Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
105. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014 - 2018
konané dne 13. června 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:
205/2018 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) Stav a čerpání fondů společnosti MTBS Holýšov
b) Stav budov a plán rozvoje společnosti MTBS Holýšov
c) Odměna jednateli společnosti MTBS Holýšov za rok 2017
d) Prodej části pozemku parc. č. 1395/3 v k. ú. Holýšov – …..
e) Petice – nesouhlas se stanovením ceny bytů (Zápis, Zásady)
4. Žádosti
a) o ukončení Nájemní smlouvy o dočasném užívání pozemku – ….
b) o prodej (pronájem) části pozemku parc. č. 44/1 v k. ú. Holýšov – ….
5. Ke schválení
a) Plánovací smlouva – město Holýšov, CHVaK, EvoBus Česká republika
b) Darovací smlouva – …..
c) Příkazní smlouva na akci „Pořízení domácích kompostérů pro město
Holýšov“ – DOMOZA projekt
d) Příkazní smlouva o poskytnutí právních služeb – JUDr. Zelenková Ottová
e) OZV č. 3/2018, kterou se zrušuje OZV č. 1/2016
f) Prominutí pohledávky – …..
g) Účelově určené dary pro ZŠ Holýšov
6. Ostatní
a) Závěrečný účet Mikroregionu Radbuza za rok 2017
b) Závěrečný účet Vodohospodářského svazku obcí Domažlicka za rok
2017
c) Protokol o výsledku kontroly a metodické pomoci Městského úřadu
Stod u Městského úřadu Holýšov – matrika
206/2018

Dne 18. 6.. 2018 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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a)

b)

bere na vědomí informaci o stavu a čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb předloženou jednatelem společnosti Městské technické a bytové středisko
Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14, Ing. Janem Cendelínem.
souhlasí se zřízením Fondu obnovy topných kanálů a převodem částky ve výši
3.000.000 Kč z účtu nerozdělený zisk z minulých let do nově zřízeného Fondu
obnovy topných kanálů.

207/2018

bere na vědomí dopis jednatele společnosti Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14, Ing. Jana Cendelína
ve věci stavu budov využívaných společností Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o., a plánu rozvoje společnosti Městské technické a bytové
středisko Holýšov, s. r. o.

208/2018

schvaluje vyplacení odměny za práci v roce 2017 jednateli společnosti Městské
technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o., Ing. Janu Cendelínovi, podle
předloženého návrhu.

209/2018

doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova prodat část pozemku parc. č.
1395/3 (KN) o výměře cca 107 m2 v katastrálním území Holýšov …., bytem …..,
za cenu 300 Kč za 1 m2. Oprávněné náklady spojené s prodejem pozemku
hradí strana kupující.

210/2018
a)

b)

211/2018
a)

b)

212/2018

doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova vzít na vědomí Zápis z jednání ve
věci petice podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, „Nesouhlas se
stanovením prodejní ceny bytů v Holýšově“ ze dne 4. 6. 2018.
předkládá Zastupitelstvu města Holýšova k projednání návrh Zásad prodeje
bytů z vlastnictví města Holýšova připravený místostarostou města Holýšova
Mgr. Bc. Kamilem F. Šeflem.

souhlasí s ukončením Nájemní smlouvy o dočasném užívání části pozemku
parc. č. 1415/1 (KN) v katastrálním území Holýšov, která je uzavřena mezi
smluvními stranami město Holýšov a …., bytem …., a to dohodou k 30. 6. 2018.
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo vyvěšení záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1415/1 (KN) v katastrálním
území Holýšov o výměře cca 25 m2 na úřední desku Městského úřadu Holýšov
na zákonem stanovenou dobu.
odkládá rozhodnutí o žádosti …., bytem ….., o koupi nebo pronájem části pozemku parc. č. 44/1 v katastrálním území Holýšov do doby, než bude ukonče-
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no správní řízení o odstranění nepovolených staveb na pozemku parc. č. 44/1
v katastrálním území Holýšov vedené Stavebním odborem Městského úřadu
Holýšov.
213/2018

doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit Plánovací smlouvu, která
bude uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov (město), společnost
Chodské vodárny a kanalizace, a. s., sídlem Domažlice, Bezděkovské předměstí
388 (první investor) a společnost EvoBus Česká republika, s. r. o., sídlem Praha
6, Na Hůrce 211/10 (druhý investor), podle předloženého návrhu. Předmětem
smlouvy je úprava podmínek realizace akce s názvem Holýšov – změna napojení na skupinový vodovod DN280, připojení předmětné inženýrské sítě technické infrastruktury na stávající síť ve městě podle přiložené dokumentace
a sjednání způsobu (zejména způsobu financování), jakým se budou podílet
první investor a druhý investor na realizaci celé akce.

214/2018

schvaluje Darovací smlouvu, která bude uzavřena mezi smluvními stranami
město Holýšov, organizační složka Dům dějin Holýšovska a …., bytem ….., podle předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je dar městu Holýšovu, a to
obuvnický šicí stroj v hodnotě 1 Kč.

215/2018

schvaluje Příkazní smlouvu, která bude uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov a společnost DOMOZA projekt, s. r. o., sídlem Plzeň, Teslova
1202/3, podle předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je provedení činností
týkajících se akce zaměřené na pořízení domácích kompostérů pro občany
města Holýšova, a to zpracování žádosti o dotaci v rámci Operačního programu životního prostředí. Odměna za řádně provedené a dokončené činnosti týkající se zpracování žádosti činí 45.000 Kč bez DPH.

216/2018

schvaluje Příkazní smlouvu o poskytnutí právních služeb, která bude uzavřena
mezi smluvními stranami město Holýšov a Bc. JUDr. Zelenková Ottová, advokátka, sídlem Plzeň, Jiráskovo náměstí 27/47, podle předloženého návrhu.
Předmětem smlouvy je poskytování právních služeb v rozsahu výkonu funkce
předsedy Komise pro projednávání přestupků města Holýšova a ke všem jednáním s tím souvisejících. Smlouva bude uzavřena od 1. 8. 2018.

217/2018

doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova, aby v souladu s 84 odst. 2 písm. h)
§ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, vydalo
Obecně závaznou vyhlášku města Holýšova č. 3/2018, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Holýšova č. 1/2016 ze dne 24. 2. 2016, která omezuje provozní dobu pohostinských zařízení na území města Holýšova.
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218/2018

219/2018
a)

b)

c)

souhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, s prominutím pohledávky za dlužné nájemné ve výši
2.044 Kč po zemřelé …... Důvodem prominutí pohledávky je vydání Usnesení
Okresního soudu v Domažlicích č. j. 10 D 505/2017-63 ze dne 1. 3. 2018, kterým
bylo zastaveno dědické řízení z důvodu, že zůstavitelka po sobě zanechala
majetek nepatrné hodnoty, který se vydal vypravovateli pohřbu paní Daně
Voráčkové na částečnou úhradu pohřebních výloh.

schvaluje přijetí účelově určeného daru – finančních prostředků ve výši
2.000 Kč Základní školou Holýšov na zajištění příprav Žákovského plesu 2.
stupně od společnosti ERCOM networking, s. r. o., sídlem Holýšov, Pod Makovým vrchem 527.
schvaluje přijetí účelově určeného daru – finančních prostředků ve výši 1.000 Kč
Základní školou Holýšov na zajištění příprav Žákovského plesu 2. stupně od
Křesťanského centra Logos Holýšov, z. s., sídlem Holýšov, Pod Makovým vrchem 621.
schvaluje přijetí účelově určeného daru – finančních prostředků ve výši
2.000 Kč Základní školou Holýšov na zajištění příprav Žákovského plesu
2. stupně od fyzické osoby podnikající Petr Kasabov, sídlem Bukovany 88.

220/2018

doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova vzít na vědomí Závěrečný účet Mikroregionu Radbuza za rok 2017 podle předloženého návrhu.

221/2018

doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova vzít na vědomí Závěrečný účet Vodohospodářského svazku obcí Domažlicka za rok 2017 podle předloženého
návrhu.

222/2018

bere na vědomí Protokol o výsledku kontroly a metodické pomoci podle zákona o matrikách ze dne 21. 5. 2018, zpracovaný Městským úřadem Stod, Odborem správním a dopravním, sídlem Stod, nám. ČSA 294. Předmětem kontroly
bylo vedení matriční agendy, dodržování zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách,
jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů a ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 207/2001 Sb., o změně některých souvisejících zákonů a ve znění pozdějších předpisů. Během kontroly nebyly zjištěny
nedostatky.

Mgr. Jan Mendřec
starosta

Mgr. Bc. Kamil F. Šefl
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místostarosta
Razítko města Holýšova:

