Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
82. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2010 - 2014
konané dne 9. června 2014

Rada města Holýšova:
164/2014 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
4. Žádosti
a) o prodloužení SON NP v čp. 235 – Jitka Khásová
b) o prodloužení SON NP v čp. 235 – Veronika Hupačová
c) o prodloužení SON NP v čp. 235 – Romana Šeterlová
d) o prodloužení SON části pozemku parc. č. 723/13 v k. ú. Holýšov – Petr
Hamrle
e) o povolení kácení stromů rostoucích mimo les
f) o pronájem městských lesů – Lesproma
g) o prodej části pozemku parc. č. 7/1 v k. ú. Holýšov - Barbora Säcklová
h) o schválení umístění označení DDH – Josef Hais
i) o povolení vyvěšení cedulí na sloupy VO + SODU – Omnis Olomouc
5. Ke schválení
a) Zápis č. 1/2014 zasedání finančního výboru ze dne 4. 6. 2014
b) Rozpočtové opatření města Holýšova na rok 2014 číslo 1
c) Opatření obecné povahy č. 2/2014 – Územní plán města Holýšov
d) koupě části pozemku parc. č. 146 v k. ú. Holýšov od TJ Holýšov
e) prodej bytů podle bytové koncepce
f) 21. ŘVH CHVAK, a. s., 26. 6. 2014 – delegování zástupce města
g) mimořádná odměna pro komisi Domu dějin Holýšovska a ukončení její
činnosti
h) peněžitý dar pro Mgr. Norberta Štěříka
i) peněžitý dar pro Iva Šťastného
j) odměna ředitelce MŠ Holýšov
k) odměna ředitelce ZŠ Holýšov
l) odměna řediteli ZUŠ Holýšov
m) Plán schůzí Rady města Holýšov na 2. pololetí roku 2014
n) Plán zasedání Zastupitelstva města Holýšov na 2. pololetí roku 2014
6. Ostatní
a) výběrové řízení na „Oprava střechy a krovu na budově staré radnice v Holýšově“
b) výběrové řízení na „Úpravy parteru Kulturního domu v Holýšově“
c) Rozhodnutí – Předběžné opatření č. j. 05086-4/2014-ERU – ERÚ
d) dopravní inspekce – změna zpracovatele
e) oznámení o vyhlášení ředitelského volna v ZŠ Holýšov 23. 6. 2014
f) Čestné prohlášení podle zákona o střetu zájmů
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165/2014
a)
konstatuje, že záměr pronajmout nebytové prostory v Holýšově v ulici MUDr.
Šlejmara čp. 235 musí být vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Holýšov na
zákonem stanovenou dobu a poté se vrátí k projednání žádosti paní Jitky Khásové,
bytem Holýšov, Táborová 424.
b)
ukládá místostarostce města Holýšova Bc. Haně Valachovičové, aby zajistila vyvěšení záměru pronajmout předmětné nebytové prostory na úřední desku na zákonem stanovenou dobu.
166/2014
a)
konstatuje, že záměr pronajmout nebytové prostory v Holýšově v ulici MUDr.
Šlejmara čp. 235 musí být vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Holýšov na
zákonem stanovenou dobu a poté se vrátí k projednání žádosti paní Veroniky Hupačové, bytem Holýšov, Táborová 447.
b)
ukládá místostarostce města Holýšova Bc. Haně Valachovičové, aby zajistila vyvěšení záměru pronajmout předmětné nebytové prostory na úřední desku na zákonem stanovenou dobu.
167/2014
a)
konstatuje, že záměr pronajmout nebytové prostory v Holýšově v ulici MUDr.
Šlejmara čp. 235 musí být vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Holýšov na
zákonem stanovenou dobu a poté se vrátí k projednání žádosti paní Romany
Šeterlové, bytem Horní Kamenice 63.
b)
ukládá místostarostce města Holýšova Bc. Haně Valachovičové, aby zajistila vyvěšení záměru pronajmout předmětné nebytové prostory na úřední desku na zákonem stanovenou dobu.
168/2014
a)
konstatuje, že záměr pronajmout část pozemku parc. č. 723/13 v k. ú. Holýšov
musí být vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Holýšov na zákonem stanovenou dobu a poté se vrátí k projednání žádosti pana Petra Hamrle, bytem Holýšov, Pod Makovým vrchem 482.
b)
ukládá místostarostce města Holýšova Bc. Haně Valachovičové, aby zajistila vyvěšení záměru pronajmout předmětný pozemek na úřední desku na zákonem stanovenou dobu.
169/2014
a)
souhlasí s pokácením 2 ks thuje a 1 ks Pinus nigra (borovice černá), které se nacházejí na pozemku parc. č. 1145/2 (KN) v katastrálním území Holýšov v těsné
blízkosti fasády bytových domů čp. 465 a čp. 466 v Holýšově.
b)
souhlasí s tím, že pokácení stromů podle odstavce a) provede na náklady města
Holýšova společnost Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14, a s tím, že výsadbu nových dřevin provede na
náklady města Holýšova podnikatel v oboru arboristiky pan Tomáš Hupač, Profi
Tree Work, bytem Holýšov, Táborová 447, podle předložené cenové nabídky.
170/2014
a)
konstatuje, že záměr pronajmout holýšovské městské lesy a porosty musí být vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Holýšov na zákonem stanovenou dobu
a poté se vrátí k projednání žádosti společnosti Lesproma, s. r. o., sídlem Holýšov,
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b)

Kasárenská 710.
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo vyvěšení záměru pronajmout holýšovské městské lesy a porosty na úřední desku na
zákonem stanovenou dobu..

171/2014
a)
konstatuje, že záměr prodat část pozemku parc. č. 7/1 (KN) v katastrálním území
Holýšov o výměře cca 20 m2 musí být vyvěšen na úřední desce Městského úřadu
Holýšov na zákonem stanovenou dobu a poté se RMH vrátí k projednání žádosti
paní Barbory Säcklové, bytem Holýšov, Táborová 289.
b)
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo vyvěšení záměru prodat předmětný pozemek na úřední desku na zákonem stanovenou dobu.
172/2014 souhlasí s umístěním označení Domu dějin Holýšovska jako turistického cíle prostřednictvím informativní dopravní značky IS 24b Kulturní nebo turistický cíl
v ulici Jiráskova třída v Holýšově, kde budou umístěny dva kusy těchto značek
podle předloženého návrhu.
173/2014
a)
souhlasí s vyvěšením 10 ks sololitových cedulí na sloupy veřejného osvětlení
v Holýšově o velikosti formátu A1 s pozvánkou na Chodský veletrh společností
Omnis Olomouc, a. s., sídlem Olomouc, Horní lán 1310/10a.
b)
schvaluje Smlouvu o dočasném užívání městského zařízení za účelem vyvěšení
10 ks sololitových cedulí na sloupy veřejného osvětlení v Holýšově, která bude
uzavřena mezi městem Holýšov a společností Omnis Olomouc, a. s., sídlem Olomouc, Horní lán 1310/10a, podle předloženého návrhu.
174/2014 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit Zápis č. 1/2014 zasedání finančního výboru ze dne 4. 6. 2014 podle předloženého návrhu.
175/2014 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit Rozpočtové opatření města
Holýšova na rok 2014 číslo 1 podle předloženého návrhu.
176/2014 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova:
a)
vzít na vědomí důvodovou zprávu o výsledcích projednávání Územního plánu
města Holýšova.
b)
schválit
I.
Opatření obecné povahy číslo 2/2014 „Holýšov – územní plán“ (dále
jen Územní plán města Holýšova) obsahující:
- textovou a tabulkovou část Územního plánu města Holýšova, která je zpracována v rozsahu daném přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. a je nedílnou součástí tohoto opatřené obecné povahy
- grafickou část Územního plánu města Holýšova, která je zpracována v rozsahu
daném přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. a skládá se z výkresů, a je nedílnou
součástí tohoto opatření obecné povahy
- A.
výkres základního členění území
- B1.
hlavní výkres
- B2.
výkres koncepce veřejné infrastruktury
- C.
výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
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c)

d)

v listinném i elektronickém provedení
II.
odůvodnění Územního plánu města Holýšova obsahující:
- textovou a tabulkovou část odůvodnění Územního plánu města Holýšova, která
je zpracována v rozsahu daném přílohou č. 7 odst. II vyhlášky č. 500/2006 Sb.
- grafickou část odůvodnění Územního plánu města Holýšova, která je zpracována v rozsahu daném přílohou č. 7 odst. II vyhlášky č. 500/2006 Sb. a skládá se
z výkresů:
- A.
koordinační výkres
- B.
výkres širších vztahů
- C.
výkres předpokládaných záborů půdního fondu
v listinném i elektronickém provedení
III.
ukončení platnosti Územního plánu sídelního útvaru Holýšov a Dolní
Kamenice schváleného dne 24. října 1994 pod usnesením ZMH č. 4. - Vyhláška
o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Holýšov a Dolní Kamenice,
schválená Zastupitelstvem města Holýšova dne 19. 6. 1995, označena číslem 7/95,
účinná od 5. 7. 1995. Zároveň pozbývají platnosti i změny č. 1 až 6 tohoto územního plánu a obecně závazné vyhlášky k nim vydané (úplné znění č. 1/2008), a to
ke dni nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.
IV.
Rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Územního plánu města
Holýšova podaných v rámci veřejného projednání, a to:
- námitka č. 1: EvoBus Bohemia, s. r. o., K EvoBusu 610, 345 62 Holýšov
IČ: 25657704
z důvodu znění 1. Aktualizace Zásad územní rozvoje Plzeňského kraje se k podané námitce společnosti EvoBus Bohemia, s. r. o., podle § 52 odst. 4 stavebního
zákona nepřihlíží.
- námitka č. 2: Václav Kaděra, MUDr. Šlejmara 590, 345 62 Holýšov
námitka na zvýšení podílu zastavěné plochy k celkové ploše vyjmenovaných pozemků na 50% se zamítá. Zastavěnost bude do návrhu územního plánu zanesena
podle skutečného stavu zastavěnosti v území.
vzít na vědomí připomínky podané v rámci veřejného projednání územního plánu
Holýšov
- připomínka č. 1: Rudolf Švec, třída 1. máje 390, 345 62 Holýšov.
z důvodu znění 1. Aktualizace Zásad územní rozvoje Plzeňského kraje se k podané připomínce pana Rudolfa Švece podle § 52 odst. 4 stavebního zákona nepřihlíží.
uložit pořizovateli Územního plánu města Holýšova a určeným členům Zastupitelstva města Holýšova povinnost zajistit potřebné administrativně zákonné úkony
k zajištění
- účinnost Opatření obecné povahy č. 2/2014 „Holýšov - Územní plán“
- územně plánovací evidenci v souladu s § 162 stavebního zákona
- umístění na internetových stránkách města Holýšova
- umístění na internetových stránkách Plzeňského kraje
- publicity podle podmínek rozhodnutí o dotaci CZ.1.06/5.3.00/17.08528
- monitorovacích zpráv o udržitelnosti.

177/2014 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova koupit část pozemku parc. č. 146
(KN) v katastrálním území Holýšov o celkové výměře 1 m2 od Tělovýchovné jednoty Holýšov, sídlem Holýšov, Táborová 528, za cenu 500 Kč za 1 m2. Oprávněné náklady spojené s majetkoprávním řízením, tj. koupí pozemku hradí kupující.
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178/2014 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova prodat podle schválené bytové koncepce byt číslo 3 na adrese Holýšov, Na Radosti 320, paní Daně Kubátové a panu
Milanu Svobodovi, oba trvale bytem tamtéž, za cenu 332.600 Kč.
179/2014 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova v souladu s ustanovením § 84 odst. 2
písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, delegovat jako zástupce města Holýšova na valnou hromadu společnosti Chodské vodárny a kanalizace, a. s., sídlem Domažlice, Bezděkovské předměstí 388, místostarostku města Holýšova Bc. Hanu Valachovičovou.
180/2014
a)
poskytuje odměnu členům Komise Domu dějin Holýšovska za přípravy jeho
znovuotevření, a to panu Janu Valešovi, panu Rudolfu Švecovi, paní Naděždě Kalinové, Ing. Karlu Boháčkovi, Mgr. Liboru Schröpferovi a paní Marii Roučkové,
podle předloženého návrhu.
b)
ruší Komisi Domu dějin Holýšovska z důvodu, že činnost již převzal nový vedoucí této organizační složky.
181/2014 poskytuje v souladu s § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen zákon o obcích),
a v souladu s § 85 písm. b) zákona o obcích peněžitý dar Mgr. Norbertu Štěříkovi,
bytem Holýšov, Jiráskova třída 159, podle předloženého návrhu.
182/2014 poskytuje v souladu s § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen zákon o obcích),
a v souladu s § 85 písm. b) zákona o obcích peněžitý dar panu Ivu Šťastnému, bytem Holýšov, Táborová 432, podle předloženého návrhu.
183/2014 schvaluje odměnu ředitelce Mateřské školy Holýšov paní Ivaně Smetákové podle
předloženého návrhu.
184/2014 schvaluje odměnu ředitelce Základní školy Holýšov Mgr. Ivaně Sedlákové podle
předloženého návrhu.
185/2014 schvaluje odměnu řediteli Základní umělecké školy Holýšov Mgr. Norbertu Štěříkovi podle předloženého návrhu.
186/2014 doporučuje ZMH schválit plán schůzí RMH na 2. polovinu roku 2014 podle
předloženého návrhu.
187/2014 doporučuje ZMH schválit plán zasedání ZMH na 2. polovinu roku 2014 podle
předloženého návrhu.
188/2014
a)
bere na vědomí Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek podle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách – veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava střechy a krovu na budově staré radnice v Holýšově“ ze dne 4. 6. 2014.
b)
souhlasí, aby smlouva o dílo na akci „Oprava střechy a krovu na budově staré
radnice v Holýšově“ byla uzavřena se společností ANS STŘECHA, s. r. o., IČO
25236164, sídlem Domažlice, Masarykova 124, za nabídkovou cenu
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c)

1.327.276 Kč včetně DPH.
pověřuje starostu města Holýšova Ing. Antonína Pazoura podpisem smlouvy ve
smyslu odstavce b) tohoto usnesení.

189/2014
a)
bere na vědomí Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek podle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách – veřejná zakázka malého rozsahu „Úpravy parteru Kulturního domu v Holýšově“ ze dne 29. 5. 2014.
b)
souhlasí, aby smlouva o dílo na akci „Úpravy parteru Kulturního domu v Holýšově“ byla uzavřena se společností Západočeská stavební společnost, s. r. o., sídlem
Holýšov, náměstí 5. května 101, IČO 25215566, za nabídkovou cenu
2.730.754,73 Kč včetně DPH.
c)
pověřuje starostu města Holýšov Ing. Antonína Pazoura podpisem smlouvy ve
smyslu odstavce b) tohoto usnesení.
190/2014 bere na vědomí Rozhodnutí – Předběžné opatření Energetického regulačního
úřadu, sídlem Jihlava, Masarykovo náměstí 5, do doby vydání konečného rozhodnutí ve věci převzetí blokové kotelny v sídlišti Pod Makovým vrchem v Holýšově.
191/2014 bere na vědomí informaci o změně zpracovatele pro město Holýšov problémových míst v průtahu silnice I/26 Holýšovem, kterým se stane Ing. Jiří Ulman, sídlem Plzeň, Terezie Brzkové 790/26.
192/2014 bere na vědomí Oznámení ředitelky Základní školy Holýšov Mgr. Ivany Sedlákové, že na den 23. 6. 2014 vyhlásila z organizačních důvodů ředitelské volno.
193/2014 bere na vědomí, že vedoucí zaměstnanci Městského úřadu Holýšov a členové
Rady města Holýšova obdrželi od tajemníka Městského úřadu Holýšov
Mgr. Bc. Kamila F. Šefla, k vyplnění Čestné prohlášení podle zákona č. 159/2006
Sb., o střetu zájmů, v platném znění, které jsou povinni odevzdat do 30. 6. 2014.

Ing. Antonín Pazour
starosta

Bc. Hana Valachovičová
místostarostka

Razítko města Holýšov:
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