Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšov

Město Holýšov

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
45.
schůze Rady města Holýšov ve volebním období 2010 - 2014
konané dne 17. prosince 2012

Rada města Holýšov:
282/2012 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) prodloužení Smlouvy o výpůjčce – občanské sdružení Spolkový dům Dolní
Kamenice
4. Žádosti
a) o odkoupení části pozemku parc. č. 1318/1 – Anna Falladová
b) o povolení zásahu do VKP – Holýšovský ornitologický klub
c) o prodloužení smlouvy o dílo (rozvoz obědů) – Ladislav Doležal, Marcela
Pavlíková
d) o připojení k elektrické síti + smlouva – VASPOL GROUP, s. r. o.
e) o prodej části pozemku parc. č. 1300/10 (KN) v k. ú. Holýšov – manželé
Šimandlovi
f) o povolení výjimky – zvýšení počtu žáků ve třídě „V. A“ - ZŠ
5. Ke schválení
a) Rozpočtové opatření Města Holýšov na rok 2012 č. 4
b) Zápis zasedání Školské rady ze dne 11. 12. 2012
c) kupní smlouva – pozemková parcela č. 719 (KN) v katastrálním území Neuměř
d) Úhradník služeb poskytovaných Pečovatelskou službou Města Holýšov
e) Plán zasedání ZMH na 1. pololetí roku 2013
f) Plán schůzí RMH na 1. pololetí roku 2013
g) odměna ředitelky MKS Holýšov za 2. pololetí 2012
h) odměna ředitelky ZŠ Holýšov
i) Směrnice pro evidenci veřejných zakázek malého rozsahu pro Město Holýšov
a příspěvkové organizace zřizované Městem Holýšov
j)
6. Ostatní
a) zakázka malého rozsahu „Holýšov - Zdravotní středisko - stavební úpravy části
1. NP“
b) Smlouva o financování projektu v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl
3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007–2013, Dispoziční fond
c) přidělení příspěvku z dispozičního fondu – Naučná stezka Holýšov II
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283/2012
a) souhlasí s prodloužením Smlouvy o výpůjčce na nemovitost čp. 38 v části obce
Holýšov Dolní Kamenice, která byla uzavřena mezi Městem Holýšov a občanským
sdružením Spolkový dům Dolní Kamenice, a to na dobu neurčitou.
b) ukládá advokátní kanceláři Saxinger, Chalupsky & Partners, v. o. s., sídlem Plzeň,
Bedřicha Smetany 167/2, aby zpracovala Dodatek ke smlouvě o výpůjčce ve smyslu
odstavce a) tohoto usnesení.
284/2012
a) souhlasí s pokácením cca 250-300 ks dřevin (borovice lesní, břízy bradavičnaté
a vrby), které se nacházejí na pozemcích parc. č. 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099,
1100, 1103/1, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123 a 1124 (vše PK) v katastrálním území
Holýšov, v lokalitě bývalého tankodromu.
b) souhlasí s tím, že pokácení dřevin uvedených v odstavci a) provede Holýšovský
ornitologický klub, sídlem Holýšov, Husova třída 302, na vlastní náklady a na vlastní
nebezpečí.
285/2012
a) souhlasí s prodloužením Smlouvy o dílo na rozvoz a roznášku obědů pro důchodce
a další občany, jejichž stav takovou službu vyžaduje, uzavřené dne 21. ledna 2001 ve
znění dodatků č. 1 až 10, panu Ladislavu Doležalovi, bytem Krchleby, Jiráskova 20,
a paní Marcele Pavlíkové, bytem Staňkov, Rašínova 290/II, do 31. prosince 2013.
b) ukládá advokátní kanceláři Saxinger, Chalupsky & Partners, v. o. s., sídlem Plzeň,
Bedřicha Smetany 167/2, aby zpracovala Dodatek ke smlouvě o dílo ve smyslu
odstavce a) tohoto usnesení.
286/2012
a) souhlasí se zajištěním dodávky elektrické energie do bývalých tankových garáží
nacházejících se na pozemku parc. č. 399/25 v katastrálním území Neuměř,
v Průmyslové zóně II – Holýšov společnosti VASPOL GROUP, s. r. o., sídlem
Staňkov, Hlohová 85.
b) schvaluje Smlouvu o poskytování služeb – dodávky elektrické energie, která bude
uzavřena mezi Městem Holýšov a společností VASPOL GROUP, s. r. o., sídlem
Staňkov, Hlohová 85, podle předloženého návrhu.
287/2012
a) konstatuje, že záměr prodat část pozemku parc. č. 1300/10 o výměře cca 50 m2
v katastrálním území Holýšov musí být vyvěšen na úřední desce Městského úřadu
Holýšov na zákonem stanovenou dobu a poté se vrátí k projednání žádosti manželů
Miroslava a Anny Šimandlových, bytem Holýšov, Táborová 44.
b) ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo vyvěšení
záměru ve smyslu odstavce a) na úřední desku na zákonem stanovenou dobu.
288/2012 nevyhovuje žádosti ředitelky Základní školy Holýšov Mgr. Ivany Sedlákové
o povolení výjimky o zvýšení počtu žáků ve třídě V. A Základní školy Holýšov na
počet 31 žáků.
289/2012
a) doporučuje ZMH schválit Rozpočtové opatření Města Holýšov č. 4 na rok 2012
podle předloženého návrhu.
b) doporučuje ZMH do 31. prosince 2012 stanovit v souladu s § 102 odst. 2 písm. a)
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zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
kompetenci RMH k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím
rozsahu:
1. Rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních prostředků.
2. Rozpočtové zapojení finančních prostředků nutných na zajištění chodu obce
v případě havárií a k odvrácení možných škod.
290/2012 bere na vědomí Zápis Školské rady při Základní škole Holýšov ze zasedání
konaného dne 11. prosince 2012.
291/2012 doporučuje ZMH schválit návrh kupní smlouvy, která bude uzavřena mezi Městem
Holýšov (strana kupující) a podílovými spoluvlastníky pozemkové (KN) parcely
č. 719 v katastrálním území Neuměř o výměře 4.492 m2, panem Zdeňkem Kavříkem,
bytem Humpolec, Vilémov 86, panem Josefem Kavříkem, bytem Humpolec, Panský
vrch 1021 a paní Ilonou Maškovou, bytem Humpolec, Lužická 1531 (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 a daň z převodu nemovitosti uhradí strana prodávající.
292/2012 schvaluje Úhradník služeb poskytovaných Pečovatelskou službou Holýšov, který
bude platný od 1. 1. 2013, podle předloženého návrhu.
293/2012 doporučuje ZMH schválit plán zasedání ZMH na 1. pololetí roku 2013 podle
předloženého návrhu..
294/2012 doporučuje ZMH schválit plán schůzí RMH na 1. pololetí roku 2013 podle
předloženého návrhu.
295/2012 schvaluje odměnu ředitelce Městského kulturního střediska Holýšov paní Věře
Šlejmarové podle předloženého návrhu.
296/2012 schvaluje odměnu ředitelce Základní školy Holýšov Mgr. Ivaně Sedlákové podle
předloženého návrhu.
297/2012 schvaluje Směrnici pro evidenci veřejných zakázek malého rozsahu pro Město
Holýšov a příspěvkové organizace zřizované Městem Holýšov s účinností od 1. ledna
2013 podle předloženého návrhu.
298/2012
a) bere na vědomí Protokol o jednání komise pro posuzování a hodnocení nabídek na
zakázku malého rozsahu „Holýšov – Zdravotní středisko – stavební úpravy části
1. NP“ ze dne 13. prosince 2012.
b) souhlasí, aby smlouva o dílo na akci „Holýšov – Zdravotní středisko – stavební
úpravy části 1. NP“ byla uzavřena se společností DSP Domažlický stavební podnik,
s. r. o., IČO 25200631, sídlem Domažlice, Havlíčkova 6, za nabídkovou cenu
913.634,50 Kč bez DPH.
c) pověřuje starostu Města Holýšov Ing. Antonína Pazoura podpisem smlouvy ve
smyslu odstavce b) tohoto usnesení.
299/2012 bere na vědomí Smlouvu o financování projektu v rámci programu přeshraniční
spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013, Dispoziční
fond, která byla uzavřena dne 6. 12. 2012 mezi smluvními stranami Euroregion
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Šumava – jihozápadní Čechy, sídlem Klatovy, nám. Míru 63/I, jako poskytovatelem
dotace a Městem Holýšov jako konečným uživatelem.
300/2012 bere na vědomí Rozhodnutí regionálního řídícího výboru o přidělení příspěvku
z dispozičního fondu – Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007–2013 na projekt Naučná stezka Holýšov II ze dne
12. listopadu 2012.
Dne 19. 12. 2012 zpracoval Mgr. Bc. Kamil F. Šefl

Ing. Antonín Pazour
starosta

Radek Špiller
člen rady města

Razítko Města Holýšov:
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