Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
11. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2018 - 2022
konané dne 1. 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:
139/2019 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) Žádost o prodej pozemku parc. č. 575/58 a části pozemku parc.
č. 575/34 v k. ú. Holýšov – …..
b) Žádost o prodej pozemků parc. č. 604/12, parc. č. 608/2 a parc.
č. 1529/9 v k. ú. Holýšov – EUROMAROLAN
c) Nesouhlas s usnesením RMH č. 86/2019 ze dne 1. 3. 2019 – ….
4. Žádosti
a) o poskytnutí dotace na nákup zdravotnických přístrojů a zařízení –
Stodská nemocnice
b) o snížení nájemného za pronájem lesních pozemků a porostů – Lesproma
c) o prodej části pozemku parc. č. 1428/4 v k. ú. Holýšov – …..
5. Ke schválení
a) Zápis 4. schůze Bytové a sociální komise ze dne 28. 3. 2019
b) Zápis zasedání finančního výboru ze dne 28. 3. 2019
c) Rozpočtové opatření města Holýšova na rok 2019 číslo 2
d) Jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise na akci
„Čistírna odpadních vod pro nemovitost čp. 420, st. p. č. 542, k. ú.
Holýšov“
e) Veřejnoprávní smlouva – RÚIAN – obec Čečovice
f) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace – obec
Kvíčovice
g) Příkazní smlouva – RRA PK
h) Provoz MŠ Holýšov o hlavních prázdninách
i) Prodej bytů z vlastnictví města Holýšova
6. Ostatní
a) Zápis ze schůzky s občany Dolní Kamenice ze dne 28. 3. 2019
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140/2019

141/2019
a)

b)

142/2019
a)
b)

143/2019
a)

b)

c)

144/2019
a)

doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova prodat pozemek parc. č. 575/58
(KN) o výměře 715 m2 za cenu 130 Kč za 1 m2, a část pozemku parc. č. 575/34
(KN) o výměře cca 1135 m2 za cenu 130 Kč za 1 m2, vše v katastrálním území
Holýšov (lokalita Průmyslová zóna II – Holýšov) ….., bytem ….. Oprávněné
náklady spojené s prodejem pozemků a sepsáním kupní smlouvy bude hradit
strana kupující.

odkládá rozhodnutí o žádosti společnosti EUROMAROLAN, s. r. o., sídlem
Holýšov, náměstí 5. května 101, o prodej pozemků parc. č. 604/12 o výměře
291 m2, parc. č. 608/2 (KN) o výměře 291 m2 a parc. č. 1529/9 (KN) o výměře
337 m2 vše v katastrálním území Holýšov (lokalita Pičmanova mlýna) do doby
projednání možnosti odkupu části pozemku parc. č. 648/1 (KN) v katastrálním
území Holýšov.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Libora Schröpfera, aby projednal s ….,
bytem …., možnost a podmínky odkupu části pozemku parc. č. 648/1 (KN)
v katastrálním území Holýšov.

bere na vědomí vyjádření …., bytem ….., že nesouhlasí s usnesením Rady města
Holýšova č. 86/2019 odst. a) a c) ze dne 1. 3. 2019.
konstatuje, že usnesení Rady města Holýšova k prodeji majetku je pouze
doporučení, neboť rozhodování o prodeji majetku města Holýšova spadá do
vyhrazené pravomoci Zastupitelstva města Holýšova.

schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, poskytnutí peněžitého daru ve výši 20.000 Kč Stodské
nemocnici, a. s., sídlem Stod, Hradecká 600, na nákup zdravotnického zařízení.
schvaluje Darovací smlouvu, která bude uzavřena mezi smluvními stranami
město Holýšov a Stodská nemocnice, a. s., sídlem Stod, Hradecká 600, podle
předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžitého daru uvedeného v odstavci a) tohoto usnesení.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Libora Schröpfera, aby podepsal darovací smlouvu uvedenou v odstavci b) tohoto usnesení.

vyhovuje žádosti jednatelů společnosti Lesproma, s. r. o., sídlem Holýšov, Kasárenská 710, pánů Jaroslava Žáka a Miroslava Žáka, o snížení nájemného za
pronájem lesních pozemků a porostů o 15 % z důvodu krize v lesnictví způsobené kůrovcovou epidemií.

Dne 4. 4. 2019 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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b)

c)

145/2019
a)

b)

146/2019
a)
b)

c)

souhlasí se snížením nájemného za pronájem lesních pozemků a porostů
o 15 % na rok 2019 společnosti Lesproma, s. r. o., sídlem Holýšov, Kasárenská
710.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Libora Schröpfera, aby ve spolupráci
s právním zástupcem města Holýšova mgr. ing. Janem Lerchem připravili dodatek ke Smlouvě o nájmu lesních pozemků a porostů ze dne 29. 8. 2014,
v souladu s rozhodnutím uvedeným v odstavci b) tohoto usnesení.

konstatuje, že nejprve musí být vyvěšen záměr prodat část pozemku parc.
č. 1428/4 (KN) o výměře cca 100 m2 v katastrálním území Holýšov (lokalita zahrad nad Husovou třídou) 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.

schvaluje Zápis 4. schůze Bytové a sociální komise ze dne 28. 3. 2019, podle
předloženého návrhu (příloha č. 2).
stanovuje s účinností od 1. 4. 2019
I. zálohu na příspěvek na správu domu podle § 1180 odst. 1 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve výši 20 Kč měsíčně za
1 m2 podlahové plochy uvedené v prohlášení vlastníka o vymezení jednotek.
II. příspěvek na odměňování osoby, která dům spravuje podle § 1180 odst. 2
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, částkou 120 Kč za
každou bytovou jednotku měsíčně.
konstatuje, že stanovení příspěvků uvedených v odstavci b) tohoto usnesení se
vztahuje na bytové domy v ulici Horní, Luční, Táborová a Tylova, kde
v současné době probíhá prodej bytů z vlastnictví města Holýšova.

147/2019

doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit Zápis zasedání finančního
výboru ze dne 28. 3. 2019 podle předloženého návrhu (příloha č. 3).

148/2019

doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit Rozpočtové opatření města
Holýšova na rok 2019 číslo 2 podle předloženého návrhu (příloha č. 4).

149/2019

jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku „Čistírna odpadních vod pro nemovitost čp. 420, st. p. č. 542, k. ú. Holýšov“
ve složení: Ing. Eva Rendlová, pan Jaroslav Kubica a pan Radek Špiller jako čle-

Dne 4. 4. 2019 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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nové, pan Milan Hulín, paní Naděžda Valešová a paní Marie Roučková jako náhradníci.
150/2019
a)

b)

c)

151/2019
a)
b)

c)

d)

152/2019
a)

souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů
do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)
mezi městem Holýšovem a obcí Čečovice, sídlem Čečovice 3, a to na dobu
neurčitou.
schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení provedení zápisů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN), která bude
uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov a obec Čečovice, sídlem Čečovice 3, podle předloženého návrhu (příloha č. 5).
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Libora Schröpfera, aby podepsal veřejnoprávní smlouvu uvedenou v odstavci b) tohoto usnesení.

schvaluje kalkulaci nákladů za jednu návštěvu pečovatelské služby města Holýšova u jednoho klienta v obci Kvíčovice ve výši 184 Kč.
souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové
dotace mezi obcí Kvíčovice, sídlem Kvíčovice 50, a městem Holýšovem, a to na
dobu určitou od 1. 4. 2019 do 31. 12. 2019.
schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace, která bude uzavřena mezi smluvními stranami obec Kvíčovice, sídlem Kvíčovice
50, a město Holýšov, podle předloženého návrhu (příloha č. 6). Předmětem
smlouvy je poskytnutí neinvestiční účelové dotace. Účelem této dotace je podpora činností příjemce v oblasti sociálních služeb, zajištění pečovatelské služby
pro občany obce Kvíčovice. Dotace bude použita ke krytí neinvestičních výdajů
příjemce.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Libora Schröpfera, aby podepsal veřejnoprávní smlouvu uvedenou v odstavci c) tohoto usnesení.

schvaluje Příkazní smlouvu, která bude uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov a společnost Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje,
obecně prospěšná společnost, sídlem Plzeň, Riegrova 206/1, podle předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je zajištění komplexní administrace projektu
„Modernizace učeben a zajištění bezbariérovosti školy II“ v souladu
s příslušnými a závaznými dokumenty Integrovaného regionálního operačního
programu, podvýzvy MAS. Odměna za plnění předmětu smlouvy činí
140.000 Kč bez DPH.

Dne 4. 4. 2019 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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b)

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

153/2019
a)

b)

154/2019
a)

b)

155/2019

nesouhlasí s přerušením provozu Mateřské školy Holýšov v době letních
prázdnin, předloženým ředitelkou Mateřské školy Holýšov paní Ivanou Smetákovou.
jako zřizovatel příspěvkové organizace Mateřská škola Holýšov, sídlem Holýšov,
Školní 248, konstatuje, že mateřská škola má dvě oddělené budovy s vlastní
kuchyní, proto požaduje, aby byl zajištěn provoz jedné budovy Mateřské školy
Holýšov i v období letních prázdnin od 1. 7. 2019 do 31. 8. 2019.
doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit:
prodej bytu č. 4 s příslušenstvím na adrese Holýšov, Horní 362, ….., bytem …..,
za cenu 500.731 Kč. Kupující dále hradí poměrnou část ceny za vyhotovení
prohlášení vlastníka budovy ve výši 1.843 Kč a poplatek za návrh na vklad do
katastru nemovitostí ve výši 1.000 Kč.
že prodávající město Holýšov hradí zpracování znaleckého posudku
a vyhotovení kupní smlouvy.
bere na vědomí Zápis ze schůzky s občany části města Holýšova Dolní Kamenice ze dne 28. 3. 2019 (příloha č. 7).

Mgr. Libor Schröpfer
starosta

Alena Burianová
místostarostka

Razítko města Holýšova:

Dne 4. 4. 2019 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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