Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
1. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2018 - 2022
konané dne 12. listopadu 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:
321/2018 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě – TDI stezka Dolní Kamenice – MP
technik
b) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – multifunkční povrch hřiště – SPORTECH CZ S.E
c) Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo – úprava zahrady MŠ Luční – Západočeská
stavební společnost
4. Žádosti
a) o stanovení oddávajících pro volební období 2018 – 2022
b) o zajištění nouzového ubytování – MTBS Holýšov
c) o prodej části pozemku parc. č. 1127/45 v k. ú. Holýšov – ……
5. Ke schválení
a) Zřízení poradních orgánů RMH – komise, další orgány a jmenování
členů výborů ZMH
b) Podpisové vzory
c) Plná moc starostovi ve věcech zřizování věcných břemen na pozemcích
ve vlastnictví města Holýšova
d) Plán schůzí RMH do konce roku 2018
e) Plán zasedání ZMH do konce roku 2018
f) Vypracování nových Pravidel pro poskytování dotací
g) Určení člena ZMH pro spolupráci na ÚP města Holýšova
h) Povodňový plán města Holýšova
i) Rozpracovanost prodeje pozemků v Holýšově, lokalitě Na Terasách II.
a III. etapa
j) Smlouva o poskytování právních služeb – mgr. ing. Lerch
k) Smlouva o dílo – intenzifikace čistírny odpadních vod v PZ II –
Ing. Samek
6. Ostatní
Dne 15. 11. 2018 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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a) Zpráva o výsledku kontroly plateb pojistného na veřejném zdravotním
pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného – VZP ČR
b) Dopis nájemcům – Výzva ke sdělení zájmu o koupi bytu
c) Veřejná WIFI
d) Uskladnění a prodej pokáceného dřeva
e) Studie na rekonstrukci hřbitovní kaple Holýšov – Ateliér V.A.S.
322/2018
a)
schvaluje Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě ze dne 7. 7. 2017, který bude uzavřen
mezi smluvními stranami město Holýšov a společnost MP technik, s. r. o., sídlem Holýšov, Francouzská 149, podle předloženého návrhu. Předmětem dodatku je prodloužení výkonu inženýrské činnosti na stavbě „Holýšov – smíšená
stezka podél silnice III/1852 úsek Husova třída (vjezd do zahrádkářské kolonie)
– Srbický potok“ o 3 měsíce, to je do 13. 1. 2019, a zároveň navýšení ceny za
provedení výkonu inženýrské činnosti o 44.060 Kč včetně DPH.
b)
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Libora Schröpfera podpisem dodatku
uvedeného v odstavci a) tohoto usnesení.
323/2018
a)
schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 1. 8. 2018, který bude uzavřen
mezi smluvními stranami město Holýšov a společnost SPORTECH CZ S.E, sídlem Praha 1, Újezd 450/40, podle předloženého návrhu. Předmětem dodatku
je prodloužení termínu provedení díla „Rekonstrukce multifunkčního povrchu
nástřikem na víceúčelovém hřišti v Holýšově“, a to do 31. 5. 2019. Důvodem je
dodržení technologického postupu při provádění nástřiku vrchní vrstvy umělého povrchu (směs polyuretanového pojiva a EPDM granulátu zrnitosti 0,5/1,5).
b)
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Libora Schröpfera podpisem dodatku
uvedeného v odstavci a) tohoto usnesení.
324/2018
a)
schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 6. 2018, který bude uzavřen
mezi smluvními stranami město Holýšov a společnost Západočeská stavební
společnost, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 101, podle předloženého
návrhu. Předmětem dodatku je navýšení ceny za provedení stavebního díla
„Úprava zahrady MŠ Holýšov, Luční ulice“ o 57.611,53 Kč včetně DPH z důvodu
předem odsouhlasených víceprací a méněprací.
b)
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Libora Schröpfera podpisem dodatku
uvedeného v odstavci a) tohoto usnesení.
325/2018
a)
konstatuje, že starosta města Holýšova Mgr. Libor Schröpfer má právo užívat
Dne 15. 11. 2018 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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b)

při významných příležitostech a občanských obřadech závěsný odznak podle
§ 108 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
uděluje podle § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, právo užívat při významných příležitostech a občanských
obřadech závěsný odznak místostarostce Bc. Haně Valachovičové,
místostarostce paní Aleně Burianové a radnímu Ing. Martinu Pytlíkovi.

326/2018
a)
bere na vědomí dotaz jednatele společnosti Městské technické a bytové
středisko Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14, Ing. Jana
Cendelína k zajištění nouzového ubytování v krizových případech.
b)
konstatuje, že město Holýšov nebude zřizovat nouzové ubytování, ale
v případě havárie nebo živelných pohrom budou využity objekty ve vlastnictví
města Holýšova, a to klubovny v kulturním domě nebo tělocvičny ve školách.
327/2018
a)
konstatuje, že záměr prodat část pozemku parc. č. 1127/45 (KN) o výměře cca
1 m2 v katastrálním území Holýšov musí být vyvěšen na úřední desce Městského
úřadu Holýšov na zákonem stanovenou dobu a poté se Rada města Holýšova
vrátí k projednání žádosti ….., bytem …...
b)
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo vyvěšení záměru uvedeného v odstavci a) tohoto usnesení.
328/2018
a)
doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova jmenovat členy finančního výboru
paní Lenku Wackerovou a Mgr. Bc. Kamila F. Šefla.
b)
doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova zřídit Osadní výbor Dolní Kamenice
a jmenovat jeho členy: pan Tomáš Opatrný jako předseda, pan Tomáš Multrus,
pan Zdeněk Herajt a pan Ondřej Gabriel jako členové.
c)
schvaluje zřízení Povodňové komise a jmenuje její členy: Mgr. Libor Schröpfer
jako předseda, Bc. Hana Valachovičová, paní Alena Burianová, Ing. Jan
Cendelín, pan Jiří Engel, npor. Bc. Aleš Pabián, DiS. a pan Jaroslav Kubica jako
členové.
d)
schvaluje zřízení Bytové a sociální komise a jmenuje její členy: Bc. Hana
Valachovičová jako předseda, paní Alena Burianová, paní Naděžda Kalinová,
MUDr. Karel Steidl, pan Rudolf Švec, Bc. Irena Straková, Ing. Jan Cendelín, paní
Romana Lišková, Mgr. Radek Chaloupka, Ing. Jana Žáková jako členové.
e)
schvaluje zřízení Komise pro občanské záležitosti a jmenuje její členy:
Bc. Helena Marková jako předseda, paní Ladislava Norková, MUDr. Karel Steidl,
paní Simona Poslední, paní Libuše Fikrlová, paní Alena Stadtherrová, paní Klára

Dne 15. 11. 2018 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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f)

g)

h)

i)

j)

k)
l)

m)

n)

Balounová, paní Hana Mulačová, paní Marie Saláková, paní Helena Králová,
Ing. Jan Glac a paní Ludmila Glacová jako členové.
schvaluje zřízení Dotační komise a jmenuje její členy: Ing. Zuzana Burianová
jako předseda, Bc. Hana Valachovičová, pan Rudolf Švec, paní Lenka
Wackerová, pan František Schnemayer, pan Drahoslav Hladík a pan Dominik
Šefl jako členové.
schvaluje zřízení Kulturní komise a jmenuje její členy: pan Ondřej Švarc jako
předseda, Bc. Hana Valachovičová, Bc. Helena Marková, paní Ludmila Růžková,
Ing. Jiří Zíval, Mgr. Josef Hais, Mgr. Monika Lerchová, Mgr. Norbert Štěřík
a Ing. Marek Ander jako členové.
schvaluje zřízení Komise pro strategický rozvoj a jmenuje její členy: Mgr. Libor
Schröpfer jako předseda, Bc. Hana Valachovičová, paní Alena Burianová, paní
Adéla Rudolfová, pan Martin Straka, pan Radek Špiller, Ing. Eva Rendlová, pan
Filip Sladký, pan Vladimír Trnka a Ing. Antonín Pazour jako členové.
schvaluje zřízení Komise pro volnočasové aktivity/sport/děti a mládež
a jmenuje její členy: pan Drahoslav Hladík jako předseda, pan Petr Šlejmar, paní
Veronika Hupačová, Ing. Jan Laksar, Bc. Petra Fictumová, paní Lucie Ticháčková
a MUDr. Ludmila Wabneggerová jako členové.
schvaluje zřízení Redakční rady Holýšovského zpravodaje a jmenuje její členy:
Ing. Martin Pytlík jako šéfredaktor, pan Martin Straka, pan Ondřej Švarc
a Mgr. Josef Hais jako členové.
odvolává ke dni 30. 11. 2018 členy Školské rady při Základní škole Holýšov
Ing. Petru Lavičkovou a Mgr. Libuši Hrubou.
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, s účinností od 1. 12. 2018 jmenuje zástupce zřizovatele Školské rady při
Základní škole Holýšov Bc. Hanu Valachovičovou a mgr. ing. Jana Lercha.
odvolává ke dni 30. 11. 2018 členku Dozorčí rady společnosti Městské technické
a bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14,
Mgr. Jindřišku Ondrášikovou.
jmenuje s účinností od 1. 12. 2018 členku Dozorčí rady společnosti Městské
technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května
14, Bc. Petru Fictumovou.

329/2018 schvaluje Přehled podpisových vzorů pracovníků odpovědných k podepisování
účetních a jiných písemností v účetní jednotce, který je přílohou k Vnitřnímu
předpisu zaměstnavatele o oběhu účetních dokladů č. 03 podle předloženého
návrhu (příloha č. 2).
330/2018 uděluje plnou moc statutárnímu zástupci města Holýšova, starostovi města
Holýšova Mgr. Liboru Schröpferovi, k zastupování města Holýšova ve věcech
Dne 15. 11. 2018 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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zřizování věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví města Holýšova včetně
schvalování Smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene na
pozemcích ve vlastnictví města Holýšova a Smluv o zřízení věcného břemene
na pozemcích ve vlastnictví města Holýšova. Plná moc se uděluje na dobu
neurčitou, zaniká jejím zrušením usnesením Rady města Holýšova nebo
nevykonáváním funkce statutárního zástupce města Holýšova.
331/2018

schvaluje Plán schůzí Rady města Holýšova do konce roku 2018 (příloha č. 3).
Schůze Rady města Holýšova by se měly konat 26. 11. 2018, 3. a 17. 12. 2018.

332/2018 schvaluje Plán zasedání Zastupitelstva města Holýšova do konce roku 2018
(příloha č. 4). Zasedání Zastupitelstva města Holýšova by se mělo konat
10. 12. 2018.
333/2018 pověřuje místostarostku města Holýšova Bc. Hanu Valachovičovou, aby
připravila návrh nových Pravidel o poskytování dotací z rozpočtu města
Holýšova a předložila je Radě města Holýšova k projednání do 31. 5. 2019.
334/2018
a)
doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova určit v souladu s § 47 odst. 1 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,
člena Zastupitelstva města Holýšova pro spolupráci na projednávání Územního
plánu města Holýšova Ing. Martina Pytlíka.
b)
ukládá vedoucímu Stavebního odboru Městského úřadu Holýšov, aby
uspořádal pro členy Zastupitelstva města Holýšova informativní schůzku ve věci
Územního plánu města Holýšova.
335/2018
a)
bere na vědomí informativní zprávu vedoucího Stavebního odboru Městského
úřadu Holýšov pana Jaroslava Kubici ve věci Povodňového plánu města
Holýšova.
b)
konstatuje, že usnesením č. 328/2018 odst. c) ze dne 12. 11. 2018 byla
jmenovaná nová povodňová komise, která zahájí svoji činnost na přípravě
povodňového plánu města Holýšova.
336/2018 bere na vědomí informaci vedoucího Stavebního odboru Městského úřadu
Holýšov pana Jaroslava Kubici ve věci přípravy prodeje pozemků v Holýšově,
lokalitě Na Terasách II. a III. etapa.

Dne 15. 11. 2018 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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337/2018
a)
bere na vědomí dohodu s JUDr. Helenou Zelenkovou, advokátkou, sídlem Plzeň, Jiráskovo náměstí 47/27, podle které JUDr. Helena Zelenková ukončí ke
dni 1. 11. 2018 řešení právních záležitostí města Holýšova podle Příkazní
smlouvy o poskytování právních služeb ze dne 24. 11. 2014 a do 30. 11. 2018
předá listinné podklady k dosud neskončeným sporům včetně neskončených
exekučních řízení novému právnímu zástupci města Holýšova.
b)
konstatuje, že JUDr. Helena Zelenková bude nadále vykonávat funkci předsedkyně Komise pro projednávání přestupků města Holýšova podle jmenovacího
dekretu ze dne 16. 7. 2018 a Příkazní smlouvy o poskytování právních služeb ze
dne 20. 6. 2018.
c)
schvaluje s účinností od 15. 11. 2018 Smlouvu o poskytování právních služeb,
která bude uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov a mgr. ing. Jan
Lerch, advokát, sídlem Plzeň, Bedřicha Smetany 2, podle předloženého návrhu.
Předmětem smlouvy je poskytování právních služeb v rozsahu stanoveném
v článku I. smlouvy. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou a odměna za
poskytování právních služeb činí 10.000 Kč měsíčně.
d)
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Libora Schröpfera podpisem smlouvy
uvedené v odstavci c) tohoto usnesení.
338/2018
a)
schvaluje Smlouvu o dílo na zhotovení projektových prací, která bude uzavřena
mezi smluvními stranami město Holýšov a fyzická osoba podnikající Ing. Alfréd
Samek, sídlem Plzeň, Brojova 15, podle předloženého návrhu. Předmětem
smlouvy je vypracování studie proveditelnosti, která řeší intenzifikaci, to je
přípravu a koordinaci prací a souvisejících činností podle vyhlášky č. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, dále výpočty pro koncepci řešení
a navržení strojní technologie pro projednání s vodoprávními orgány na akci
„Intenzifikace čistírny odpadních vod v PZ II. Holýšov (areál bývalých
vojenských kasáren Holýšov)“. Studie proveditelnosti bude dokončena do
konce března 2019. Cena za dílo činí 103.500 Kč bez DPH.
b)
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Libora Schröpfera podpisem smlouvy
uvedené v odstavci a) tohoto usnesení.
339/2018 bere na vědomí Zprávu o výsledku kontroly plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného, zpracovanou Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR, Regionální pobočkou Plzeň, pobočkou pro Jihočeský, Karlovarský a Plzeňský kraj, sídlem Plzeň, Sady 5. května
59. Předmětem kontroly bylo dodržování oznamovací povinnosti, stanovení
vyměřovacích základů pro výše pojistného, dodržování termínu splatnosti pojistného, dodržování ostatních povinností plátců pojistného a zasílání kopií záDne 15. 11. 2018 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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znamů o pracovních úrazech. Kontrola byla provedena dne 29. 10. 2018. Během kontroly nebyly zjištěny nedostatky.
340/2018 pověřuje místostarostku města Holýšova Bc. Hanu Valachovičovou, aby
připravila a zaslala nájemníkům, kterým byly nabídnuty k prodeji byty v souladu
s usnesením Zastupitelstva města Holýšova č. 258 odst. b) ze dne 24. 8. 2016,
nový dopis, ve kterém vysvětlí aktuální stav prodeje bytů z vlastnictví města
Holýšova.
341/2018

ukládá tajemnici Městského úřadu Holýšov Holýšov Mgr. Janě Štenglové, aby
do konce roku 2018 zajistila zprovoznění veřejné WIFI v budově Městského
úřadu Holýšov a Městského zdravotního střediska Holýšov.

342/2018 ruší své usnesení č. 89/2015 ze dne 2. 3. 2015, kterým byla společnost Městské
technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května
14, pověřena prodejem dřevní hmoty získané při kácení stromů ve městě Holýšově za cenu obvyklou, popřípadě za cenu stanovenou znaleckým posudkem.
343/2018
a)
bere na vědomí informace vedoucího Stavebního odboru Městského úřadu
Holýšov pana Jaroslava Kubci o Studii na rekonstrukci hřbitovní kaple Holýšov,
kterou zpracovala společnost Ateliér V.A.S., sídlem Praha 6, Nad Šárkou
782/60.
b)
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby v souladu se
Směrnicí č. 1/2014 pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro obec Holýšov a příspěvkové organizace zřizované obcí Holýšov provedlo průzkum trhu na zpracování projektové dokumentace na
akci „Rekonstrukce hřbitovní kaple Holýšov“ a zařadilo zpracování projektové
dokumentace do požadavků na Rozpočet města Holýšova na rok 2019.

Mgr. Libor Schröpfer
starosta

Bc. Hana Valachovičová
místostarostka

Dne 15. 11. 2018 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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