Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
95. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014 - 2018
konané dne 5. února 2018
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:
30/2018

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. 406/14 v k. ú. Neuměř – …..
b) Průtah městem Holýšovem – dopravní řešení
c) Smlouva o dílo „Rekonstrukce hospodářských objektů čp. 18 – III. etapa“
d) Dohoda vlastníků provozně souvisejících kanalizací – CHVaK
4. Ke schválení
a) Odměna vedoucímu DDH
b) Platový výměr vedoucího DDH
c) Peněžité dary pro členy OVK
5. Ostatní
a) Nabídka – bytová výstavba v Holýšově – M&M Reality holding
b) Zpráva o činnosti Stavební komise za rok 2017
c) Zpráva o činnosti Dotační komise za rok 2017
d) Žádost o dotaci na akci „Obnova zahrady Mateřské školy Holýšov –
Luční svět“ – SFŽP

31/2018

doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova prodat část pozemku parc.
č. 406/14 (KN) v katastrálním území Neuměř o výměře cca 130 m2 ….., bytem
….., za cenu 130 Kč za 1 m2. Oprávněné náklady spojené s prodejem pozemku
a sepsáním kupní smlouvy hradí strana kupující.

32/2018

bere na vědomí informaci starosty města Holýšova Mgr. Jana Mendřece, že
zaslal za město Holýšov žádost na Ředitelství silnic a dálnic ČR, sídlem Plzeň,
Hřímalého 2464/37, ve věci úpravy průtahu městem Holýšovem.

33/2018

schvaluje Smlouvu o dílo č. 01/2018 na stavbu „Rekonstrukce hospodářských
objektů čp. 18 – III. etapa“, která bude uzavřena mezi smluvními stranami
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město Holýšov a společnost Západočeská stavební společnost, s. r. o., sídlem
Holýšov, náměstí 5. května 101, podle předloženého návrhu. Předmětem
smlouvy je provést stavbu „Rekonstrukce hospodářských objektů čp. 18 –
III. etapa“ podle projektové dokumentace pro vydání společného územního
rozhodnutí a stavebního povolení vypracovaného panem Pavlem Brichcínem –
projektová činnost ve výstavbě, sídlem Holýšov, Vodní 752, v rozsahu
položkového rozpočtu stavby, který je nedílnou součástí smlouvy. Cena díla je
stanovena ve výši 417.500 Kč bez DPH.
34/2018

schvaluje Dohodu vlastníků provozně souvisejících kanalizací, která bude uzavřena mezi smluvními stranami společnost Chodské vodárny a kanalizace, a. s.,
sídlem Domažlice, Bezděkovské předměstí 388, obec Kvíčovice a město Holýšov, podle předloženého návrhu ze dne 2. 2. 2018. Účelem Dohody je upravit
vztahy mezi vlastníky provozně souvisejících kanalizací ve smyslu § 8 odst. 3
a § 8 odst. 15 písm. b) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů tak, aby bylo zajištěno plynulé provozování kanalizace. Předmětem této Dohody je vymezení vzájemných práv a povinností při předávce odpadní vody z kanalizace Kvíčovice do
kanalizace CHVaK zakončené ČOV Holýšov.

35/2018

schvaluje odměnu vedoucímu Domu dějin Holýšovska Mgr. Josefu Haisovi
za aktivní propagaci města Holýšova podle předloženého návrhu.

36/2018

schvaluje platový výměr vedoucího Domu dějin Holýšovska Mgr. Josefa Haise
podle předloženého návrhu. Od 1. 2. 2018 bylo vedoucímu Domu dějin
Holýšovska Mgr. Josefu Haisovi navýšeno osobní ohodnocení za dobré
pracovní výsledky.

37/2018

schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, poskytnutí peněžitého daru ve výši 500 Kč každému členovi okrskové
volební komise, který byl jmenován do okrskové volební komise pro volbu
prezidenta České republiky, která se uskutečnila ve dnech 12. až 13. 1. 2018 a ve
dnech 26. až 27. 1. 2018, a to panu Rudolfu Švecovi, Ing. Evženu Mencovi, panu
Ondřeji Švarcovi, paní Dagmar Škardové, paní Nikole Zimolové, paní Ludmile
Lauermannové, paní Ludmile Růžkové, panu Jindřichu Horlivému, paní Janě
Hricové, paní Petře Gellanové, paní Janě Černé, paní Zuzaně Hrubcové, paní
Lucii Gellanové, paní Libuši Černé, paní Stanislavě Dolejšové, paní Nikole
Červíkové, paní Lence Vrzalové (poměrná část ve výši 250 Kč za 1. kolo volby)
a paní Janě Beranové. Důvodem je Vyhláška č. 475/2017 Sb., kterou se mění
vyhlášky provádějící volební zákony, kterou byly navýšeny zvláštní odměny za
výkon funkce předsedy a zapisovatele okrskových volebních komisí.
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38/2018

bere na vědomí informaci starosty města Holýšova Mgr. Jana Mendřece o nabídce společnosti M&M Reality holding, a. s., sídlem Praha 1, Krakovská 583/9,
na výstavbu družstevních bytů ve městě Holýšově.

39/2018

bere na vědomí Zprávu o činnosti Stavební komise za rok 2017, kterou zpracoval předseda komise pan Martin Polák.

40/2018

bere na vědomí Zprávu o činnosti Dotační komise za rok 2017, kterou zpracoval předseda komise pan Martin Polák.

41/2018

bere na vědomí informaci místostarosty města Holýšova Mgr. Bc. Kamila F. Šefla o podání žádosti o dotaci na akci „Obnova zahrady Mateřské školy Holýšov
– Luční svět“ Státnímu fondu životního prostředí v rámci výzvy č. 16/2017 – vybudování, vznik a úprava dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při mateřských školách.

Mgr. Jan Mendřec
starosta

Mgr. Bc. Kamil F. Šefl
místostarosta

Razítko města Holýšova:
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