Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
69. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2010 - 2014
konané dne 2. prosince 2013

Rada města Holýšova:
281/2013 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
4. Žádosti
a) o pronájem pozemků parc. č. 1233/1, 1233/2 a 1246/142 v k. ú. Holýšov –
Tětekovi
b) o prodej energetického zařízení – ČEZ Distribuce
5. Ke schválení
a) Návrh pravidel rozpočtového provizória na rok 2014
b) Zápis ze zasedání kontrolního výboru ze dne 31.10.2013
c) Ceny vodného a stočného 2014 – CHVaK
d) Žádost o prodloužení platnosti povolení k vypouštění odpadních vod
e) Úhradník služeb poskytovaných pečovatelskou službou Holýšov v roce
2014
f) odměna ředitelky MKS Holýšov za 2. pololetí 2013
g) odměna ředitele ZUŠ
h) Plán schůzí RMH a plán zasedání ZMH na 1. pololetí roku 2014
6. Ostatní
a) Protokol o výsledku kontroly a metodické pomoci MěÚ Stod – matriční
agenda
b) poděkování za průběh voleb – ČSÚ
c) nabídka služeb občanům – občanské sdružení spotřebitelů dTest
282/2013 odkládá na příští schůzi RMH žádost paní Stanislavy Tětek Šejdové a pana Miloše Těteka, oba bytem Holýšov, U Tří borovic 742, o dlouhodobý pronájem pozemků parc. č. 1233/1, 1233/2 a 1246/142, vše v katastrálním území Holýšov na
chov koní.
283/2013
a) konstatuje, že záměr prodat stožárovou trafostanici 22kV DO 0366 s transformátorem 100 kVA a primerní přípojku 22kV nacházející se na části (KN) pozemků
parc. č. 1037/1, 1062/1, 1037/2, 1037/5, 1037/9 a části (PK) pozemku parc.
č. 1061, vše v katastrálním území Holýšov, musí být vyvěšen na úřední desce
Městského úřadu Holýšov na zákonem stanovenou dobu a poté se vrátí
k projednání žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s., sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8.
b) ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo vyvěšení záměru prodat předmětné energetické zařízení na úřední desku na zákonem
stanovenou dobu.
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284/2013 doporučuje ZMH schválit Pravidla rozpočtového provizória na rok 2014:
Podle § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplnění, bude město Holýšov:
1. realizovat pouze rozpočtové výdaje nezbytné pro zajištění běžného provozu
města Holýšova a všech jím zřízených organizací,
2. realizovat pouze opravy a údržbu movitého a nemovitého majetku v nezbytně
nutném rozsahu a ve výjimečných situacích (havarijní stav, nebezpečí vzniku
škody, nebezpečí poškození zdraví),
3. realizovat investiční rozpočtové výdaje pouze na již zahájené akce,
4. realizovat rozpočtové výdaje v případě, že vyplývají ze smluvních či jinak daných závazků města vůči třetím osobám,
5. rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizória se
stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.
285/2013 doporučuje ZMH schválit Zápis 3. zasedání kontrolního výboru Zastupitelstva
města Holýšova ze dne 31. října 2013 podle předloženého návrhu.
286/2013
a) bere na vědomí cenu vodného pro město Holýšov na rok 2014 ve výši 37,25 Kč
včetně DPH.
b) schvaluje cenu stočného pro město Holýšov na rok 2014 ve výši 25,16 Kč včetně
DPH.
287/2013 souhlasí s podáním Žádosti Městskému úřadu Stod, Odboru životního prostředí,
sídlem Stod, Sokolovská 566, o prodloužení platnosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových do levostranného bezejmenného přítoku významného vodního toku Radbuza z ČOV areálu bývalých kasáren v Holýšově
podle předloženého návrhu.
288/2013 schvaluje Úhradník služeb poskytovaných pečovatelskou službou Holýšov, který
bude platný od 1. 1. 2014, podle předloženého návrhu.
289/2013 schvaluje odměnu ředitelce Městského kulturního střediska Holýšov paní Věře
Šlejmarové podle předloženého návrhu.
290/2013 schvaluje odměnu řediteli Základní umělecké školy Holýšov Mgr. Norbertu Štěříkovi podle předloženého návrhu.
291/2013 doporučuje ZMH schválit plán schůzí RMH na 1. pololetí roku 2014 a plán zasedání ZMH na 1. pololetí roku 2014 podle předloženého návrhu.
292/2013 bere na vědomí Protokol o výsledku kontroly a metodické pomoci podle zákona
o matrikách ze dne 11. listopadu 2013, zpracovaný Městským úřadem Stod, Odborem správním a dopravním, sídlem Stod, nám. ČSA 294.
293/2013 bere na vědomí děkovný dopis Krajské správy Českého statistického úřadu v Plzni, sídlem Plzeň, Slovanská alej 36, za spolupráci při organizování a zabezpečení
voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
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294/2013 bere na vědomí opakovanou nabídku bezplatné spolupráce pro občany města Holýšova předloženou Občanským sdružením spotřebitelů TEST, jehož nejznámější
aktivitou je vydávání časopisu dTest s výsledky nezávislých a objektivních testů
zejména potravin, domácích spotřebičů, elektroniky, atd., a konstatuje, že informace o výše uvedené nabídce na spolupráci je již od loňského roku umístěna na
internetových stránkách města Holýšova.
Dne 6. 12. 2013 zpracoval: Mgr. Bc. Kamil F. Šefl

Ing. Antonín Pazour

Bc. Hana Valachovičová

starosta

místostarostka

Razítko Města Holýšov:
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