Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
75. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014 - 2018
konané dne 31. května 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:
196/2017

schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) Žádost o finanční pomoc – Stodská nemocnice
b) Činnost společnosti MTBS Holýšov – sdělení objemu prací pro město Holýšov
c) Zrušení usnesení č. 528/2016 ze dne 5. 12. 2016 – pronájem pozemků –
EvoBus
d) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 20/2016 – DSP Domažlický stavební podnik
4. Žádosti
a) o prodej pozemku parc. č. 1525/3 v k. ú. Holýšov – Západočeská stavební
společnost
b) o koupi pozemků parc. č. 547/12, 604/13, 683/4, 684/18, 1518/26, 1530/12,
1530/17 v k. ú. Holýšov – Západočeská stavební společnost
c) o prodej pozemků parc. č. 399/15, 822, 399/11, 399/10 v k. ú. Neuměř – …..
d) o prodej části pozemku parc. č. 399/15 v k. ú. Neuměř – …..
5. Ke schválení
a) Zápis 30. schůze Bytové komise ze dne 24. 5. 2017
b) Odměna ředitelce MŠ Holýšov za 1. pololetí roku 2017
c) Odměna ředitelce ZŠ Holýšov za 1. pololetí roku 2017
d) Odměna řediteli MKS Holýšov za 1. pololetí roku 2017
e) Jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise na akce „Rozšíření parkovacích míst podél 72 b. j. v sídlišti PMV Holýšov“, „Holýšov –
sběrný dvůr odpadů – zpevnění ploch“
f) Smlouva o bezúplatném převodu – Svazek obcí Mikroregion Radbuza
g) Peněžité dary – oddíl zápasu TJ Holýšov
6. Ostatní
a) Plán schůzí RMH na 2. pololetí roku 2017
b) Protokol o kontrole č. 189/17/440 – MŠ Holýšov – OSSZ Domažlice
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c) Protokoly o výsledcích veřejnosprávních kontrol – MŠ Holýšov, MKS Holýšov, Holýšovský ornitologický klub
d) Dohoda o ukončení smlouvy o ekonomickém a finančním poradenství
č. 1/2016 – Jiřina Rezková
e) Informace o investiční akci „Chodník/stezka Holýšov – Dolní Kamenice“
197/2017

schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, poskytnutí peněžitého daru ve výši 20.000 Kč Stodské nemocnici, a. s., sídlem Stod, Hradecká 600, na nákup cystoskopu.

198/2017

ukládá jednateli společnosti Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o.,
sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14, Ing. Janu Cendelínovi, aby do pátku
9. 6. 2017 předložil, jaké procento celkové činnosti společnosti Městské technické
a bytové středisko Holýšov, s. r. o., v roce 2016 bylo prováděno při plnění úkolů,
které jí byly svěřeny městem Holýšovem nebo jinými právnickými osobami, které
město Holýšov ovládá jako své vnitřní organizační složky (příspěvkové organizace,
organizační složky).

199/2017

ruší své usnesení č. 528/2016 ze dne 5. 12. 2016.

200/2017

a)

b)

schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 20/2016, který bude uzavřen mezi
smluvními stranami město Holýšov a společnost DSP Domažlický stavební podnik,
s. r. o., sídlem Domažlice, Havlíčkova 6, podle předloženého návrhu. Předmětem
dodatku je úprava rozsahu díla „Oprava fasád a oken na budově staré radnice
v Holýšově“, a to z důvodu nepředvídatelnosti okolností, pro které je nezbytné
předmět díla rozšířit o dodatečné stavební práce (vícepráce) v rozsahu vzájemně
odsouhlaseném smluvními stranami. Druh, rozsah změn a cena víceprací/méněprací jsou uvedeny v položkovém rozpočtu, který je přílohou dodatku.
Cena víceprací činí 264.151,40 Kč bez DPH.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Jana Mendřece, aby podepsal dodatek
uvedený v odstavci a) tohoto usnesení.

201/2017

a)

b)

konstatuje, že nejprve musí být vyvěšen záměr prodat pozemek parc. č. 1525/3
(KN) v katastrálním území Holýšov o výměře 209 m2 na úřední desce Městského
úřadu Holýšov na zákonem stanovenou dobu a po uplynutí lhůty se Rada města
Holýšova vrátí k projednání žádosti společnosti Západočeská stavební společnost,
s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 101.
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo vyvěšení záměru uvedeného v odstavci a) tohoto usnesení.
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202/2017

a)

b)
c)

bere na vědomí nabídku společnosti Západočeská stavební společnost, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 101, na koupi pozemků parc. č. 1530/17 o výměře
997 m2, parc. č. 1530/12 o výměře 223 m2, parc. č. 604/13 o výměře 113 m2,
parc. č. 684/18 o výměře 129 m2, parc. č. 683/4 o výměře 51 m2, parc. č. 547/12
o výměře 36 m2 a parc. č. 1518/26 o výměře 174 m2 (vše KN) v katastrálním území
Holýšov.
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo znalecký posudek na cenu pozemků uvedených v odstavci a) tohoto usnesení.
konstatuje, že se k projednání nabídky společnosti Západočeská stavební společnost, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 101, vrátí po předložení znaleckého
posudku o ceně nemovitosti.

203/2017

a)

b)
c)

bere na vědomí žádost ….., bytem ….., o prodej pozemků parc. č. 399/15 o výměře
4.076 m2, parc. č. 399/11 o výměře 102 m2, parc. č. 399/10 o výměre 47 m2 a parc.
č. 822 o výměře 138 m2 (vše KN) v katastrálním území Neuměř ze dne 9. 5. 2017.
vyzývá ….., bytem ….., aby doplnil svoji žádost uvedenou v odstavci a) tohoto
usnesení o důvod a účel koupě pozemků.
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby doplnilo podklady k žádosti ….., bytem ….., a to v situaci uvedlo vlastnictví okolních pozemků a
předložilo stanovisko Stavebního odboru Městského úřadu Holýšov z hlediska
možného využití předmětných pozemků.

204/2017

a)
b)

bere na vědomí žádost ….., bytem ….., o prodej části pozemku parc. č. 399/15 (KN)
v katastrálním území Neuměř o výměře cca 555 m2, ze dne 25. 5. 2017.
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby doplnilo podklady k žádosti ….., bytem ….., a to v situaci uvedlo vlastnictví okolních pozemků a
předložilo stanovisko Stavebního odboru Městského úřadu Holýšov z hlediska
možného využití předmětných pozemků a poté se Rada města Holýšova vrátí
k projednání žádosti ….., bytem …..

205/2017

a)
b)
c)

schvaluje Zápis 30. schůze Bytové komise ze dne 24. 5. 2017 podle předloženého
návrhu (příloha č. 2).
odvolává k 30. 6. 2017 členku Bytové komise Mgr. Alenu Chaloupkovou, advokát,
sídlem Plzeň, K Merfánům 178/47.
jmenuje od 1. 7. 2017 členem Bytové komise Mgr. Radka Chaloupka, advokát, sídlem Plzeň, Bedřicha Smetany 167/2.
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206/2017

schvaluje odměnu ředitelce Mateřské školy Holýšov Ivaně Smetákové za 1. pololetí
roku 2017 podle předloženého návrhu.

207/2017

schvaluje odměnu ředitelce Základní školy Holýšov Mgr. Ivaně Sedlákové
za 1. pololetí roku 2017 podle předloženého návrhu.

208/2017

schvaluje odměnu řediteli Městského kulturního střediska Holýšov Ing. Jiřímu Zívalovi za 1. pololetí roku 2017 podle předloženého návrhu.

209/2017

jmenuje:
komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi pro veřejnou zakázku „Rozšíření
parkovacích míst podél 72 b. j. v sídlišti PMV Holýšov“ ve složení: pan Milan Hulín,
Mgr. Bc. Kamil F. Šefl a pan Radek Špiller jako členové, Ing. Karel Boháček, pan Jiří
Šlejmar a Ing. Evžen Menc jako náhradníci.
komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi pro veřejnou zakázku „Holýšov –
sběrný dvůr odpadů – zpevnění ploch“ ve složení: pan Milan Hulín, Mgr. Bc. Kamil
F. Šefl a pan Radek Špiller jako členové, Ing. Karel Boháček, pan Jiří Šlejmar
a Ing. Evžen Menc jako náhradníci.

a)

b)

210/2017

doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit Smlouvu o bezúplatném převodu, která bude uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov a Svazek obcí
Mikroregion Radbuza, sídlem Dobřany, Náměstí T. G. M. 1, podle předloženého
návrhu. Předmětem smlouvy je bezúplatný převod vlastnického práva
k nemovitým věcem – kanalizace a ČOV Holýšov – na město Holýšov popsaným
v článku I. této smlouvy se všemi součástmi a příslušenstvím.

211/2017

a)

b)

schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, peněžitý dar občanům, kteří reprezentují Holýšov ve sportovním oddílu zápasu a kteří na Mistrovství České republiky 8. dubna 2017 v Havlíčkově Brodě získali titul Mistra České republiky, a to Ivu Švíglerovi, který získal titul ve
váhové kategorii 58 kg – odměna ve výši 1000 Kč, Petru Novému, který získal titul
ve váhové kategorii 63 kg – odměna ve výši 1000 Kč, Davidu Kolářovi, který získal
titul ve váhové kategorii 85 kg – odměna ve výši 1000 Kč a Františku Jiřímu Langemu, který získal titul ve váhové kategorii 69 kg – odměna ve výši 1000 Kč (příloha č. 3).
pověřuje místostarostu města Holýšova Mgr. Bc. Kamila F. Šefla, aby zajistil předání
peněžitých darů v souladu s odstavcem a) tohoto usnesení.

212/2017

schvaluje a doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova vzít na vědomí Plán schůzí
Rady města Holýšova na 2. polovinu roku 2017 podle předloženého návrhu.

213/2017

bere na vědomí Protokol o kontrole č. 189/17/440 ze dne 18. 5. 2017, zpracovaný
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Okresní správou sociálního zabezpečení Domažlice, sídlem Domažlice, Msgre.
B. Staška 265. Předmětem kontroly bylo plnění povinností v nemocenském
pojištění, důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti stanovených zákonem č. 187/2006 Sb.,
zákonem č. 582/1991 Sb. a zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů u zaměstnavatele Mateřská škola Holýšov, sídlem Holýšov, Školní 248.
Během kontroly nebyly zjištěny nedostatky.
214/2017

a)

b)

c)

d)

bere na vědomí:
Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly hospodaření příspěvkové organizace
Mateřská škola Holýšov, sídlem Školní 248, 345 62 Holýšov, IČ 69976058 (příloha
č. 4).
Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly hospodaření příspěvkové organizace
Městské kulturní středisko Holýšov, sídlem Americká 516, 345 62 Holýšov,
IČ 71198776 (příloha č. 5).
Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly vyúčtování poskytnuté dotace podle
Veřejnoprávní smlouvy č. 044 a Veřejnoprávní smlouvy č. 045 ze dne 18. 3. 2016
Holýšovskému ornitologickému klubu, z. s., sídlem Husova třída 302, 345 62 Holýšov, IČ 68832869 (příloha č. 6).
informaci, že během těchto kontrol nebyly zjištěny žádné nedostatky.

215/2017

bere na vědomí informaci o ukončení Smlouvy o ekonomickém a finančním
poradenství č. 1/2016 ze dne 31. 5. 2016, která byla uzavřena mezi smluvními
stranami město Holýšov a fyzická osoba podnikající Ing. Jiřina Rezková, sídlem
Plzeň, Sokolská 39.

216/2017

bere na vědomí informaci starosty města Holýšova Mgr. Jana Mendřece, že
v pondělí 29. 5. 2017 byla podána na Městském úřadě Stod žádost o stavební
povolení na investiční akci „chodník/stezka Holýšov – Dolní Kamenice“.

Mgr. Jan Mendřec
starosta

Mgr. Bc. Kamil F. Šefl
místostarosta

Razítko města Holýšova:
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