Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
90. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014 - 2018
konané dne 11. prosince 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:
457/2017 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) Žádost o zrušení stávající parkovací plochy – …..
b) OZV o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na
území města Holýšova, OZV k zajištění udržování čistoty ulic a jiných
veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě
a ostatní veřejné zeleně
c) Smlouva o dílo – plošná deratizace – Desinsekta
4. Žádosti
a) o změnu oprávněného + Dodatek č. 4 – TOOL TECHNIK
b) o prodej pozemku parc. č. 742/1 v k. ú. Holýšov – IKS-METALLTECH
c) o výjimku z OZV č. 1/2016 – fotbalový ples – TJ Holýšov
d) o poskytnutí finančního příspěvku – VESPOJENÍ
e) o dořešení přístupového chodníku – …..
5. Ke schválení
a) Převzetí vozidla a zajištění lokální dopravy – MTBS Holýšov
b) Rozpočet příspěvkové organizace ZŠ Holýšov a Střednědobý výhled
rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Holýšov na roky 2019 a 2020
c) Rozpočet příspěvkové organizace MŠ Holýšov a Střednědobý výhled
rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Holýšov na roky 2019 a 2020
d) Rozpočet příspěvkové organizace ZUŠ Holýšov a Střednědobý výhled
rozpočtu příspěvkové organizace ZUŠ Holýšov na roky 2019 a 2020
e) Rozpočet příspěvkové organizace MKS Holýšov a Střednědobý výhled
rozpočtu příspěvkové organizace MKS Holýšov na období 2019 až 2021
f) Odměna ředitelce ZŠ Holýšov za rok 2017
g) Odměna ředitelce MŠ Holýšov za rok 2017
h) Odměna řediteli MKS Holýšov za rok 2017
6. Ostatní
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a) Návrh Rozpočtu VSOD na rok 2018 a Střednědobý výhled rozpočtu
VSOD na období 2019 až 2021
b) Výroční zpráva – ZŠ Holýšov
c) Výroční zpráva – ZUŠ Holýšov
d) Zápisy zasedání Školské rady při ZŠ Holýšov ze dne 26. 6. 2017
a 27. 11. 2017
458/2017 nevyhovuje 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
z důvodu, že podle vyjádření Stavebního odboru Městského úřadu Holýšov č. j.
MUHOL/4459/2017 ze dne 28. 11. 2017, není parkovací plocha v rozporu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), v platném znění, a rovněž se v současné době město Holýšov
potýká s nedostatkem parkovacích míst.
459/2017
a)
konstatuje, že se seznámila s návrhem obecně závazné vyhlášky o stanovení
pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na území města Holýšova
a s návrhem obecně závazné vyhlášky k zajištění udržování čistoty ulic a jiných
veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně.
b)
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.
460/2017
a)
bere na vědomí cenovou nabídku společnosti Desinsekta, s. r. o., sídlem Plzeň,
Lindauerova 21, na pravidelnou deratizaci kanalizačních sítí, objektů a provozů
ze dne 21. 11. 2017.
b)
schvaluje Smlouvu o dílo, která bude uzavřena mezi smluvními stranami město
Holýšov a společnost Desinsekta, s. r. o., sídlem Plzeň, Lindauerova 21,
za podmínky, že Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov ve spolupráci s právní zástupkyní města Holýšova Bc. JUDr. Helenou Zelenkovou Ottovou doplní ustanovení o možnosti vypovědět smlouvu. Předmětem smlouvy
je provedení díla, to je pravidelná deratizace objektů v majetku města Holýšova
a kanalizačních vstupů na území města. Dílo bude provedeno podle metodiky
Státního zdravotního ústavu ČR 1/2016 z ledna 2016 a nabídky společnosti Desinsekta ze dne 21. 11. 2017. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to do
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c)

461/2017
a)

b)

c)

31. 12. 2027. Komplexní servis pro ošetřované objekty a provozy činí 42.000 Kč
bez DPH za rok a kanalizační sítě v nákladech 112.480 Kč bez DPH za rok.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Jana Mendřece, aby podepsal smlouvu
o dílo uvedenou v odstavci b) tohoto usnesení.

vyhovuje žádosti společnosti TOOL Technik, s. r. o., sídlem Neuměř, Kasárenská
80, o změnu osoby oprávněného ve Smlouvě o poskytování služeb ze dne
12. 12. 2006.
schvaluje Dodatek č. 4 Smlouvy o poskytování služeb ze dne 12. 12. 2006, který
bude uzavřen mezi smluvními stranami město Holýšov a společnost TOOL
Technik, s. r. o., sídlem Neuměř, Kasárenská 80, podle předloženého návrhu
(příloha č. 2). Předmětem dodatku je změna osoby oprávněného.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Jana Mendřece, aby podepsal dodatek
uvedený v odstavci b) tohoto usnesení.

462/2017
a)
konstatuje, že nejprve musí být vyvěšen záměr prodat pozemek parc. č. 742/17
(KN) v katastrálním území Holýšov o výměře 1.870 m2 na úřední desce Městského úřadu Holýšov na zákonem stanovenou dobu a po uplynutí lhůty se Rada města Holýšova vrátí k projednání žádosti společnosti IKS-METALLTECH,
s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 71.
b)
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo vyvěšení záměru uvedeného v odstavci a) tohoto usnesení.
463/2017
a)
v souladu s článkem 3 odstavcem 1 Obecně závazné vyhlášky města Holýšova
č. 1/2016 ze dne 24. 2. 2016, která omezuje provozní dobu pohostinských zařízení na území města Holýšova, uděluje Tělovýchovné jednotě Holýšov, z. s.,
oddílu kopané, sídlem Holýšov, Táborová 528, výjimku z článku 2 odstavce 3
této obecně závazné vyhlášky, na pořádání fotbalového plesu v Kulturním domě Holýšov dne 13. 1. 2018 až 14. 1. 2018 do 04:00 hodin.
b)
ukládá tajemnici Městského úřadu Holýšov Mgr. Janě Štenglové, aby informovala Policii ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Obvodní oddělení
Holýšov o udělení výjimky uvedené v odstavci a) tohoto usnesení.
464/2017
a)
nevyhovuje žádosti spolku VESPOJENÍ, z. s., sídlem Meclov 20, o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 27.000 Kč na turistický pobyt dětí z Dětského domova Staňkov.
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b)

konstatuje, že město Holýšov má Program o poskytování dotací, který upravuje
účelové poskytnutí finančních prostředků (dotací) z rozpočtu města Holýšova,
podle kterého se žádosti o finanční příspěvky podávají v období od 17. října
do 15. prosince na následující kalendářní rok.

465/2017
a)
nevyhovuje žádosti ….., bytem ….., o dořešení přístupového chodníku (stezky)
k domům na adrese Holýšov, Jiráskova třída 275 a 295, neboť město Holýšov
uskutečnilo slíbené jednání mezi městem Holýšovem, zástupci společnosti EvoBus Česká republika, s. r. o., závod Holýšov a panem Lubošem Heidlerem. Společnost EvoBus Česká republika, s. r. o., se s panem Lubošem Heidlerem dohodla na řešení přípustném pro obě strany.
b)
konstatuje, že město Holýšov nemá v plánu investic na rok 2018 výstavbu přístupového chodníku (stezky) k domům na adrese Holýšov, Jiráskova třída 275
a 295.
466/2017
a)
bere na vědomí nabídku společnosti Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14, na převzetí osobního automobilu Citroën Jumpy a zajištění lokální dopravy občanů města Holýšova do
zdravotního střediska a konstatuje, že tato nabídka je pro město Holýšov nevýhodná, protože náklady na dopravu občanů města Holýšova do zdravotního
střediska by se zvýšily.
b)
ukládá vedoucí Oddělení sociální péče a pečovatelské služby Městského úřadu
Holýšov Ing. Janě Žákové, aby zpracovala požadavky na převod dopravy občanů města Holýšova do zdravotního střediska pod pečovatelskou službu města Holýšova a předložila je Radě města Holýšova do konce ledna 2018.
467/2017
a)
v souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění, schvaluje rozpočet příspěvkové organizace města Holýšova Základní školy Holýšov na rok 2018 v části výnosů a nákladů, podle předloženého návrhu.
b)
v souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění, schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu
příspěvkové organizace města Holýšova Základní školy Holýšov na roky 2019
až 2020, podle předloženého návrhu.
468/2017
a)
v souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění, schvaluje rozpočet příspěvkové organiDne 15. 12. 2017 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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b)

zace města Holýšova Mateřské školy Holýšov na rok 2018 v části výnosů a nákladů, podle předloženého návrhu.
v souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění, schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu
příspěvkové organizace města Holýšova Mateřské školy Holýšov na roky 2019
a 2020, podle předloženého návrhu.

469/2017
a)
v souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění, schvaluje rozpočet příspěvkové organizace města Holýšova Základní umělecké školy Holýšov na rok 2018 v části výnosů a nákladů, podle předloženého návrhu.
b)
v souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění, schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu
příspěvkové organizace města Holýšova Základní umělecké školy Holýšov na
roky 2019 a 2020, podle předloženého návrhu.
470/2017
a)
v souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění, schvaluje rozpočet příspěvkové organizace města Holýšova Městského kulturního střediska Holýšov na rok 2018
v části výnosů a nákladů, podle předloženého návrhu.
b)
v souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění, schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu
příspěvkové organizace města Holýšova Městského kulturního střediska Holýšov na období 2019 až 2021, podle předloženého návrhu.
471/2017

schvaluje odměnu ředitelce Základní školy Holýšov Mgr. Ivaně Sedlákové za
rok 2017 podle předloženého návrhu.

472/2017 schvaluje odměnu ředitelce Mateřské školy Holýšov paní Ivaně Smetákové za
rok 2017 podle předloženého návrhu.
473/2017 schvaluje odměnu řediteli Městského kulturního střediska Holýšov Ing. Jiřímu
Zívalovi za rok 2017 podle předloženého návrhu.
474/2017 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova vzít na vědomí:
a)
Rozpočet dobrovolného svazku obcí Vodohospodářského svazku obcí Domažlicka na rok 2018 podle předloženého návrhu.
b)
Střednědobý výhled rozpočtu dobrovolného svazku obcí Vodohospodářského
svazku obcí Domažlicka na období 2019 až 2021 podle předloženého návrhu.
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475/2017 bere na vědomí Výroční zprávu Základní školy Holýšov za školní rok 2016/2017,
předloženou ředitelkou Mgr. Ivanou Sedlákovou.
476/2017 bere na vědomí Výroční zprávu Základní umělecké školy Holýšov za školní rok
2016/2017, předloženou ředitelem Mgr. Norbertem Štěříkem.
477/2017 bere na vědomí Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ Holýšov konané dne
26. 6. 2017 a Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ Holýšov konané dne
27.11. 2017.

Mgr. Jan Mendřec
starosta

Mgr. Bc. Kamil F. Šefl
místostarosta

Razítko města Holýšova:
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