. r. o., sídlem
Praha 6 – Ruzyně, Na Hůrce 211/10, o koupi pozemků parc. č. 678/107 o výměře 2.751 m2, parc. č. 678/79 o výměře 903 m2, parc. č. 690/4 o výměře 23 m2,
parc. č. 723/32 o výměře 863 m2, parc. č. 763/3 o výměře 79 m2,
parc. č. 723/33 o výměře 313 m2, parc. č. 763/8 o výměře 72 m2,
parc. č. 723/34 o výměře 903 m2, parc. č. 763/9 o výměře 78 m2,
parc. č. 723/36 o výměře 2.157 m2, část pozemku parc. č. 723/13 o výměře
cca 2.520 m2, a část pozemku parc. č. 723/39 o výměře cca 276 m2 (vše KN)
vše v katastrálním území Holýšov.
b)
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Jana Mendřece, aby pozval na příští
schůzi Rady města Holýšov zástupce společnosti EvoBus Česká republika,
s. r. o., sídlem Praha 6 – Ruzyně, Na Hůrce 211/10, k upřesnění žádosti uvedené
v odstavci a) tohoto usnesení.
471/2016
a)

b)

bere na vědomí žádost společnosti EvoBus Česká republika, s. r. o., sídlem
Praha 6 – Ruzyně, Na Hůrce 211/10, o koupi pozemků parc. č. 678/53 o výměře
1.676 m2, parc. č. 678/54 o výměře 3.044 m2 (oba GP – grafický příděl)
a pozemky parc. č. 678/101 o výměře 1.350 m2 a parc. č. 723/23 o výměře
274 m2 (oba KN) vše v katastrálním území Holýšov.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Jana Mendřece, aby pozval na příští
schůzi Rady města Holýšov zástupce společnosti EvoBus Česká republika,
s. r. o., sídlem Praha 6 – Ruzyně, Na Hůrce 211/10, k upřesnění žádosti uvedené
v odstavci a) tohoto usnesení.

Dne 31. 10. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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472/2016 schvaluje nový platový výměr vedoucího organizační složky města Holýšova
Domu dějin Holýšovska Mgr. Josefa Haise podle předloženého návrhu, který byl
zpracován v souladu s nařízením vlády č. 316/2016 Sb., kterým se mění nařízení
vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. S účinností od 1. 11. 2016 se mění Příloha č. 1 Stupnice platových
tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5
odst. 1.
473/2016 schvaluje Přílohu č. 1 Směrnice č. 38 ze dne 5. 12. 2011, k provádění inventarizace majetku a závazků města Holýšova – Plán inventur na rok 2016, podle předloženého návrhu (příloha č. 3).
474/2016 schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1ZHS160020 ze dne 4. 5. 2016, který
bude uzavřen mezi smluvními stranami město Holýšov a společnost SMP CZ,
a. s., sídlem Praha 8, Pobřežní 667/78, podle předloženého návrhu. Předmětem dodatku je změna termínu ukončení stavebních prací a změna ceny za
provedení díla „Úprava areálu holýšovského hřbitova“.
475/2016 schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 6. 2016 (dále jen dodatek),
který bude uzavřen mezi smluvními stranami město Holýšov a společnost TUBEKO SPORT, s. r. o., sídlem Rynholec, Na armádě 364, podle předloženého
návrhu. Předmětem dodatku je změna ceny za provedení díla „Atletické hřiště
Holýšov“.
476/2016 schvaluje úkoly koalice ANO, ČSSD, ODS pro období 2017 až 2018 pro město
Holýšov, podle předloženého návrhu.
477/2016 schvaluje Dohodu o narovnání, která bude uzavřena mezi smluvními stranami
město Holýšov a společnost Městské technické a bytové středisko Holýšov,
s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14, podle předloženého návrhu.
478/2016
a)
bere na vědomí Zprávu o činnosti středisek společnosti Městské technické
a bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14, za
období říjen 2016.
b)
ukládá jednateli společnosti Městské technické a bytové středisko Holýšov,
s. r. o., Ing. Janu Cendelínovi, aby do zprávy o činnosti středisek za další měsíc
doplnil informaci o objemu jednotlivých zakázek.
479/2016
a)
bere na vědomí informaci starosty města Holýšova Mgr. Jana Mendřece
Dne 31. 10. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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b)

o akcích, které se uskuteční ve městě Holýšově v období Vánoc. Jedná se o
tyto akce: 26. 11. 2016 od 14:00 hodin vánoční dílna s Blankou Multrusovou
v Domu dějin Holýšovska, 27. 11. 2016 od 17:00 hodin vánoční koncert
v Kümmersbrucku (pěvecký sbor Hlas a pěvecký sbor z Kümmersbrucku),
28. 11. 2016 od 17:00 hodin rozsvícení vánočního stromu na náměstí 5. května,
2. 12. 2016 od 16:30 hodin Mikulášská jízda městem, 3. 12. 2016 až 15. 1. 2017
vánoční výstava betlémů v Domu dějin Holýšovska, 4. 12. 2016 od 16:00 hodin
vánoční koncert v kostele sv. Petra a Pavla (pěvecký sbor Hlas a pěvecký sbor
z Kümmersbrucku), 7. 12. 2016 benefiční koncert Základní školy Holýšov
v Kulturním domě Holýšov, 10. 12. 2016 od 20:00 hodin vánoční koncert
v Kulturním domě Holýšov – Janek Ledecký s kapelou, 15. 12. 2016 od 18:00
hodin holýšovská setkání s dechovkou – Veselka v Kulturním domě Holýšov,
21. 12. 2016 od 17:00 hodin koncert Základní umělecké školy Holýšov
v Kulturním domě Holýšov.
pověřuje ředitele Městského kulturního střediska Holýšov Ing. Jiřího Zívala, aby
zajistil organizaci akcí pořádaných městem Holýšovem, a to rozsvícení
vánočního stromu na náměstí 5. května, Mikulášská jízda městem, vánoční
koncert v kostele sv. Petra a Pavla (pěvecký sbor Hlas + pěvecký sbor
z Kümmersbrucku).

480/2016 bere na vědomí stanovisko výkonného výboru Tělovýchovné jednoty Holýšov
k možnému prodeji pozemků pro výstavbu prodejny Lidl „nové generace“
v Holýšově.

Mgr. Jan Mendřec
starosta

Mgr. Bc. Kamil F. Šefl
místostarost a

Razítko města Holýšova:

Dne 31. 10. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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