Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
12. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2018 - 2022
konané dne 15. dubna 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:
156/2019 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) Změna ve složení konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení
pracovního místa ředitel/ředitelka MŠ Holýšov
b) Provoz MŠ Holýšov o hlavních prázdninách
c) Žádost o prodej části pozemku parc. č. 48/86 v k. ú. Dolní Kamenice
u Holýšova – …..
d) Žádost o prodej části pozemku parc. č. 48/86 v k. ú. Dolní Kamenice
u Holýšova – ….
4. Žádosti
a) o prodej části pozemku parc. č. 1395/3 v k. ú. Holýšov – …..
b) o prodej pozemků parc. č. st. 1369, 1370, 1371, 1372 v k. ú. Holýšov –
Stavební bytové družstvo Domažlice
c) o odkoupení pozemků parc. č. 141/13, 138/17 a 283/5 v k. ú. Dolní Kamenice u Holýšova – …..
5. Ke schválení
a) Zápis schůze Komise pro volnočasové aktivity, sport, děti a mládež ze
dne 4. 4. 2019
b) Obecně závazná vyhláška města Holýšova č. 1/2019, o místním poplatku
ze psů
c) Příkazní smlouva na akci „Nakládání s BRO ve městě Holýšově“ –
DOMOZA projekt
d) Průzkum trhu „Zpracování lesního hospodářského plánu na období
2021 – 2030“
e) Zásady pro udělování Ceny starosty města Holýšova
f) Účelově určený dar pro ZŠ Holýšov – EvoBus Česká republika
6. Ostatní
a) Přijímací řízení do MŠ Holýšov na školní rok 2019/2020, Kritéria
přijímacího řízení
Dne 18. 4. 2019 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová

Strana 1 (celkem 5)

Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

b) Protokoly o kontrole – MŠ Holýšov – KHS Plzeňského kraje
c) 74. výročí osvobození koncentračního tábora – Poláci
157/2019
a)

b)

158/2019
a)
b)

159/2019
a)

b)

160/2019

bere na vědomí odstoupení člena konkursní komise pro konkursní řízení na
obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Holýšov,
IČ 69976058, sídlem Školní 248, 345 62 Holýšov, z řad pedagogických
pracovníků školy paní Pavly Lavičkové.
v souladu s § 1 odst. 1 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního
řízení a konkursních komisích, v platném znění, jmenuje členem konkursní
komise pro konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa
ředitele/ředitelky Mateřské školy Holýšov, IČ 69976058, sídlem Školní 248, 345
62 Holýšov, Bc. Helenu Markovou – pedagogický pracovník příslušné
příspěvkové organizace.

ruší své usnesení č. 153/2019 ze dne 1. 4. 2019.
souhlasí s omezením a přerušením provozu Mateřské školy Holýšov v době
letních prázdnin, předloženým ředitelkou Mateřské školy Holýšov paní Ivanou
Smetákovou. Provoz Mateřské školy Holýšov bude přerušen v období od
22. 7. 2019 do 2. 8. 2019, kdy bude probíhat výměna podlahové krytiny,
malířské a úklidové práce v budově Mateřské školy Holýšov ve Školní ulici,
v ostatních dnech bude provoz Mateřské školy Holýšov omezen.

bere na vědomí sdělení Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov
k neoprávněnému užívání pozemku parc. č. 48/86 (KN) v katastrálním území
Dolní Kamenice u Holýšova. Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov provedlo místní šetření na místě samém a po osobním projednání
s majitelkou chovných zvířat bylo dřevěné ohrazení zasahující na předmětný
pozemek odstraněno.
odkládá rozhodnutí o žádosti ….., bytem …., o prodej části pozemku parc. č.
48/86 (KN) v katastrálním území Dolní Kamenice u Holýšova do doby předložení potvrzení o zapsání kupní smlouvy o prodeji pozemku parc. č. 48/4
v katastrálním území Dolní Kamenice u Holýšova do katastru nemovitostí.
doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova prodat část pozemku parc. č. 48/86
(KN) o výměře cca 150 m2 v katastrálním území Dolní Kamenice u Holýšova (lokalita část Holýšova Dolní Kamenice) ….., bytem …., za cenu 200 Kč za 1 m2.
Oprávněné náklady spojené s prodejem pozemku a sepsáním kupní smlouvy
bude hradit strana kupující.
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161/2019
a)

b)

162/2019
a)

b)

163/2019
a)

b)

c)

164/2019
a)
b)

165/2019

konstatuje, že nejprve musí být vyvěšen záměr prodat část pozemku parc.
č. 1395/3 (KN) o výměře cca 20 m2 v katastrálním území Holýšov na úřední
desce Městského úřadu Holýšov na zákonem stanovenou dobu a po uplynutí
lhůty se Rada města Holýšova vrátí k projednání žádosti …., bytem …..
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo vyvěšení záměru uvedeného v odstavci a) tohoto usnesení.

konstatuje, že nejprve musí být vyvěšen záměr prodat pozemky parc. č. st.
1369 o výměře 242 m2, parc. č. st. 1370 o výměře 236 m2, parc. č. st. 1371
o výměře 234 m2 a parc. č. st. 1372 o výměře 235 m2 vše KN v katastrálním
území Holýšov na úřední desce Městského úřadu Holýšov na zákonem
stanovenou dobu a poté se Rada města Holýšova vrátí k projednání žádosti
Stavebního bytového družstva Domažlice, sídlem Domažlice, Masarykova 486.
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo
vyvěšení záměru uvedeného v odstavci a) tohoto usnesení.

bere na vědomí návrh …., bytem ….., na odkoupení pozemků parc. č. 141/13,
138/17 a 283/5 v katastrálním území Dolní Kamenice u Staňkova na výstavbu
pozemní komunikace.
konstatuje, že město Holýšov v dané lokalitě v části obce Holýšova Dolní Kamenice nevlastní žádné pozemky, ani nemá dostatek finančních prostředků na
výstavbu pozemní komunikace a souvisejícího příslušenství.
konstatuje, že pokud stavba pozemní komunikace a souvisejícího příslušenství
(vodovodní a kanalizační řad, veřejné osvětlení a stavba komunikace) bude financována vlastníky pozemků a budou souhlasit, tak město Holýšov bezúplatně převezme pozemní komunikaci do správy a údržby.

schvaluje Zápis schůze Komise pro volnočasové aktivity, sport, děti a mládež ze
dne 4. 4. 2019, podle předloženého návrhu (příloha č. 2).
pověřuje místostarostky města Holýšova Bc. Hanu Valachovičovou a paní Alenu
Burianovou, aby připravili nový Provozní řád sportovního a dětského hřiště
umístěného na pozemku u Základní školy Holýšov.
doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit Obecně závaznou vyhlášku
města Holýšova č. 1/2019, o místním poplatku ze psů podle předloženého návrhu (příloha č. 3).

Dne 18. 4. 2019 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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166/2019
a)

b)

167/2019
a)

b)

c)

d)

schvaluje Příkazní smlouvu, která bude uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov a společnost DOMOZA projekt, s. r. o., sídlem Plzeň, Teslova
1202/3, podle předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je realizace výběrového řízení a monitoring projektu na akci „Nakládání s BRO ve městě Holýšově“.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Libora Schröpfera, aby podepsal příkazní smlouvu uvedenou v odstavci a) tohoto usnesení.

bere na vědomí průzkum trhu na veřejnou zakázku „Zpracování lesního hospodářského plánu na období 2021 – 2030“, zpracovaný 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.
souhlasí s tím, že smlouva o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zpracování lesního hospodářského plánu na období 2021 – 2030“ bude uzavřena
se společností Plzeňský lesprojekt, a. s., sídlem Plzeň, Generála Píky 2110/8, za
nabídkovou cenu 147.600 Kč bez DPH.
schvaluje Smlouvu o dílo, která bude uzavřena mezi smluvními stranami město
Holýšov a společnost Plzeňský lesprojekt, a. s., sídlem Plzeň, Generála Píky
2110/8, podle předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je vypracování lesního hospodářského plánu pro hospodářský celek městské lesy Holýšov
s platností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2030. Předběžný plošný rozsah činí 328 ha.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Libora Schröpfera, aby podepsal
smlouvu uvedenou v odstavci c) tohoto usnesení.

168/2019

doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit Zásady pro udělování Ceny
starosty města Holýšova podle předloženého návrhu (příloha č. 4).

169/2019

schvaluje přijetí účelově určeného daru – finančních prostředků ve výši
25.000 Kč Základní školou Holýšov na nákup učebních pomůcek od společnosti
EvoBus Česká republika, s. r. o., sídlem Praha 6, Na Hůrce 211/10.

170/2019

bere na vědomí Přijímací řízení do Mateřské školy Holýšov pro školní rok
2019/2020 včetně Kritérií přijímacího řízení podle předloženého návrhu.

171/2019
a)

bere na vědomí:
Protokol o kontrole č. j. KHSPL 04735-1/2019/23 ze dne 12. 3. 2019, zpracovaný
Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, sídlem Plzeň,
Skrétova 15. Předmětem kontroly byl monitoring kvality vnitřního prostředí –
koncentrace CO2, teploty, relativní vlhkosti vzduchu ve třídách mateřské školy.
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b)

Protokol o kontrole č. j. KHSPL 04736-1/2019/23 ze dne 13. 3. 2019, zpracovaný
Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, sídlem Plzeň,
Skrétova 15. Předmětem kontroly byl monitoring kvality vnitřního prostředí –
koncentrace CO2, teploty, relativní vlhkosti vzduchu ve třídách mateřské školy.
informaci, že během kontroly nebyly zjištěny nedostatky.

c)
172/2019

bere na vědomí dopis Svazu vojáků Národních ozbrojených sil a Sdružení krále
Kazimíra Velikého ze dne 9. 4. 2019, ve věci pietního aktu u příležitosti
74. výročí osvobození německého koncentračního tábora v Holýšově polskými
vojáky ze Svatokřížské brigády Národních ozbrojených sil. Pietní akt se uskuteční v neděli 5. 5. 2019 od 11:00 hodin v Holýšově.

Mgr. Libor Schröpfer
starosta

Bc. Hana Valachovičová
místostarostka

Razítko města Holýšova:
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