Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
6. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2018 - 2022
konané dne 21. ledna 2019
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:
19/2019
schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) Žádost o snížení nájemného za užívání městských lesů – Lesproma
b) Zrušení usnesení RMH č. 187/2018 ze dne 28. 5. 2018 – pracovní poměr ředitele ZUŠ Holýšov
c) Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání – Holýšovská pediatrie
4. Žádosti
a) o možnost využití volné budovy v Dolní Kamenici čp. 38 – Hermann Ammon
b) o povolení použití městského znaku na akci setkání amerických vozů –
BAR 66
c) o pronájem nebytových prostor čp. 72 – …..
d) o změnu Smlouvy o nájmu nebytových prostor – Jan Smazal
e) o přesunutí odpočívadla ze stanoviště č. 4 naučné stezky Holýšov II – …..
f) o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ – Spolek Lungta
g) o zřízení chodníku – ….
5. Ke schválení
a) Zápis 2. schůze Kulturní komise RMH ze dne 10. 1. 2019
b) Zápisy zasedání finančního výboru ze dne 9. a 16. 1. 2019
c) Startovací byty Holýšov – projectstudio8
d) Smlouva o poskytování servisní činnosti – HITEL
e) Smlouva o dílo – NAVA Tisk
f) Účelově určený dar pro MKS – Wecubex Systemtechnik
g) Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí –
ČEZ ESCO
h) Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému
6. Ostatní
a) Cedule na budovu MZS
b) Informační interaktivní banner – GES-ELECTRONICS

Dne 23. 1. 2019 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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20/2019
a)

b)

21/2019

22/2019
a)

b)

bere na vědomí vyjádření jednatelů společnosti Lesproma, s. r. o., sídlem Holýšov,
Kasárenská 710, Jaroslava Žáka a Miroslava Žáka k žádosti o snížení nájemného za
užívání městských lesů ze dne 22. 10. 2018.
odkládá rozhodnutí o žádosti jednatelů společnosti Lesproma, s. r. o., sídlem
Holýšov, Kasárenská 710, Jaroslava Žáka a Miroslava Žáka o snížení nájemného za
užívání městských lesů ze dne 22. 10. 2018, do doby, než předloží Výkaz zisku
a ztráty za rok 2018.
ruší usnesení Rady města Holýšova č. 187/2018 ze dne 28. 5. 2018, kterým bylo prodlouženo funkční období ředitele příspěvkové organizace města Holýšova
Základní umělecká škola Holýšov, sídlem Holýšov, Školní 96, Mgr. Norberta Štěříka
o dalších šest let, do 31. 7. 2024, z důvodu předchozího usnesení Rady města Holýšova č. 482/2015 ze dne 25. 11. 2015, kterým byl pracovní poměr změněn na dobu neurčitou.

schvaluje Smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání, která bude uzavřena
mezi smluvními stranami město Holýšov a společnost Holýšovská pediatrie, s. r. o.,
sídlem Holýšov, Příčná 236, podle předloženého návrhu (příloha č. 2). Předmětem
smlouvy je pronájem nebytových prostor sloužících k provozování lékařské praxe,
které jsou součástí nemovitosti na adrese Holýšov, Příčná 236, o celkové
podlahové ploše 105,40 m2. Smlouva bude uzavřena od 1. 2. 2019 na dobu
neurčitou.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Libora Schröpfera, aby podepsal smlouvu
uvedenou v odstavci a) tohoto usnesení.

23/2019

nevyhovuje žádosti fyzické osoby podnikající Hermann Ammon, sídlem Holýšov,
část Dolní Kamenice 38, o možnost využití prázdné budovy stojící na pozemku
u nemovitosti na adrese Holýšov, část Dolní Kamenice 38, z důvodu, že budova je
ve špatném technickém stavu a je určena k demolici.

24/2019

souhlasí s použitím znaku města Holýšova na akci setkání amerických vozů, kterou
pořádá ve dnech 19. až 21. 7. 2019 v prostorách ostrova za holýšovským hřbitovem
společnost BAR 66, s. r. o., sídlem Holýšov, třída 1. máje 392.

25/2019
a)

b)

konstatuje, že záměr pronajmout nebytové prostory na adrese Holýšov, Školní 72,
musí být vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Holýšov na zákonem stanovenou dobu a poté se Rada města Holýšova vrátí k projednání žádosti …., bytem …..
pověřuje místostarostku města Holýšova paní Alenu Burianovou, aby zajistila vyvěšení záměru uvedeného v odstavci a) tohoto usnesení.

Dne 23. 1. 2019 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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26/2019
a)

b)

27/2019

28/2019
a)

b)

29/2019
a)

b)

c)

konstatuje, že záměr pronajmout nebytové prostory – sklad č. 8 v Průmyslové zóně II – Holýšov, nacházející se na pozemku parc. č. 99 v katastrálním území Neuměř musí být vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Holýšov na zákonem stanovenou dobu a poté se Rada města Holýšova vrátí k projednání žádosti fyzické
osoby podnikající Jan Smazal, sídlem Holýšov, třída 1. máje 392.
pověřuje místostarostku města Holýšova paní Alenu Burianovou, aby zajistila vyvěšení záměru uvedeného v odstavci a) tohoto usnesení.
odkládá rozhodnutí o žádosti ….., bytem ….., o posunutí odpočívadla ze stanoviště
č. 4 naučné stezky Holýšov II do doby projednání věci s prokuristou společnosti
NAZAR INVEST, s. r. o., sídlem Praha 3, Na Jarově 2425/4, panem Angelem Ganchevem, která je vlastníkem ubytovny v Průmyslové zóně II – Holýšov.

souhlasí s připojením se města Holýšova k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
a vyvěšením tibetské vlajky na budově Městského úřadu Holýšov dne 10. 3. 2019.
ukládá Oddělení matriky a evidence obyvatel Městského úřadu Holýšov, aby na
základě odstavce a) tohoto usnesení vyvěsilo tibetskou vlajku.

bere na vědomí žádost …., bytem ….., o zřízení chodníku na veřejném pozemku od
křižovatky Jiráskova třída a Nádražní ulice před rodinnými domy čp. 161, 169 a 230,
a o opětovné vykoupení pozemků od společnosti EvoBus Česká republika, s. r. o.,
k vybudování chodníku k domům na adrese Holýšov, Jiráskova třída čp. 275 a 295.
konstatuje, že město jedná s vlastníkem pozemku parc. č. 1507/1 (KN)
v katastrálním území Holýšov, to je Ředitelství silnic a dálnic ČR, sídlem Praha, Na
Pankráci 546/56, o vybudování chodníku od křižovatky Jiráskova třída a Nádražní
ulice před rodinnými domy čp. 161, 169 a 230, a bude požadovat komplexní řešení
dopravní situace na silnici I/26 – průtah městem Holýšovem.
konstatuje, že město Holýšov nemá v rozpočtu města Holýšova na rok 2019, ani ve
střednědobém výhledu rozpočtu města Holýšova plánovaný výkup pozemků od
společnosti EvoBus Česká republika, s. r. o., sídlem Praha 6, Na Hůrce 211/10, na
výstavbu přístupového chodníku k nemovitostem na adrese Holýšov, Jiráskova třída čp. 275 a 295. Město Holýšov může v dané věci pouze iniciovat schůzku se zástupci společnosti EvoBus Česká republika, s. r. o., sídlem Praha 6, Na Hůrce 211/10.

30/2019

schvaluje Zápis 2. schůze Kulturní komise Rady města Holýšova ze dne 10. 1. 2019,
podle předloženého návrhu (příloha č. 3).

31/2019
a)
b)

doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit:
Zápis zasedání finančního výboru ze dne 9. 1. 2019 podle předloženého návrhu.
Zápis zasedání finančního výboru ze dne 16. 1. 2019 podle předloženého návrhu.

Dne 23. 1. 2019 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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32/2019
a)

b)

33/2019
a)

b)

34/2019
a)

b)

35/2019

36/2019
a)

bere na vědomí informaci starosty města Holýšova Mgr. Libora Schröpfera
o průběhu prací na projektové dokumentaci na akci „Startovací byty Holýšov“, kterou zpracovává společnost projekctstudio8, s. r. o., sídlem Plzeň, Pod Všemi svatými 4.
schvaluje návrh dispozičního uspořádání bytů v rámci projektové dokumentace
uvedené v odstavci a) tohoto usnesení.

schvaluje Smlouvu o poskytování servisní činnosti, která bude uzavřena mezi
smluvními stranami město Holýšov (objednatel) a společnost HITEL, s. r. o., sídlem
Klatovy, ul. 5. května 831 (zhotovitel), podle předloženého návrhu. Předmětem
smlouvy je závazek zhotovitele provádět servisní činnost elektrické zabezpečovací
signalizace GALAXY, která je umístěna na adrese Holýšov, náměstí 5. května 32,
a to v rozsahu a podle podmínek stanovených ve smlouvě, a závazek objednatele
uhradit zhotoviteli cenu za provádění servisní činnosti na servisovaném zařízení.
Smlouva bude uzavřena od 1. 2. 2019 na dobu neurčitou. Měsíční poplatek za
servisní činnost činí 850 Kč bez DPH.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Libora Schröpfera, aby podepsal smlouvu
uvedenou v odstavci a) tohoto usnesení.

schvaluje Smlouvu o dílo, která bude uzavřena mezi smluvními stranami město
Holýšov a společnost NAVA Tisk, s. r. o., sídlem Plzeň, Hankova 1455/6, podle
předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je výroba a dodání polygrafického
výrobku – Holýšovský zpravodaj podle specifikace uvedené ve smlouvě. Smlouva
bude uzavřena na dobu určitou, a to do 31. 12. 2020.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Libora Schröpfera, aby podepsal smlouvu
uvedenou v odstavci a) tohoto usnesení.
schvaluje přijetí účelově určeného daru – finančních prostředků ve výši 10.000 Kč
Městským kulturním střediskem Holýšov na organizování městského plesu
od společnosti Wecubex Systemtechnik, s. r. o., sídlem Holýšov, MUDr. Šlejmara
609.

schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí,
která bude uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov (zákazník)
a společnost ČEZ ESCO, a. s., sídlem Praha 4, Duhová 1444/2 (obchodník), podle
předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je závazek obchodníka dodávat
zákazníkovi elektřinu v napěťové hladině NN ve sjednaném množství a výkonu
a převzít odpovědnost za odchylku za zákazníka a zajistit přenos, distribuci

Dne 23. 1. 2019 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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b)

37/2019
a)

b)
c)

38/2019

39/2019
a)

b)

a systémové služby do odběrného místa a závazek zákazníka odebrat v odběrném
místě sjednané množství elektřiny podle smlouvy a uhradit obchodníkovi řádně
a včas dohodnutou platbu za dodávku elektřiny a regulovanou cenu za distribuci
elektřiny. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to do 31. 12. 2019.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Libora Schröpfera, aby podepsal smlouvu
uvedenou v odstavci a) tohoto usnesení.

bere na vědomí informaci starosty města Holýšova Mgr. Libora Schröpfera
o situaci v části města Holýšova Dolní Kamenice.
souhlasí s rozšířením městského kamerového dohlížecího systému o dvě místa do
části města Holýšova Dolní Kamenice.
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo zpracování cenové nabídky na rozšíření městského kamerového dohlížecího systému
v souladu s odstavcem b) tohoto usnesení.
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo instalaci
cedule se znakem města Holýšova a názvem „Městské zdravotní středisko Holýšov“, která bude umístěna na budově městského zdravotního střediska ze Školní
ulice.

bere na vědomí nabídku společnosti GES-ELECTRONICS, a. s., sídlem Plzeň, Studentská 1999/55a, na pořízení informačního interaktivního banneru.
souhlasí s pořízením informačního interaktivního banneru uvedeného v odstavci a)
tohoto usnesení a jeho umístěním před budovu Městského kulturního střediska
Holýšov.

Mgr. Libor Schröpfer
starosta

Alena Burianová
místostarostka

Razítko města Holýšova:

Dne 23. 1. 2019 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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