Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
70. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014 - 2018
konané dne 20. března 2017
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:
93/2017

schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) Smlouva o nájmu pozemku – …..
b) Žádost o prodloužení SON v Holýšově v ulici Školní čp. 72 – …..
c) Rekonstrukce MŠ Holýšov, Luční ulice – osobně ředitelka MŠ
d) Vyhrazené parkování pro osobu ZTP – …..
4. Žádosti
a) o souhlas s umístěním sídla obchodní společnosti – Hermann Ammon
b) o využití veřejného prostranství pro umístění dočasné stavby – …..
c) nabídka k prodeji části pozemku parc. č. 639/5 v k. ú. Holýšov – …..
d) o kácení a úpravu vzrostlých stromů rostoucích mimo les – OMI
e) o finanční pomoc – Stodská nemocnice
5. Ke schválení
a) Odměna řediteli ZUŠ Holýšov za 1. pololetí školního roku 2016/2017
b) Zápis finančního výboru ze dne 6. 3. 2017
c) Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na pokos trávy na veřejných prostranstvích ve městě Holýšově
6. Ostatní
a) Žádost o dotaci z programu „Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2017“
b) Informace o schůzce zástupců MVČR ve věci řešení skladebnosti správních obvodů obcí s rozšířenou působností
c) Částečná úhrada pohonných hmot do sekaček na trávu v roce 2017
d) Zpráva o činnosti středisek MTBS Holýšov – březen 2017
e) Autobusové zastávky na náměstí 5. května v Holýšově
f) Akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“

Dne 23. 3. 2017 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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94/2017

95/2017
a)

b)

96/2017
a)

b)

c)

97/2017
a)

b)

98/2017
a)

schvaluje Smlouvu o nájmu, která bude uzavřena mezi smluvními stranami
město Holýšov a ….., bytem ….., podle předloženého návrhu (příloha č. 2).
Předmětem smlouvy je pronájem části pozemku parc. č. 723/13 (KN)
v katastrálním území Holýšov o výměře 21 m2 za účelem provozování novinového stánku. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.

souhlasí s prodloužením Smlouvy o nájmu nebytových prostor v Holýšově
v ulici Školní čp. 72 ….., bytem …., za účelem provozování Dětského centra
Ovečka.
pověřuje místostarostu města Holýšova Mgr. Bc. Kamila F. Šefla, aby připravil
Smlouvu o nájmu nebytových prostor v Holýšově v ulici Školní čp. 72.

bere na vědomí vyjádření ředitelky Mateřské školy Holýšov paní Ivany Smetákové a referenta Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov
Ing. Karla Boháčka k připravované rekonstrukci budovy Mateřské školy Holýšov
v Luční ulici.
konstatuje, že dne 29. 3. 2017 provede pracovnice Krajské hygienické stanice
Plzeň, Územního pracoviště Klatovy MUDr. Eva Nová kontrolu dvou kluboven
a WC v kulturním domě Holýšov pro možné využití Mateřskou školou Holýšov.
souhlasí s tím, že ředitelka Mateřské školy Holýšov paní Ivana Smetáková přijme od 4. 9. 2017 do mateřské školy děti, pro které je povinná předškolní docházka, a ostatní děti přijme až od 29. 9. 2017.

bere na vědomí sdělení Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov
ve věci nesprávného parkování osobního automobilu zn. Renault Megané, jehož majitelkou je …., bytem …., které bylo vydáno Rozhodnutí o povolení
zvláštního užívání na zřízení vyhrazeného parkování pro osoby ZTP.
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby vyzvalo ….,
bytem ….., ke zjednání nápravy ve věci dopravního značení vyhrazeného parkovacího stání a nesprávného užívání vyhrazeného parkování pro osoby ZTP.

souhlasí s umístěním sídla společnosti Aqua Tex Bohemia, s. r. o., na adresu
Holýšov, část Dolní Kamenice čp. 38 nacházející se na stavební parcele č. 56,
zapsané na listu vlastnictví číslo 1 vedené pro obec Holýšov, katastrální území
Holýšov, u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice.

Dne 23. 3. 2017 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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b)

c)

99/2017
a)

b)

100/2017
a)
b)

101/2017
a)

b)

c)

d)

bere na vědomí informaci místostarosty města Holýšova Mgr. Bc. Kamila F. Šefla o jednání s předsedou spolku Spolkový dům Dolní Kamenice, z. s., panem
Pavlem Sirovým ve věci povinností spolku vyplývajících ze Smlouvy o výpůjčce
ze dne 31. 8. 2011.
ukládá předsedovi spolku Spolkový dům Dolní Kamenice, z. s., panu Pavlu
Sirovému, aby zajistil provedení revizí a kontrol nemovitosti – kulturního domu
na adrese Holýšov, část Dolní Kamenice 38, a kopie revizí a kontrol předal
městu Holýšovu nejpozději do 31. 5. 2017.

vyhovuje žádosti ….., bytem …., ve věci využití části pozemku parc. č. 1317
v katastrálním území Holýšov o výměře cca 5 m 2 ke stavbě přístřešku pro parkování invalidního vozítka za bytovým domem v Holýšově, Horní 369.
konstatuje, že ….., bytem ….., je podle článku 15 odstavce b) Obecně závazné
vyhlášky města Holýšova č. 2/2010 ze dne 13. 12. 2010, o místních poplatcích,
osvobozen od poplatku za užívání veřejného prostranství.

ruší své usnesení č. 555/2016 ze dne 19. 12. 2016 z důvodu změny vlastnických
práv k pozemkům v rámci provedené digitalizace katastrálního operátu.
doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova koupit část pozemku parc. č. 639/5
(KN) v katastrálním území Holýšov o výměře 68 m2 od ….., bytem ….., za cenu
190,88 Kč za 1 m2, to je 12.980 Kč. Oprávněné náklady spojené s koupí pozemku a sepsáním kupní smlouvy bude hradit strana kupující.

souhlasí s pokácením 1 ks borovice lesní a 2 ks nízkých dřevin nacházejících se
v Holýšově (Inventarizace zeleně pozice 409) na pozemku parc. č. 1336/1 (KN)
v katastrálním území Holýšov z důvodu výstavby kanalizačního a vodovodního
řadu v Holýšově v Borové ulici.
souhlasí s pokácením 1 ks jabloně nacházející se v Holýšově (Inventarizace zeleně pozice 265) na pozemku parc. č. 1314/1 (KN) v katastrálním území Holýšov,
mezi bytovými domy v Ruské ulici čp. 384 a čp. 385, z důvodu neekonomičnosti každoroční údržby dřeviny.
nesouhlasí s pokácením 4 ks smrku pichlavého nacházejících se v Holýšově (Inventarizace zeleně pozice 588) na pozemku parc. č. 1349/8 (KN) v katastrálním
území Holýšov, v blízkosti bytového domu v Holýšově, třída 1. máje 298,
z důvodu, že stromy neohrožují provozní bezpečnost v okolí.
souhlasí s tím, že pokácení stromů včetně ekologické likvidace biologického
odpadu provede na náklady města Holýšova společnost Městské technické
a bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14, a po-

Dne 23. 3. 2017 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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kácené dřevo uskladní v prostoru za prodejnou Stavebnin společnosti DSP
Domažlice, kde bude následně proveden jeho prodej.
102/2017
a)

b)

odkládá žádost předsedy představenstva Stodské nemocnice, a. s., MUDr. Alana Sutnara, Ph.D. o finanční pomoc formou daru na nákup cystoskopu do doby, než bude vyjasněna otázka příjmu pacientů z Holýšova a jeho spádových
obcí do Stodské nemocnice, a. s.
pověřuje místostarostu města Holýšova Mgr. Bc. Kamila F. Šefla, aby projednal
problematiku spádovosti nemocnic s členkou Rady Plzeňského kraje pro oblast
zdravotnictví Ing. Milenou Stárkovou.

103/2017

schvaluje odměnu řediteli Základní umělecké školy Holýšov Mgr. Norbertu
Štěříkovi za 1. pololetí školního roku 2016/2017 podle předloženého návrhu.

104/2017

doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit Zápis zasedání finančního
výboru ze dne 6. 3. 2017 podle předloženého návrhu (příloha č. 3).

105/2017
a)

b)

c)

106/2017

107/2017

schvaluje Zadávací dokumentaci – výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Údržba veřejných travnatých ploch/sekání na území města
Holýšova v období 2017 – 2018“, podle předloženého návrhu.
jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Údržba veřejných travnatých ploch/sekání na
území města Holýšova v období 2017 – 2018 ve složení: Ing. Karel Boháček,
pan Radek Špiller, Ing. Zuzana Burianová jako členové, pan Milan Hulín,
Ing. Evžen Menc a pan František Martínek jako náhradníci.
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby vyzvalo
k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Údržba veřejných
travnatých ploch/sekání na území města Holýšova v období 2017 – 2018“ tyto
společnosti: Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14, Západočeské komunální služby, a. s., sídlem Plzeň,
Koterovská 522/168 a Čistá Plzeň, s. r. o., sídlem Plzeň, Edvarda Beneše 430/23.
bere na vědomí podání žádosti z programu Plzeňského kraje „Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2017“. Město podalo žádost o dotaci
na opravu povrchu víceúčelového hřiště nacházejícího se na pozemku u Základní školy Holýšov.
bere na vědomí informaci starosty města Holýšova Mgr. Jana Mendřece, že se
dne 14. 3. 2017 uskutečnila schůzka zástupců Ministerstva vnitra ČR se zástupci
města Holýšova a starosty spádových obcí. Předmětem jednání bylo řešení

Dne 23. 3. 2017 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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skladebnosti správních obvodů obcí s rozšířenou působností a území okresů
v ČR. Na schůzce bylo dohodnuto, že město Holýšov a obce jeho správního
území budou ponechány ve správním obvodu obce s rozšířenou působností
Stod a připojeny k okresu Plzeň-jih.
108/2017
a)

b)

souhlasí s proplácením maximálně 10 litrů pohonných hmot do sekaček na trávu osobám, které budou sekat trávu na veřejném prostranství v roce 2017
za podmínek:
1. proplácet sekání trávy v daném roce lze od schvalujícího usnesení Rady
města Holýšova do konce listopadu daného roku.
2. účtenku za benzín lze proplatit pouze ve stejném kalendářním měsíci,
ve kterém byla vystavena.
pověřuje Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov evidencí těchto
osob a ošetřovaného veřejného prostranství.

109/2017

bere na vědomí Zprávu o činnosti středisek společnosti Městské technické
a bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14,
na období březen 2017.

110/2017

pověřuje místostarostu města Holýšova Mgr. Bc. Kamila F. Šefla, aby projednal
s náměstkem hejtmana Plzeňského kraje pro oblast dopravy Ing. Pavlem Čížkem možnosti, kdy a za jakých podmínek lze měnit autobusové zastávky
ve městě.

111/2017
a)
b)

souhlasí s tím, aby se město Holýšov zúčastnilo akce „Ukliďme svět, ukliďme
Česko“, která je plánována na 8. 4. 2017.
ukládá tajemnici Městského úřadu Holýšov Mgr. Janě Štenglové, aby zajistila
registraci organizátora města Holýšov na akci „Ukliďme svět, ukliďme Česko“.

Mgr. Jan Mendřec
starosta

Mgr. Bc. Kamil F. Šefl
místostarosta

Razítko města Holýšova:

Dne 23. 3. 2017 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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