Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
91. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014 - 2018
konané dne 20. 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:
478/2017 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) Zrušení usnesení RMH č. 440/2017 odst. b) a c) ze dne 27. 11. 2017
4. Žádosti
a) o kácení a úpravu vzrostlých stromů rostoucích mimo les – OMI
b) o koupi bytů – …..
c) o koupi bytu č. 525/8 – ….
5. Ke schválení
a) Rozpočtové opatření města Holýšova na rok 2017 číslo 7
b) Jmenování členů Školské rady při ZŠ Holýšov
6. Ostatní
a) Zpráva o činnosti středisek MTBS Holýšov – prosinec 2017
b) Protokoly o výsledku veřejnosprávních kontrol – ZUŠ Holýšov, ZŠ Holýšov, dotace ZŠ Holýšov
c) Návrh „Obnova zahrady Mateřské školy Holýšov – Luční svět“
479/2017 ruší své usnesení č. 440/2017 odst. b) a c) ze dne 27. 11. 2017 z důvodu, že je
nelze v současné době splnit, protože město Holýšov vlastní podíl na nemovitostech v Holýšově v ulici Na Stráni čp. 661 až 666 a čp. 671 až 673, nikoliv konkrétní počet bytových jednotek.
480/2017
a)
nesouhlasí s pokácením 2 ks douglaska tisolistá nacházejících se v Dolní Kamenici na části pozemku parc. č. 310/1 (KN) v katastrálním území Dolní Kamenice
u Holýšova, ale souhlasí s provedením jejich redukčního řezu pro zajištění podchodné výšky.
b)
souhlasí s provedením mírné redukce spodního patra koruny pomocí lokální
redukce u 1 ks borovice těžké nacházející se v Holýšově na části pozemku
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c)

d)

e)

f)

g)

481/2017

parc. č. 1317 (KN) v katastrálním území Holýšov, za bytovým domem na adrese
Holýšov, Ruská čp. 375 (Inventarizace zeleně pozice č. 258).
souhlasí s provedením redukčních řezů u souboru jehličnanů (Inventarizace zeleně pozice č. 408) pro zajištění podchodné výšky nacházejících se v Holýšově
na části pozemku parc. č. 1336/1 (KN) v katastrálním území Holýšov a souhlasí
s odstraněním skupiny smrků nacházejících se v Holýšově na části pozemku
parc. č. 1336/1 (KN) v katastrálním území Holýšov za bytovým domem na adrese Holýšov, Horní čp. 354 (Inventarizace zeleně pozice č. 409).
nesouhlasí s pokácením 1 ks borovice lesní nacházející se v Holýšově na části
pozemku parc. č. 1349/8 (KN) v katastrálním území Holýšov, mezi řadovými garážemi a Husovou třídou, ale souhlasí s provedením jejího redukčního řezu (lokální redukce) spodního patra koruny (Inventarizace zeleně pozice č. 586).
souhlasí s pokácení 2 ks borovice lesní nacházejících se v Holýšově na části pozemku parc. č. 100/3 (KN) v katastrálním území Holýšov, podél Tovární ulice
v Holýšově z důvodu, že stanoviště stromů je nevyhovující, protože se jedná
o nestabilní půdu, oba stromy jsou vychýleny z osy těžiště a tato skutečnost
ohrožuje provozní bezpečnost. Náhradní výsadba 4 ks dřevin bude provedena
ve vhodné lokalitě.
souhlasí s pokácením 4 ks smrku pichlavého, nacházejících se v Holýšově
na části pozemku parc. č. 1349/8 (KN) v katastrálním území Holýšov v blízkosti
bytového domu na adrese Holýšov, třída 1. máje čp. 298, z důvodu, že stromy
rostou v malém sponu na nevhodném stanovišti (Inventarizace zeleně pozice
č. 588). Náhradní výsadba 8 ks alejových stromů bude provedena ve vhodné
lokalitě.
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 pokácené dřevo uskladní v prostoru za prodejnou stavebnin společnosti DSP
Domažlice, kde bude následně proveden jeho prodej. Prořezání, ošetření či jiné úpravy včetně sledování bezpečnosti na nekácených stromech provede na
náklady města Holýšova podnikatel v oboru arboristiky pan Tomáš Hupač, Profi Tree Work, bytem Holýšov, Táborová 447, podle poslední platné smlouvy.
odkládá rozhodnutí o žádosti nájemníků bytového domu na adrese ….., ze dne
6. 12. 2017, o koupi bytů do příští schůze Rady města Holýšova.

482/2017 odkládá rozhodnutí o žádosti ….., bytem ….., ze dne 14. 12. 2017, o koupi bytu
č. 8 na adrese Holýšov, Pod Makovým vrchem 525, do příští schůze Rady
města Holýšova.
483/2017 v souladu s usnesením Zastupitelstva města Holýšova č. 95 odst. b) ze dne
Dne 21. 12. 2017 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová

Strana 2 (celkem 3)

Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

17. 6. 2015 schvaluje Rozpočtové opatření města Holýšova na rok 2017 číslo 7
podle předloženého návrhu (příloha č. 2).
484/2017 v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném
znění, jmenuje od 1. 1. 2018 zástupce zřizovatele Školské rady při Základní škole
Holýšov Ing. Petru Lavičkovou.
485/2017 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 prosinec 2017.
486/2017 bere na vědomí:
a)
Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly hospodaření příspěvkové organizace Základní umělecká škola Holýšov, sídlem Školní 96, 345 62 Holýšov,
IČ 68784082 (příloha č. 3).
b)
Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Holýšov, sídlem Táborová 428, 345 62 Holýšov,
IČ 48342165 (příloha č. 4).
c)
Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly vyúčtování poskytnuté dotace
podle Veřejnoprávní smlouvy č. 037 Základní škole Holýšov, sídlem Táborová
428, 345 62 Holýšov, IČ 48342165 (příloha č. 5).
d)
informaci, že během těchto kontrol nebyly zjištěny nedostatky.
487/2017 bere na vědomí návrh úpravy zahrady Mateřské školy Holýšov, Luční ulice nazvaný „Obnova zahrady Mateřské školy Holýšov – Luční svět“. Návrh zpracovala pro společnost projectstudio8, s. r. o., sídlem Plzeň, Pod Všemi svatými 4,
Ing. Lucie Tlustá, zahradní a krajinný design.

Mgr. Jan Mendřec
starosta

Mgr. Bc. Kamil F. Šefl
místostarosta

Razítko města Holýšova:
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