Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšov

Město Holýšov

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
44.
schůze Rady města Holýšov ve volebním období 2010 - 2014
konané dne 26. listopadu 2012

Rada města Holýšov:
255/2012 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. 110 (PK) v k. ú. Dolní Kamenice u Staňkova –
manželé Hupačovi
b) volební místnost v části Dolní Kamenice
4. Žádosti
a) o odkoupení části pozemku parc. č. 1318/1 – Anna Falladová
b) o převod zástavního práva – Milan Honner
c) o ukončení SON na část pozemku parc. č. 1567 v k. ú. Holýšov – Marie Jirková
5. Ke schválení
a) Obecně závazná vyhláška číslo 3/2012, kterou se mění OZV číslo 29 ze dne
10.12.2001, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních a stavebních odpadů vznikajících na
území Města Holýšov a jeho části Dolní Kamenice, ve znění Obecně závazné
vyhlášky č. 3/2003 a ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 3/2009
b) Pravidla rozpočtového provizória na rok 2013
c) Zápis schůze Kontrolního výboru ze dne 5. 11. 2012
d) Zápis z 19. zasedání bytové a sociální komise ze dne 14. 11. 2012
e) Aktualizace bytové koncepce na roky 2013 – 2014
f) kupní smlouva - pozemek parc. č. 1217/14 v k. ú. Holýšov (Vychodilová, Moravcová)
g) pronájem pozemku parc. č. 1567 v k. ú. Holýšov + SON – Dana Majlátová
h) Dodatek č. 2 SON NP v Městském zdravotním středisku Holýšov (rehabilitace)
i) Dodatek č. 5 ke Smlouvě o provozování sběrných dvorů odpadů … 2. 7. 2003
j) Dodatek č. 8 k příloze č. 1 Smlouvy o dílo mezi Městem Holýšov a ZKS, a. s.
k) Ceny vodného a stočného na rok 2013
l) Dodatek č. 2 SOD č. SML/024/2011 (CHVaK)
m) odměna ředitelce MŠ Holýšov paní Ivaně Smetákové
n) Rozpočet Svazku Domažlicko na rok 2013
6. Ostatní
a) veřejná zakázka malého rozsahu – Holýšov – Vrt HV 04
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b) Zpráva o současném stavu policistů na Obvodním oddělení Policie ČR Holýšov
a předpokládaný stav policistů na OOP Holýšov po provedené systematizaci od
1. 1. 2013 – Václav Kauer
c) Zápis o pracovní schůzce 18. 10. 2012 v rámci koncertu dechovky Vacenjováci
v Kulturním domě v Holýšově
d) Protokol o kontrole výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí – stavební odbor + informační zpráva 7/2013
e) ohlašovny požárů (Řád ohlašovny požárů)
f) Zápis o provedené roční kontrole dětských hřišť – Ing. Luděk Simonides
g) začátek příští schůze RMH
256/2012 doporučuje ZMH prodat část pozemku parc. č. 110 (PK) o výměře cca 200 m2
v katastrálním území Dolní Kamenice u Staňkova manželům Tomášovi a Veronice
Hupačovým, bytem Holýšov, Táborová 447, za cenu 50 Kč za 1 m2 s tím, že
oprávněné náklady spojené s prodejem pozemku a sepsáním kupní smlouvy budou
hradit kupující.
257/2012
a) souhlasí s tím, že volební místnost volebního okrsku č. 6 pro část Dolní Kamenice
zůstane v objektu čp. 22.
b) pověřuje člena rady města Mgr. Libora Schröpfera, aby požádal předsedu Osadního
výboru pro Dolní Kamenici o návrhy členů okrskové volební komise pro volební
okrsek č. 6.
258/2012
a) konstatuje, že záměr prodat část pozemku parc. č. 1318/1 v katastrálním území
Holýšov musí být vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Holýšov na zákonem
stanovenou dobu a poté se RMH vrátí k projednání žádosti paní Anny Falladové,
bytem Holýšov, Na Výhledech 324.
b) ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo vyvěšení
záměru prodat část pozemku parc. č. 1318/1 o výměře 4 m2 v katastrálním území
Holýšov na úřední desku na zákonem stanovenou dobu.
259/2012 odkládá žádost Doc. Ing. Milana Honnera Ph.D., o převod zástavního práva z bytové
jednotky č. 527/1 a spoluvlastnického podílu k pozemku příslušejícího k bytu č. 1 na
adrese Holýšov, Pod Makovým vrchem 527, na bytovou jednotku č. 478/2
a spoluvlastnický podíl k pozemku příslušejícího k bytu č. 2 na adrese Holýšov, Pod
Makovým vrchem 478, do doby, až bude doplněn souhlas vlastníka bytové jednotky
č. 478/2 s převodem zástavního práva na tuto jednotku.
260/2012 souhlasí s ukončením Smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 1567 v katastrálním
území Holýšov, která byla uzavřena mezi Městem Holýšov a paní Marií Jirkovou,
bytem Holýšov, třída 1. máje 606, a to k 31. prosinci 2012.
261/2012 doporučuje ZMH schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012, kterou se mění
Obecně závazná vyhláška Města Holýšov č. 29 ze dne 10. 12. 2001, kterou se
stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních a stavebních odpadů vznikajících na území Města Holýšov a jeho části
Dolní Kamenice, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 a ve znění Obecně
závazné vyhlášky č. 3/2009, podle předloženého návrhu.

Strana 2 (celkem 5)

Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšov

262/2012 doporučuje ZMH schválit Pravidla rozpočtového provizória na rok 2013:
Podle § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších změn a doplnění, bude Město Holýšov:
1. realizovat pouze rozpočtové výdaje nezbytné pro zajištění běžného provozu Města
Holýšov a všech jím zřízených organizací,
2. realizovat pouze opravy a údržbu movitého a nemovitého majetku v nezbytně
nutném rozsahu a ve výjimečných situacích (havarijní stav, nebezpečí vzniku
škody, nebezpečí poškození zdraví),
3. realizovat investiční rozpočtové výdaje pouze na již zahájené akce,
4. realizovat rozpočtové výdaje v případě, že vyplývají ze smluvních či jinak daných
závazků města vůči třetím osobám,
5. rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizória se
stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.
263/2012 doporučuje ZMH schválit Zápis 2. schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva města
Holýšov ze dne 5. listopadu 2012 podle předloženého návrhu.
264/2012 schvaluje Zápis 19. zasedání bytové a sociální komise ze dne 14. listopadu 2012
podle předloženého návrhu.
265/2012 doporučuje ZMH schválit aktualizaci bytové koncepce na rok 2013 - 2014 podle
předloženého návrhu.
266/2012 doporučuje ZMH schválit Kupní smlouvu, která bude uzavřena mezi Městem
Holýšov (strana kupující) a vlastníky pozemku parc. č. 1217/14 (KN) o výměře 2.800
m2 v katastrálním území Holýšov paní Vlastou Vychodilovou, bytem Rokycany,
Boženy Němcové 936, a paní Marií Moravcovou, bytem Praha 12 - Modřany,
Rakovského 3161/6 (strana prodávající) podle předloženého návrhu s tím, že náklady
spojené se sepsáním kupní smlouvy a s podáním návrhu na vklad do katastru
nemovitostí bude hradit strana kupující.
267/2012
a) schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1567 o výměře cca 26 m2 v katastrálním
území Holýšov paní Daně Majlátové, narozené 15. března 1962, bytem Holýšov,
Sadová 548.
b) schvaluje Smlouvu o nájmu pozemku par. č. 1567 v katastrálním území Holýšov za
účelem provozu novinového stánku, která bude uzavřena mezi Městem Holýšov,
a paní Danou Majlátovou, narozenou 15. března 1962, bytem Holýšov, Sadová 548,
podle předloženého návrhu.
268/2012
a) souhlasí se změnou Smlouvy o nájmu nebytových prostor v Městském zdravotním
středisku v Holýšově, v ulici Příčná čp. 236, která byla uzavřena mezi Městem
Holýšov a společností Rehabilitace Holýšov, s. r. o, sídlem Holýšov, Příčná 236.
b) schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor v Městském
zdravotním středisku v Holýšově, podle předloženého návrhu.
269/2012 schvaluje Dodatek č. 5 ke Smlouvě o provozování sběrných dvorů odpadů uzavřené
dne 2. července 2003, který bude uzavřen mezi Městem Holýšov a společností
Západočeské komunální služby a. s., IČ 25217348, sídlem Plzeň, Koterovská 522,
podle předloženého návrhu.
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270/2012
a) schvaluje Dodatek č. 8 k příloze č. 1 Smlouvy o dílo (Ceník 2013 za směsný –
zbytkový komunální odpad a odpad podobný komunálnímu) mezi Městem Holýšov
a společností Západočeské komunální služby, a. s., IČ 25217348, sídlem Plzeň,
Koterovská 522, podle předloženého návrhu.
b) schvaluje Ceník služeb odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu pro
občany Města Holýšov od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 podle předloženého návrhu.
271/2012
a) bere na vědomí cenu vodného pro Město Holýšov na rok 2013 ve výši 37,25 Kč
včetně DPH.
b) schvaluje cenu stočného pro Město Holýšov na rok 2013 ve výši 24,83 Kč včetně
DPH.
272/2012 schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SML/024/2011 uzavřený mezi
společností Chodské vodárny a kanalizace, a. s., IČO 49788761, sídlem Domažlice,
Bezděkovské předměstí 388, a Městem Holýšov podle předloženého návrhu.
273/2012 schvaluje odměnu ředitelce Mateřské školy Holýšov paní Ivaně Smetákové podle
předloženého návrhu.
274/2012 doporučuje ZMH schválit Rozpočet Svazku obcí Domažlicko na rok 2013 podle
předloženého návrhu.
275/2012
a) bere na vědomí Protokol o jednání komise pro posuzování a hodnocení nabídek na
zakázku malého rozsahu „Holýšov – Vrt HV 04“ ze dne 14. listopadu 2012.
b) souhlasí, aby smlouva o dílo na akci „Holýšov – Vrt HV 04“ byla uzavřena se
společností Stavební geologie – GEOSAN, s. r. o., IČ 44684631, sídlem Nučice,
Karlovotýnská 49, za nabídkovou cenu 249.420 Kč včetně DPH.
c) pověřuje starostu Města Holýšov Ing. Antonína Pazoura podpisem smlouvy ve
smyslu odstavce b) tohoto usnesení.
276/2012 bere na vědomí Zprávu o současném stavu policistů na Obvodním oddělení Policie
Holýšov a předpokládaný stav policistů na Obvodním oddělení Policie Holýšov po
provedené systematizaci od 1. ledna 2013.
277/2012 bere na vědomí Zápis o pracovní schůzce 18. října 2012 v rámci koncertu dechovky
Vacenjováci v Kulturním domě v Holýšově.
278/2012 bere na vědomí Protokol o kontrole výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům
obcí u stavebního odboru Městského úřadu Holýšov ze dne 8. října 2012 zpracovaný
Krajským úřadem Plzeňského kraje, sídlem Plzeň, Škroupova 18.
279/2012 ukládá radnímu panu Mgr. Liborovi Schröpferovi, aby projednal s Osadním výborem
pro Dolní Kamenici, kde bude ohlašovna požárů v části Dolní Kamenice.
280/2012 bere na vědomí Zápis o provedené roční kontrole dětských hřišť ze dne 18. října
2012.
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281/2012 bere na vědomí informaci, že příští schůze RMH, která je svolána na pondělí
17. prosince 2012, začíná v 14:00 hodin v kanceláři starosty.
Dne 3. 12. 2012 zpracoval Mgr. Bc. Kamil Šefl

Ing. Antonín Pazour
starosta

Radek Špiller
člen rady města

Razítko Města Holýšov:
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