Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
89. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014 - 2018
konané dne 27. listopadu 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:
436/2017 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) Prodej části pozemku parc. č. 868/7 v k. ú. Holýšov – ….
b) Zpráva o stavu přípravy – stav prodeje bytů
4. Žádosti
a) o zrušení stávající parkovací plochy – …..
5. Ke schválení
a) Zápis 34. schůze Bytové komise ze dne 15. 11. 2017
b) Zápis schůze Stavební komise RMH ze dne 27. 11. 2017
c) Odměna vedoucímu DDH za 2. pololetí roku 2017
d) Peněžitý dar – Jan Valeš
e) Peněžité dary pro členy komisí RMH a výborů ZMH za činnost v roce
2017
f) Peněžité dary pro členy dalších orgánů obce a členy zvláštních orgánů
obce za činnost v roce 2017
g) Odměny za výkon funkce neuvolněných členů ZMH
h) Cena vodného a stočného na rok 2018
i) Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování účelové dotace – PK
j) Dodatek č. 1 k pověření výkonem služby obecného hospodářského
zájmu – PK
k) Smlouva o dílo na zhotovení projektových prací – projectstudio8
l) Rozpočtové opatření města Holýšova na rok 2017 číslo 6
6. Ostatní
a) Plán schůzí RMH na 1. pololetí roku 2018
b) Plán zasedání ZMH na 1. pololetí roku 2018
c) Návrh Rozpočtu Svazku Domažlicko na rok 2018 a Střednědobý výhled
rozpočtu Svazku Domažlicko na roky 2019 a 2020
Dne 30. 11. 2017 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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d) Zpráva o činnosti středisek MTBS Holýšov – listopad 2017
e) Zápis dozorčí rady společnosti MTBS Holýšov ze dne 24. 11. 2017

437/2017
a)
doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova prodat část pozemku parc. č. 868/7
(KN) v katastrálním území Holýšov o výměře cca 400 m2 na ….., bytem ….., za
cenu 250 Kč za 1 m2. Oprávněné náklady spojené s prodejem pozemku bude
hradit strana kupující.
b)
nedoporučuje Zastupitelstvu města Holýšova souhlasit s úhradou kupní ceny
za pozemek uvedený v odstavci a) tohoto usnesení formou měsíčních splátek.
438/2017 bere na vědomí Zprávu o stavu přípravy – stav prodeje bytů ze dne
27. 11. 2017, kterou zpracoval místostarosta města Holýšova Mgr. Bc. Kamil
F. Šefl.
439/2017
a)
odkládá rozhodnutí o žádosti …., bytem ….., o odstranění parkovacích míst mezi bytovými domy na adrese Holýšov, Husova třída čp. 415 až 417 a přemístění
parkovacích míst k bytovému domu na adrese Holýšov, Husova třída čp. 308.
b)
žádá Stavební odbor Městského úřadu Holýšov o vydání stanoviska, zda stávající parkovací místa uvedená v odstavci a) tohoto usnesení jsou v souladu se
zákonem č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu,
v platném znění.
440/2017
a)
schvaluje Zápis 34. schůze Bytové komise ze dne 15. 11. 2017 podle předloženého návrhu (příloha č. 2).
b)
pověřuje společnost Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14, aby v souladu Komisionářskou smlouvou
o obstarávání správy a údržby domů, bytů, nebytových prostor, veřejného
osvětlení, veřejné zeleně, veřejných prostranství, místních komunikací, kanalizací včetně vpustí, kotelen a o výrobě a distribuci a rozúčtování tepla a o spolupráci pro případ živelných havárií a mimořádných stavů ze dne 5. 10. 2015, zajišťovala správu bezbariérových bytů v Holýšově v ulici Na Stráni čp. 661 až 666
a čp. 671 až 673.
c)
pověřuje místostarostu města Holýšova Mgr. Bc. Kamila F. Šefla, aby ve spolupráci s jednatelem společnosti Městské technické a bytové středisko Holýšov,
s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14, Ing. Janem Cendelínem, zaktualizovali Přílohu č. 1 Komisionářské smlouvy o obstarávání správy a údržby domů,
bytů, nebytových prostor, veřejného osvětlení, veřejné zeleně, veřejných proDne 30. 11. 2017 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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d)

441/2017
a)

b)

stranství, místních komunikací, kanalizací včetně vpustí, kotelen a o výrobě
a distribuci a rozúčtování tepla a o spolupráci pro případ živelných havárií
a mimořádných stavů ze dne 5. 10. 2015 – Specifikace domů, bytů a nebytových prostor v souladu s rozhodnutím uvedeným v odstavci b) tohoto usnesení.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Jana Mendřece, aby svolal schůzku zástupců Nájemního a bytového družstva Holýšov, družstvo, sídlem Holýšov,
náměstí 5. května 32 a společnosti Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14, ve věci předání správy bezbariérových bytů uvedených v odstavci b) tohoto usnesení.

schvaluje Zápis ze schůze Stavební komise Rady města Holýšova ze dne
27. 11. 2017 včetně Seznamu podaných žádostí o poskytnutí půjčky z Fondu
rozvoje bydlení na území města Holýšova v roce 2017 (příloha č. 3).
doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova poskytnout půjčky z Fondu rozvoje
bydlení na území města Holýšova v roce 2017 v souladu se Seznamem podaných žádostí o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení na území města Holýšova v roce 2017.

442/2017 schvaluje odměnu vedoucímu Domu dějin Holýšovska Mgr. Josefu Haisovi za
2. pololetí roku 2017 podle předloženého návrhu.
443/2017 schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, poskytnutí peněžitého daru ve výši 10.000 Kč panu Janu Valešovi
za dlouhodobé rozšiřování historie města Holýšova do povědomí občanů a za
aktivní podílení se na vyhledávání informací o historických událostech ve městě
a blízkém okolí.
444/2017
a)
schvaluje poskytnutí peněžitých darů za činnost v roce 2017 členům Bytové
komise, Dotační komise, Energetické komise, Komise pro občanské záležitosti
a Stavební komise podle předloženého návrhu (příloha č. 4).
b)
doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit poskytnutí peněžitých darů
za činnost v roce 2017 členům Finančního výboru, Kontrolního výboru a Osadního výboru pro část Dolní Kamenice podle předloženého návrhu.
445/2017
a)
schvaluje poskytnutí peněžitých darů za činnost v roce 2017 členům dalších orgánů obce, a to Redakční rady Holýšovského zpravodaje a Redakce Holýšovského zpravodaje podle předloženého návrhu (příloha č. 5).
Dne 30. 11. 2017 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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b)

schvaluje poskytnutí peněžitých darů za činnost v roce 2017 členům zvláštního
orgánu obce Komise pro projednávání přestupků města Holýšova podle předloženého návrhu (příloha č. 6).

446/2017 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova
a)
zrušit své usnesení č. 394 odstavec b) ze dne 25. 10. 2017.
b)
změnit usnesení Zastupitelstva města Holýšova č. 20 ze dne 7. 11. 2014 a usnesení č. 163 ze dne 16. 12. 2015 takto:
I. Zastupitelstvo města Holýšova v souladu s § 72 odst. 2, 3 a § 84 odst. 2
písm. n) zákona o obcích stanovuje od 1. 1. 2018 odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů ZMH takto:
člen rady ............................................................................................................ 2.000 Kč
předseda výboru nebo komise .................................................................... 1.500 Kč
člen výboru, komise nebo zvláštního orgánu .......................................... 1.000 Kč
člen zastupitelstva ............................................................................................ 1.000 Kč
II. Zastupitelstvo města Holýšova v souladu s § 74 odst. 3 a § 84 odst. 2 písm.
n) zákona o obcích od 1. 1. 2018 stanovuje, že při souběhu výkonu více
funkcí se odměna neuvolněnému členovi ZMH poskytuje až do výše souhrnu odměn za tři různé funkce (do tohoto souhrnu lze zahrnout pouze
odměny za výkon funkce člena rady města, předsedy nebo člena výboru
zastupitelstva města, předsedy nebo člena komise rady města anebo předsedy nebo člena zvláštního orgánu města).
III. Zastupitelstvo města Holýšova v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2
písm. n) zákona o obcích stanovuje, že v případě nastoupení náhradníka
na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu. V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového
zvolení do funkce (předsedy výboru, předsedy komise) bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.
IV. Zastupitelstvo města Holýšova v souladu s § 84 odst. 2 písm. v) zákona
o obcích rozhodlo od 1. 1. 2018 o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva města Holýšova takto:
předseda výboru nebo komise .................................................................... 1.500 Kč
447/2017
a)
bere na vědomí cenu vodného pro město Holýšov na rok 2018 ve výši 38,10 Kč
včetně DPH.
b)
schvaluje cenu stočného pro město Holýšov na rok 2018 ve výši 29,67 Kč včetně DPH.
448/2017 schvaluje Dodatek č. 1 k pověření výkonem služby obecného hospodářského
zájmu č. 53152016 ze dne 29. 12. 2016, který bude uzavřen mezi smluvními
Dne 30. 11. 2017 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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stranami město Holýšov a Plzeňský kraj, sídlem Plzeň, Škroupova 18, podle
předloženého návrhu. Předmětem dodatku je změna výše vyrovnávací platby
sociální služby Pečovatelská služba (ID: 2695642). Nová výše vyrovnávací platby stanovená za poskytování sociální služby Pečovatelská služba (ID: 2695642)
činí 994.000 Kč.
449/2017 schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 02332017 ze
dne 15. 3. 2017, který bude uzavřen mezi smluvními stranami město Holýšov
a Plzeňský kraj, sídlem Plzeň, Škroupova 18, podle předloženého návrhu.
Předmětem dodatku je navýšení finančních prostředků poskytovaných jako vyrovnávací platba na sociální službu Pečovatelská služba (ID: 2695642), a to
o 104.101 Kč. Celková částka poskytnutá na sociální službu Pečovatelská služba
v rámci Dotačního titulu 101a činí 560.000 Kč, z toho částka ve výši 142.519 Kč
musí být použita na platy a jejich navýšení.
450/2017 schvaluje Smlouvu o dílo na zhotovení projektových prací, která bude uzavřena
mezi smluvními stranami město Holýšov a společnost projectstudio8, s. r. o.,
sídlem Plzeň, Pod Všemi svatými 4, podle předloženého návrhu. Předmětem
smlouvy o dílo je zpracování projektové dokumentace na akci „Úprava zahrady
MŠ Luční, Holýšov“. Cena za dílo byla stanovena 84.000 Kč bez DPH.
451/2017

doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit Rozpočtové opatření města
Holýšova na rok 2017 číslo 6 podle předloženého návrhu (příloha č. 7).

452/2017 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova vzít na vědomí plán schůzí Rady
města Holýšova na 1. polovinu roku 2018 podle předloženého návrhu (příloha
č. 8).
453/2017 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova vzít na vědomí plán zasedání
Zastupitelstva města Holýšova na 1. polovinu roku 2018 podle předloženého
návrhu (příloha č. 9).
454/2017 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova vzít na vědomí:
a)
Rozpočet dobrovolného svazku obcí Svazku českých měst a obcí v českobavorském pohraničním prostoru Domažlicko na rok 2018 podle předloženého
návrhu.
b)
Střednědobý výhled rozpočtu dobrovolného svazku obcí Svazku českých měst
a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko na roky 2019
a 2020 podle předloženého návrhu.

Dne 30. 11. 2017 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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455/2017 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 listopad 2017.
456/2017 bere na vědomí Zápis ze zasedání Dozorčí rady společnosti Městské technické
a bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14, konaného dne 24. 11. 2017 (příloha č. 10). Na programu zasedání byla kontrola výkazu zisku a ztráty, předpoklad hospodářského výsledku roku 2017, bytové
hospodářství a prodej bytů, příprava na zimní období, realizace plánu investic
roku 2017.

Mgr. Jan Mendřec
starosta

Mgr. Bc. Kamil F. Šefl
místostarosta

Razítko města Holýšova:

Dne 30. 11. 2017 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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