Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
84. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014 - 2018
konané dne 18. září 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:
330/2017 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) OZV – místní poplatky, systém shromažďování odpadu
b) Kronika města Holýšova
c) Obchvat města Holýšova – jednání se společností EvoBus
d) Modernizace železniční trati – Správa železniční dopravní cesty
e) Dotace na akci „Demolice velké klubovny na st. p. č. 1656 v Holýšově“ –
PK
4. Žádosti
a) o uspořádání jednorázové akce – vepřobraní – Karmotera
b) o prodloužení splátky nájemného – Lesproma
5. Ke schválení
a) Výměna plynových zařízení a spotřebičů na plynná paliva v budovách
města – MTBS Holýšov
b) Rozhodnutí zadavatele o zrušení řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku
na dodávky s názvem „Rekonstrukce stávajícího zdroje tepla a zajištění
dodávek tepla pro město Holýšov“
c) Prázdninový provoz MŠ Holýšov
6. Ostatní
a) Slavnostní otevření budovy MŠ Holýšov, Luční ulice
b) Zpráva o činnosti středisek společnosti MTBS Holýšov – září 2017
331/2017
a)

konstatuje, že se seznámila s návrhy obecně závazných vyhlášek o místním
poplatku ze psů, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, o místním poplatku z ubytovací kapacity a návrhem obecně závazné vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
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b)

vání komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na
území města Holýšova a jeho části Dolní Kamenice.
ukládá tajemnici Městského úřadu Holýšov Mgr. Janě Štenglové, aby zaslala
návrhy obecně závazných vyhlášek uvedených v odstavci a) tohoto usnesení ke
kontrole Ministerstvu vnitra ČR, Oddělení dozoru Plzeň, a poté budou předloženy Zastupitelstvu města Holýšova k projednání.

332/2017 bere na vědomí informaci starosty města Holýšova Mgr. Jana Mendřece, že
projednal s kronikářkou města Holýšova paní Marií Vavříkovou vedení kroniky
města Holýšova v souladu se zákonem č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí,
v platném znění.
333/2017 bere na vědomí informaci starosty města Holýšova Mgr. Jana Mendřece o jednání se společností EvoBus Česká republika, s. r. o., sídlem Praha 6, Na Hůrce
211/10, o variantách obchvatu města Holýšova.
334/2017 bere na vědomí vyjádření státní organizace Správa železniční dopravní cesty,
Stavební správa západ, sídlem Praha 9, Sokolovská 1955/278, ke stavbě chodníku pro pěší a cyklostezky podél silnice II/1352 Holýšov – Dolní Kamenice.
Správa železniční dopravní cesty uvedla, že vyjádření č. j. 356/2016-SŽDC-SSZÚT2-BRJ ze dne 8. 1. 2016 zůstává dále v platnosti, to znamená, že pro realizaci
modernizace trati stále platí schválená varianta 4e, a proto nemá Správa železniční dopravní cesty ke stavbě cyklostezky vlevo podél silnice II/1352 žádné zásadní připomínky, obě stavby nebudou v kolizi.
335/2017 bere na vědomí informaci starosty města Holýšova Mgr. Jana Mendřece, že
městu Holýšovu byla poskytnuta dotace Plzeňského kraje z dotačního titulu
Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2017
na akci „Demolice velké klubovny na st. p. č. 1656 v Holýšově“ ve výši
250.000 Kč.
336/2017 souhlasí:
a)
s uspořádáním jednorázové kulturní (gastronomické) akce s názvem Vepřobraní na ploše veřejného prostranství v lokalitě Pod Makovým vrchem v Holýšově
dne 30. 10. 2017 od 12:00 do 18:00 hodin za podmínky, že společnost Karmotera, s. r. o., sídlem Chodová Planá, sídliště Lučina 292, před akcí zaplatí poplatek
za užívání veřejného prostranství podle Obecně závazné vyhlášky města Holýšov č. 2/2010, o místních poplatcích, v platném znění.
b)
s umístěním reklamních poutačů na akci uvedenou v odstavci a) tohoto usnesení na sloupy veřejného osvětlení.
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337/2017 nevyhovuje žádosti společnosti Lesproma, s. r. o., sídlem Holýšov, Kasárenská
710, o odklad splátky ve výši 300.000 Kč bez DPH za pronájem městských lesů
z důvodu, že město Holýšov musí z uvedené částky odvést DPH.
338/2017
a)
bere na vědomí informaci jednatele společnosti Městské technické a bytové
středisko Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14, Ing. Jana Cendelína, o nabytí účinnosti normy TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách.
b)
konstatuje, že povinnosti vyplývající z normy uvedené v odstavci a) tohoto
usnesení projedná s jednatelem společnosti Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14, Ing. Janem Cendelínem na schůzce dne 25. 9. 2017.
339/2017
a)
schvaluje Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Rekonstrukce stávajícího zdroje tepla
a zajištění dodávek tepla města Holýšov“.
b)
souhlasí s přípravou nového zadávacího řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku
na dodávky s názvem „Rekonstrukce stávajícího zdroje tepla a zajištění dodávek tepla města Holýšov“, které zpracuje Advokátní kancelář Janstová, Smetana
& Nevečeřal, sídlem Praha 2, Vinohradská 404/19.
c)
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Jana Mendřece, aby ve spolupráci
s právní zástupkyní města Holýšova Bc. JUDr. Helenou Zelenkovou Ottovou
připravil smlouvu o poskytování právních služeb, která bude uzavřena mezi
smluvními stranami město Holýšov a Advokátní kancelář Janstová, Smetana
& Nevečeřal, sídlem Praha 2, Vinohradská 404/19.
d)
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Jana Mendřece, aby na zasedání Zastupitelstva města Holýšova, které se uskuteční dne 25. 10. 2017, pozval
JUDr. Tomáše Nevečeřala, který členům Zastupitelstva města Holýšova vysvětlí
celý průběh výběrového řízení uvedeného v odstavci a) tohoto usnesení
a okolnosti jeho zrušení.
340/2017
a)
souhlasí s uzavřením Mateřské školy Holýšov dne 29. 9. 2017 z důvodu přestěhování věcí z budovy Mateřské školy Holýšov ve Školní ulici do ulice Luční
a v době vánočních prázdnin, a to od 27. 12. 2017 do 2. 1. 2018.
b)
bere na vědomí, že v době ostatních školních prázdnin bude provoz Mateřské
školy Holýšov omezen vždy na jednu budovu, a to v době podzimních prázdnin (26. 10. 2017 a 27. 10. 2017) a jarních prázdnin (5. 2. 2018 do 11. 2. 2018).
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341/2017

bere na vědomí informaci starosty města Holýšova Mgr. Jana Mendřece, že
v pátek 27. 10. 2017 se po provedené rekonstrukci uskuteční slavnostní otevření
budovy Mateřské školy Holýšov v Luční ulici.

342/2017 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 září 2017.

Mgr. Jan Mendřec
starosta

Mgr. Bc. Kamil F. Šefl
místostarosta

Razítko města Holýšova:
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