Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
3. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2018 - 2022
konané dne 3. prosince 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:
366/2018 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
4. Žádosti
a) o prodloužení termínu vyúčtování dotace – TJ Holýšov
5. Ke schválení
a) Rozpočtové opatření města Holýšova na rok 2018 číslo 5
b) Zápis 1. schůze Bytové a sociální komise ze dne 27. 11. 2018
c) Ceny vodného a stočného na rok 2019
d) Souhlasy s pracovněprávními vztahy členů ZMH – Pytlík, Švarc
e) Delegování zástupce města Holýšova do VSOD a CHVaK
f) Rekonstrukce skladu pro umístění kogenerační jednotky
g) Smlouva o vytvoření internetových stránek, Smlouva o provozu
internetových stránek a Smlouva o zpracování osobních údajů – DDH –
Galileo Corporation
h) Účelově určené dary pro MŠ Holýšov – NAZAR INVEST
i) Odměna ředitelce ZŠ Holýšov za 2. pololetí roku 2018
j) Odměna řediteli ZUŠ Holýšov za 2. pololetí roku 2018
6. Ostatní
a) Plán schůzí RMH na 1. pololetí roku 2019
b) Plán zasedání ZMH na 1. pololetí roku 2019

367/2018 vyhovuje žádosti Tělovýchovné jednoty Holýšov, z. s., sídlem Holýšov, Táborová 528, o prodloužení termínu vyúčtování dotace SP7 na projekt: Zajištění provozu sportovišť – náklady na energie a drobná údržba sportovišť na období od
1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. Tělovýchovná jednota Holýšov, z. s., předloží vyúčtování dotace SP7 městu Holýšovu nejpozději do 2. 1. 2019.
368/2018 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit Rozpočtové opatření města
Holýšova na rok 2018 číslo 5 podle předloženého návrhu (příloha č. 2).
Dne 5. 12. 2018 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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369/2018 schvaluje Zápis 1. schůze Bytové a sociální komise ze dne 27. 11. 2018, podle
předloženého návrhu (příloha č. 3).

370/2018 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit:
a)
cenu vodného pro město Holýšov na rok 2019 ve výši 43,10 Kč včetně DPH.
b)
cenu stočného pro město Holýšov na rok 2019 ve výši 31,74 Kč včetně DPH.
371/2018

a)

b)

c)

doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova, aby v souladu s § 84 odst. 2
písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, vydalo souhlasy s uzavřením pracovněprávních vztahů mezi městem Holýšovem
a členy Zastupitelstva města Holýšova, a to:
Dohody o provedení práce, která bude uzavřena mezi městem Holýšovem
a Ing. Martinem Pytlíkem, který bude vykonávat šéfredaktora Holýšovského
zpravodaje (příloha č. 4).
Dohody o provedení práce, která bude uzavřena mezi městem Holýšovem
a panem Ondřejem Švarcem, který bude zajišťovat hudební doprovod při akcích v obřadní síni Městského úřadu Holýšov (příloha č. 5).
Dohody o provedení práce, která bude uzavřena mezi městem Holýšovem
a panem Ondřejem Švarcem, který bude vykonávat průvodce v Domu dějin
Holýšovska (příloha č. 6).

372/2018
a)
bere na vědomí informaci o 12. shromáždění zástupců členských obcí Vodohospodářského svazku obcí Domažlicka (VSOD), sídlem Domažlice, Bezděkovské předměstí 388, které se bude konat dne 12. 12. 2018.
b)
v souvislosti s konáním shromáždění uvedeném v odstavci a) tohoto usnesení
doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova delegovat místostarostku města
Holýšova Bc. Hanu Valachovičovou zástupcem města do Vodohospodářského
svazku obcí Domažlicka, sídlem Domažlice, Bezděkovské předměstí 388.
c)
v souvislosti s konáním shromáždění uvedeném v odstavci a) tohoto usnesení
doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova změnit zástupce města i v orgánech
obchodní společnosti Chodské vodárny a kanalizace, a. s., sídlem Domažlice,
Bezděkovské předměstí 388. Rada města Holýšova doporučuje Zastupitelstvu
města Holýšova odvolat bývalého zástupce města Holýšova Mgr. Jana Mendřece z orgánů obchodní společnosti Chodské vodárny a kanalizace, a. s., sídlem
Domažlice, Bezděkovské předměstí 388, a delegovat místostarostku města Holýšova Bc. Hanu Valachovičovou novým zástupcem města v orgánech obchodní společnosti Chodské vodárny a kanalizace, a. s., sídlem Domažlice, Bezděkovské předměstí 388.
Dne 5. 12. 2018 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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373/2018
a)
bere na vědomí informaci starosty města Holýšova Mgr. Libora Schröpfera
o společném jednání dne 13. 11. 2018 se společností PPT Potrubní technika,
s. r. o., sídlem Plzeň, Klatovská 515/169, jejím subdodavatelem společností Amper Generation, s. r. o., sídlem Praha 4, Antala Staška 1076/33a, a jednatelem
společnosti Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o., Ing. Janem
Cendelínem, ve věci postupu instalace kogenerační jednotky v kotelně na adrese Holýšov, Pod Makovým vrchem 582.
b)
bere na vědomí požadavek společnosti Amper Generation, s. r. o., sídlem Praha 4, Antala Staška 1076/33a, aby město Holýšov na své náklady provedlo stavební úpravy bývalého skladu uhlí z důvodu změny umístění kogenerační jednotky a akumulační nádrže na teplou vodu. Podle uzavřené Smlouvy o nájmu
ze dne 14. 8. 2018 bylo uvažováno o instalaci kogenerační jednotky ve stávající
garáži.
c)
bere na vědomí stanovisko právního zástupce města Holýšova mgr. ing. Jana
Lercha k požadavku uvedeném v odstavci b) tohoto usnesení.
d)
odkládá rozhodnutí o požadavku společnosti Amper Generation, s. r. o., sídlem
Praha 4, Antala Staška 1076/33a, uvedeném v odstavci b) tohoto usnesení na
příští schůzi Rady města Holýšova.
374/2018
a)
schvaluje Smlouvu o vytvoření internetových stránek, která bude uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov a společnost Galileo Corporation, s. r. o.,
sídlem Chomutov, Březenecká 4808, podle předloženého návrhu. Předmětem
smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednavatele dílo – internetové stránky s prezentací www.dumdejin.cz a závazek
objednavatele dílo převzít a zaplatit za něj stanovenou cenu. Předmětem
smlouvy je také dodání redakčního systému zhotovitelem objednavateli. Celková cena díla je stanovena 15.900 Kč bez DPH.
b)
schvaluje Smlouvu o provozu internetových stránek, která bude uzavřena mezi
smluvními stranami město Holýšov a společnost Galileo Corporation, s. r. o.,
sídlem Chomutov, Březenecká 4808, podle předloženého návrhu. Předmětem
smlouvy je závazek zhotovitele zajistit bezvadný provoz redakčního systému a
internetových stránek objednavatele www.dumdejin.cz na svém serveru, dále
poskytovat ve sjednaném rozsahu webhostingové služby s tímto provozem
související a povinnost objednavatele zaplatit za zajištění provozu a dalších služeb stanovenou odměnu. Cena za roční provoz stránek činí 4.200 Kč bez DPH.
c)
neschvaluje Smlouvu o zpracování osobních údajů, která měla být uzavřena
mezi smluvními stranami město Holýšov (zákazník) a společnost Galileo Corporation, s. r. o., sídlem Chomutov, Březenecká 4808 (provozovatel), protože neDne 5. 12. 2018 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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d)

souhlasí s omezením odpovědnosti provozovatele za majetkovou újmu způsobenou porušením povinnosti provozovatele z této smlouvy.
ukládá tajemnici Městského úřadu Holýšov Mgr. Janě Štenglové, aby ve spolupráci s pověřencem na ochranu osobních údajů projednali se společností Galileo Corporation, s. r. o., sídlem Chomutov, Březenecká 4808, změnu podmínek Smlouvy o zpracování osobních údajů.

375/2018 schvaluje přijetí účelově určeného daru – metodických pomůcek pro
Mateřskou školou Holýšov od společnosti NAZAR INVEST, s. r. o., sídlem Praha
3, Na Jarově 2425/4.
376/2018 schvaluje odměnu ředitelce Základní školy Holýšov Mgr. Ivaně Sedlákové za
2. pololetí roku 2018 podle předloženého návrhu.
377/2018 schvaluje odměnu řediteli Základní umělecké školy Holýšov Mgr. Norbertu Štěříkovi za 2. pololetí roku 2018 podle předloženého návrhu.
378/2018 schvaluje plán schůzí Rady města Holýšova na 1. polovinu roku 2019 podle
předloženého návrhu a doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova vzít ho na
vědomí (příloha č. 7).
379/2018 schvaluje plán zasedání Zastupitelstva města Holýšova na 1. polovinu roku 2019
podle předloženého návrhu a doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova vzít
ho na vědomí (příloha č. 8).

Mgr. Libor Schröpfer
starosta

Bc. Hana Valachovičová
místostarostka

Razítko města Holýšova:

Dne 5. 12. 2018 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová

Strana 4 (celkem 4)

