Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
77. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014 - 2018
konané dne 28. června 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:
234/2017 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) Řešení závad na novém kolumbáriu
4. Žádosti
a) o prodloužení smlouvy o nájmu – …..
b) o prodloužení smlouvy o nájmu – …..
c) o pronájmu prostor – …..
d) o povolení k rekreačnímu provozování malého RC modelu – …..
e) o použití znaku města – Kompakt
f) o finanční příspěvek – VESPOJENÍ
g) o udělení výjimky z OZV č. 1/2016 – …..
5. Ke schválení
a) Povolení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ Holýšov pro školní rok
2017/2018
b) Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ
Holýšov pro školní rok 2017/18
c) Odměna řediteli ZUŠ za 2. pololetí školního roku 2016/2017
d) Platový výměr ředitele MKS
e) Platový výměr vedoucího DDH
f) Prodej pozemků – StO
g) Rozpočtové opatření města Holýšova na rok 2017 číslo 3
h) Příkazní smlouva – TDI – Jiří Hafič
i) Průzkum trhu: Práce TDI při realizaci akce: "Holýšov – Smíšená stezka
podél silnice III/1852 úsek Husova třída (vjezd do zahr. kolonie – Srbický
potok)"
j) Peněžité dary – JSDH Holýšov
k) Nařízení č. 2/2017
l) Zápis 31. schůze Bytové komise ze dne 28. 6. 2017
Dne 19. 6. 2017 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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6. Ostatní
a) Zpráva o činnosti středisek MTBS Holýšov – červen 2017
b) Protokol o výsledku kontroly a metodické pomoci MěÚ Stod – matrika
c) Doplňující volby do školské rady při ZŠ Holýšov
d) Jednání o prodeji části pozemku parc. č. 1127/45 v k. ú. Holýšov – Norbert Štěřík
235/2017 bere na vědomí informaci starosty města Holýšova Mgr. Jana Mendřece o plánované schůzce ve věci řešení závad na novém kolumbáriu, která se bude konat dne 13. 7. 2017.
236/2017
a)
souhlasí s prodloužením smlouvy o nájmu nebytových prostor v Holýšově, ulici
MUDr. Šlejmara 235, ….., bytem …...
b)
schvaluje Dodatek číslo 2 Smlouvy o nájmu nebytových prostor v domě číslo
popisné 235 v Holýšově, ulici MUDr. Šlejmara za účelem zřízení učebny na výuku jazyků ze dne 10. 6. 2013, který bude uzavřen mezi smluvními stranami
město Holýšov a ….., bytem …., podle předloženého návrhu.
237/2017
a)
konstatuje, že záměr pronajmout nebytové prostory v Holýšově v Průmyslové
zóně II v budově číslo 104, sklad číslo 9 o velikosti 50 m², musí být vyvěšen
na úřední desce Městského úřadu Holýšov na zákonem stanovenou dobu,
a poté se vrátí k žádosti …., bytem …...
b)
pověřuje místostarostu města Holýšova Mgr. Bc. Kamila F. Šefla, aby zajistil vyvěšení záměru uvedeného v odstavci a) tohoto usnesení.
238/2017 nevyhovuje žádosti ….., bytem ….., o pronájem nebytových prostor – skladu č.
11 v Holýšově v Průmyslové zóně II, nacházejícího se na pozemku parc. č. st. 99
v katastrálním území Neuměř z důvodu plánovaného využití těchto prostor jako sklad pro dětské organizace při demolici velké klubovny v Holýšově, na Husově třídě.
239/2017
a)
bere na vědomí opakovanou žádost ….., bytem …., o povolení k rekreačnímu
létání s malým RC modelem s hmotností do 150 gramů, poháněného elektromotorem o hmotnosti 19 gramů v lokalitě mezi rodinnými domy v lokalitě nad
Výhledy a zahrádkářskou kolonií.
b)
trvá na svém usnesení č. 16/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Dne 19. 6. 2017 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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240/2017
a)
bere na vědomí žádost společnosti Kompakt s. r. o., sídlem Poděbrady, Jiráskova 1424, o použití znaku města Holýšova na informační leták.
b)
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Jan Mendřece, aby zajistil doplnění žádosti společnosti Kompakt s. r. o., sídlem Poděbrady, Jiráskova 1424.
241/2017
a)
b)

nevyhovuje žádosti spolku VESPOJENÍ, z. s., sídlem Meclov 20, o finanční podporu pro letní turistický pobyt dětí z Dětského domova Staňkov.
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.

242/2017
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 ….., bytem ….., výjimku z článku 2 odstavce 3 této obecně závazné vyhlášky, na pořádání svatební oslavy na zahradě nad pekárnou pod lesem dne 15. 7. až 16. 7. 2017 do 03:00 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.
243/2017 povoluje v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v
platném znění, a podle § 2 odst. 2 vyhlášky č. 43/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, výjimku z počtu dětí ve třídách Mateřské školy Holýšov pro
školní rok 2017/2018 od 29. 9. 2017, a to tak, že v budově ve Školní ulici v Holýšově ve třídě „Koťátek“ bude 28 dětí, ve třídě „Berušek“ 26 dětí, ve třídě „Včeliček“ 26 dětí, a v budově v Luční ulici v Holýšově ve „Žluté“ třídě na 28 dětí
v odpoledním provozu, v „Oranžové“ třídě na 26 dětí v dopoledním provozu,
odpoledne na 28 dětí, v „Červené“ třídě na 28 dětí v odpoledním provozu a
v době omezeného provozu Mateřské školy Holýšov v těchto třech třídách
v budově v Luční ulici na 28 dětí a ve třídě Koťátek a Včeliček v budově ve
Školní ulici také na 28 dětí.
244/2017 bere na vědomí Směrnici ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v Mateřské škole Holýšov pro školní rok 2017/2018, kterou vydala ředitelka
Mateřské školy Holýšov paní Ivana Smetáková dne 15. 6. 2017.
Dne 19. 6. 2017 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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245/2017 schvaluje odměnu řediteli Základní umělecké školy Holýšov Mgr. Norbertu
Štěříkovi za 2. pololetí roku 2017 podle předloženého návrhu.
246/2017 schvaluje s účinností od 1. 7. 2017 nový platový výměr ředitele příspěvkové
organizace města Holýšova Městské kulturní středisko Holýšov Ing. Jiřího Zívala
podle předloženého návrhu, který byl zpracován v souladu s nařízením vlády
č. 168/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
247/2017 schvaluje s účinností od 1. 7. 2017 nový platový výměr vedoucího organizační
složky města Holýšova Domu dějin Holýšovska Mgr. Josefa Haise podle
předloženého návrhu, který byl zpracován v souladu s nařízením vlády
č. 316/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
248/2017
a)
bere na vědomí informaci referentky Stavebního odboru Městského úřadu Holýšov o možnosti prodeje části pozemku parc. č. 868/7 (KN) v katastrálním
území Holýšov.
b)
konstatuje, že záměr prodat část pozemku uvedeného v odstavci a) tohoto
usnesení bude projednán v případě, že ….. podá žádost.
249/2017
a)
schvaluje Rozpočtové opatření města Holýšova na rok 2017 číslo 3 podle předloženého návrhu (příloha č. 2).
b)
doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova vzít na vědomí Rozpočtové opatření
města Holýšova na rok 2017 číslo 3 podle předloženého návrhu.
250/2017 schvaluje Příkazní smlouvu, která bude uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov a fyzická osoba podnikající Jiří Hafič, sídlem Domažlice, Kovařovicova 228, podle předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je výkon technického
dozoru investora v rámci stavby A – „Holýšov – sběrný dvůr odpadů – zpevnění ploch“ za cenu 45.000 Kč bez DPH a stavby B – „Rozšíření parkovacích míst
podél 72 b. j. v sídlišti Pod Makovým vrchem Holýšov“ za cenu 34.000 Kč bez
DPH.
251/2017
a)

bere na vědomí průzkum trhu na veřejnou zakázku“ Práce TDI při realizaci akce: "Holýšov – Smíšená stezka podél silnice III/1852 úsek Husova třída (vjezd
do zahr. kolonie – Srbický potok)", zpracovaný v souladu se Směrnicí č. 1/2014

Dne 19. 6. 2017 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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b)

pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
pro obec Holýšov a příspěvkové organizace zřizované obcí Holýšov. Předmětem veřejné zakázky je zajištění technické přípravy před zahájením stavby, pomoc při konání výběrového řízení, dále vykonání stavebního dozoru po dobu
výstavby a zajištění součinnosti při odstraňování případných závad vyskytujících
se po předání dokončené stavby.
schvaluje Příkazní smlouvu na technický dozor investora stavby "Holýšov – Smíšená stezka podél silnice III/1852 úsek Husova třída (vjezd do zahr. kolonie –
Srbický potok)", která bude uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov
a společností MP technik, s. r. o., Holýšov, Francouzská 149, podle předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je výkon technického dozoru v rámci stavby
"Holýšov – Smíšená stezka podél silnice III/1852 úsek Husova třída (vjezd do
zahr. kolonie – Srbický potok)", za nabídkovou cenu 88.120 Kč včetně DPH.

252/2017
a)
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
za Jednotku sboru dobrovolných hasičů Holýšov, a to Marku Engelovi – velitel
– odměna 1.000 Kč, Lukáši Jiránkovi – strojník – odměna 1.000 Kč, Filipu Kratochvílovi – zdravotník – odměna 1.000 Kč, Pavlu Faitovi ml. – hasič – odměna
1.000 Kč, Josefu Novákovi – trenér – odměna ve výši 1.000 Kč. Družstvo Jednotky sboru dobrovolných hasičů Holýšov se zúčastnilo krajské soutěže ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel, která se konala v Železné Rudě dne
25. 6. 2017. Celkem se krajského kola soutěže zúčastnilo 9 družstev a tým Jednotky sboru dobrovolných hasičů Holýšov získal druhé místo. (příloha č. 3).
b)
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Jana Mendřece, aby zajistil předání peněžitých darů v souladu s odstavcem a) tohoto usnesení.
253/2017 vydává v souladu s § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, Nařízení č. 2/2017 pro stanovení maximální
ceny nájmu hrobového místa a služeb v souvislosti s pronájmem a užíváním
hrobového místa, podle předloženého návrhu (příloha č. 4).
254/2017 schvaluje Zápis 31. schůze Bytové komise ze dne 28. 6. 2017 podle předloženého návrhu (příloha č. 5).
255/2017 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 červen 2017.
256/2017 bere na vědomí Protokol o výsledku kontroly a metodické pomoci podle
Dne 19. 6. 2017 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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zákona o matrikách ze dne 26. 5. 2017, zpracovaný Městským úřadem Stod,
Odborem správním a dopravním, sídlem Stod, nám. ČSA 294.
257/2017 bere na vědomí Zprávu o doplňujících volbách do školské rady při Základní
škole Holýšov, sídlem Holýšov, Táborová 428, ze dne 15. 6. 2017.
258/2017 pověřuje místostarostu města Holýšova Mgr. Bc. Kamila F. Šefla, aby na příští
schůzi Rady města Holýšova pozval Mgr. Norberta Štěříka, bytem Holýšov,
Jiráskova třída 159, ohledně projednání prodeje pozemku parc. č. 1127/45
v katastrálním území Holýšov.

Mgr. Jan Mendřec
starosta

Mgr. Bc. Kamil F. Šefl
místostarosta

Razítko města Holýšova:

Dne 19. 6. 2017 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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