Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
2. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2018 - 2022
konané dne 26. 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:
344/2018 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
4. Žádosti
a) o snížení nájemného – Lesproma
b) o koupi pozemků parc. č. 575/42, 575/122 a části pozemků parc. č.
575/52, 575/35 v k. ú. Holýšov – …..
c) o koupi části pozemků parc. č. 1662, 145/1, 145/2 v k. ú. Holýšov – Libor
Mareš
5. Ke schválení
a) Zápis finančního výboru ze dne 21. 11. 2018
b) Návrh rozpočtu města Holýšova na rok 2019
c) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Holýšova na roky 2020
a 2021
d) Peněžité dary pro členy JSDHO
e) Peněžité dary pro členy komisí RMH a výborů ZMH
f) Peněžité dary pro členy dalších orgánů a zvláštních orgánů
g) Dohoda o ukončení dodávek elektrické energie, Výpověď smlouvy
o poskytování služeb – vzory
h) Žádost o ukončení smlouvy – ČEZ Distribuce
i) Dodatek č. 1 k „Servisní smlouvě o komplexní podpoře provozu a užití
GORDIC® Integrovaného Informačního systému“
j) Smlouva o dílo č. 1183/2018 na poskytování technické podpory
geografického informačního systému MISYS-HOLÝŠOV – GEPRO
k) Prodloužení nájemních smluv – zahrádky – OMI
l) Odměna ředitelce MŠ Holýšov za 2. pololetí roku 2018
m) Odměna řediteli MKS Holýšov za 2. pololetí roku 2018
n) Příjezdová cesta k RD – Marcelovi – StO
6. Ostatní

Dne 28. 11. 2018 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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a)

Protokol o metodické pomoci a kontrole výkonu přenesené
působnosti svěřené orgánům obcí u Městského úřadu Holýšov – KÚPK
b) Oznámení o ukončení provozu prodejny – DSP Market
c) Návrh rozpočtu DSO Svazku Domažlicko na rok 2019, Střednědobého
výhledu rozpočtu DSO Svazku Domažlicko na roky 2020-202
d) Výroční zpráva ZUŠ Holýšov
345/2018
a)
odkládá žádost jednatelů společnosti Lesproma, s. r. o., sídlem Holýšov,
Kasárenská 710, Jaroslava Žáka a Miroslava Žáka, o snížení nájemného za
užívání městských lesů.
b)
ukládá tajemnici Městského úřadu Holýšova Mgr. Janě Štenglové, aby pozvala
jednatele společnosti Lesproma, s. r. o., sídlem Holýšov, Kasárenská 710, na
schůzi Rady města Holýšova, která se uskuteční dne 17. 12. 2018.
346/2018
a)
konstatuje, že záměr prodat pozemky parc. č. 575/42 o výměře 361 m2, parc. č.
575/122 o výměře 218 m2 a části pozemků parc. č. 575/52 o výměře cca 279 m2
a parc. č. 575/35 o výměře cca 1558 m2 vše 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.
347/2018 nedoporučuje Zastupitelstvu města Holýšova prodat části pozemků parc.
č. 1662, 145/1 a 145/2 (vše KN) vše v katastrálním území Holýšov fyzické osobě
podnikající Libor Mareš, sídlem Kdyně, Vodní 71, z důvodu, že podle
regulačního plánu „lokalita náměstí, k. ú. Holýšov“ jsou pozemky blokovány pro
veřejný zájem, v daném případě pro rozvoj Domu dějin Holýšovska.
348/2018 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit Zápis zasedání finančního
výboru ze dne 21. 11. 2018 podle předloženého návrhu (příloha č. 2).
349/2018 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit Rozpočet města Holýšova
na rok 2019 podle předloženého návrhu (příloha č. 3).
350/2018 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit Střednědobý výhled
rozpočtu města Holýšova na roky 2020 a 2021 zpracovaný v souladu se
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění, podle předloženého návrhu (příloha č. 4).
Dne 28. 11. 2018 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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351/2018

schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších změn a doplnění, poskytnutí peněžitého daru ve
výši 1.000 Kč každému členu Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
Holýšov za práci pro město Holýšov v roce 2018, a to pánům: ………..

352/2018
a)
schvaluje poskytnutí peněžitých darů za činnost v roce 2018 členům Bytové
komise, Dotační komise, Komise pro občanské záležitosti a Stavební komise
podle předloženého návrhu (příloha č. 5).
b)
doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit poskytnutí peněžitých darů
za činnost v roce 2018 členům Finančního výboru, Kontrolního výboru a Osadního výboru pro část Dolní Kamenice podle předloženého návrhu.
353/2018 schvaluje:
a)
poskytnutí peněžitých darů za činnost v roce 2018 členům dalších orgánů obce,
a to Redakční rady Holýšovského zpravodaje, Redakce Holýšovského zpravodaje a Školské rady při Základní škole Holýšov podle předloženého návrhu (příloha č. 6).
b)
poskytnutí peněžitých darů za činnost v roce 2018 členům zvláštního orgánu
obce Komise pro projednávání přestupků města Holýšova podle předloženého
návrhu (příloha č. 7).
354/2018
a)
schvaluje vzor Dohody o ukončení dodávek elektrické energie, která bude uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov (poskytovatel) a stávající odběratel (oprávněný). Vzor připravil právní zástupce města Holýšova mgr. ing. Jan
Lerch.
b)
schvaluje vzor Výpovědi smlouvy o poskytování služeb pro fyzické osoby podnikající a právnické osoby, který připravil právní zástupce města Holýšova mgr.
ing. Jan Lerch.
c)
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Libor Schröpfera, aby podepsal dohody a výpovědi uvedené v odstavci a), b) tohoto usnesení.
355/2018
a)
schvaluje Žádost o ukončení smlouvy o připojení, která bude uzavřena mezi
smluvními stranami město Holýšov a společnost ČEZ Distribuce, a. s., sídlem
Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8. Důvodem podání žádosti o ukončení
smlouvy je převod odběrného místa jinému zákazníkovi. Datum požadovaného
ukončení dodávky elektřiny nebo převodu odběrného místa je 31. 1. 2019.

Dne 28. 11. 2018 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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b)

pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Libor Schröpfera, aby podepsal žádost
uvedenou v odstavci a) tohoto usnesení.

356/2018
a)
schvaluje Dodatek č. 1 k „Servisní smlouvě o komplexní provozu a užití GORDIC
Integrovaného informačního systému“ číslo zhotovitele: GORDP004AYKH
z 30. 5. 2017, který bude uzavřen mezi smluvními stranami město Holýšov
a společnost GORDIC, s. r. o., sídlem Jihlava, Erbenova 4, podle předloženého
návrhu. Předmětem dodatku je změna článku č. 5 smlouvy, konkrétně
z důvodu rozšíření systému o další produkty a rozšíření počtu licencí k užití
produktu Ginis.
b)
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Libor Schröpfera, aby podepsal dodatek uvedený v odstavci a) tohoto usnesení.
357/2018
a)
schvaluje Smlouvu o dílo č. 1183/2018 na poskytování technické podpory geografického informačního systému MISYS-HOLÝŠOV, která bude uzavřena mezi
smluvními stranami město Holýšov a společnost GEPRO, s. r. o., sídlem Praha 5,
Štefánikova 52, podle předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je průběžné
poskytování technické podpory daného programového vybavení. Poplatek za
poskytování technické podpory programového vybavení je 9.800 Kč bez DPH
za rok. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
b)
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Libor Schröpfera, aby podepsal smlouvu uvedenou v odstavci a) tohoto usnesení.
358/2018
a)
konstatuje, že záměr pronajmout části pozemků parc. č. 1336 o výměře
cca 82,5 m2, 1297/1 o výměře cca 683 m2, 1395/4 o výměře cca 68 m2, 1404/1
o výměře cca 25 m2, 1393/1 o výměře cca 280 m2, 27/1 o výměře cca 260 m2,
1395/2 o výměře cca 381 m2, 1395/3 o výměře cca 885 m2, 1395/1 o výměře cca
500 m2, 1415/1 o výměře cca 711 m2, 100/3 o výměře cca 440 m2, 1127/2 o výměře cca 18 m2, 1399/6 o výměře cca 5 m2, 455/1 o výměře cca 265 m2, 1428/4
o výměře cca 100 m2, 1308/1 o výměře cca 9 m2, 95/1 o výměře cca 80 m2,
194/8 o výměře cca 9 365 m2, 1356/1 o výměře cca 1046 m2, 868/30 o výměře
497 m2, 868/25 o výměře 326 m2, 868/23 o výměře 343 m2, 868/7 o výměře
326 m2, 868/24 o výměře 342 m2, 868/31 o výměře 322 m2, 868/32 o výměře
325 m2, 868/28 o výměře 351 m2, 868/26 o výměře 334 m2, 868/27 o výměře
339 m2, část parc. č. st. 83 o výměře cca 80 m2, vše (KN) v katastrálním území
Holýšov a část pozemku parc. č. 95/1 v katastrálním území Dolní Kamenice
u Holýšova o výměře 289 m2 musí být vyvěšen na úřední desce Městského
úřadu Holýšov na zákonem stanovenou dobu a poté se Rada města Holýšova
Dne 28. 11. 2018 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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b)

vrátí k projednání Nájemních smluv o pronájmu částí pozemků v katastrálním
území Holýšov a Dolní Kamenice u Holýšova za účelem užívání k rekreační,
pěstební a ostatní činnosti.
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo vyvěšení záměru pronajmout části pozemků uvedených v odstavci a) tohoto
usnesení.

359/2018 schvaluje odměnu ředitelce Mateřské školy Holýšov paní Ivaně Smetákové za
2. pololetí roku 2018 podle předloženého návrhu.
360/2018 schvaluje odměnu řediteli Městského kulturního střediska Holýšov Ing. Jiřímu
Zívalovi za 2. pololetí roku 2018 podle předloženého návrhu.
361/2018

souhlasí se zřízením přístupových cest na pozemku parc. č. 1246/119
v katastrálním území Holýšov, který je ve vlastnictví města Holýšova k pozemku
parc. č. 1246/89 v katastrálním území Holýšov ….., oba bytem ….., i k pozemku
parc. č. 1246/50 v katastrálním území Holýšov ….., oba bytem …... Obě přístupové cesty budou zřízeny na náklady města Holýšova.

362/2018 bere na vědomí Protokol o metodické pomoci a kontrole výkonu přenesené
působnosti svěřené orgánům obcí u Městského úřadu Holýšov, zpracovaný
Krajským úřadem Plzeňského kraje, Odborem vnitřních věcí a krajským živnostenským úřadem, sídlem Plzeň, Škroupova 18. Předmětem kontroly byla kontrola výkonu přenesené působnosti na úseku vidimace a legalizace na základě
zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů a vyhlášky č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie
s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů a zákona č .500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Kontrola byla
provedena dne 15. 11. 2018. Během kontroly nebyly zjištěny nedostatky.
363/2018 bere na vědomí oznámení společnosti DSP-Market, s. r. o., sídlem Domažlice,
Havlíčkova 6, o ukončení provozu prodejny stavebnin a její uzavření
k 7. 12. 2018. Důvodem ukončení provozu jsou personální problémy, neboť se
společnosti nepodařilo zaměstnat pracovníky, kteří by zajistili bezproblémový
provoz prodejny.
364/2018 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova vzít na vědomí:
a)
Rozpočet dobrovolného svazku obcí Svazku českých měst a obcí v českobavorském pohraničním prostoru Domažlicko na rok 2019 podle předloženého
návrhu.
Dne 28. 11. 2018 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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b)

Střednědobý výhled rozpočtu dobrovolného svazku obcí Svazku českých měst
a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko na roky 2020
a 2021 podle předloženého návrhu.

365/2018 bere na vědomí Výroční zprávu Základní umělecké školy Holýšov za školní rok
2017/2018, předloženou ředitelem Mgr. Norbertem Štěříkem.

Mgr. Libor Schröpfer
starosta

Alena Burianová
místostarostka

Razítko města Holýšova:

Dne 28. 11. 2018 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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