Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšov

Město Holýšov

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
29.
schůze Rady města Holýšov ve volebním období 2010 - 2014
konané dne 6. února 2012

Rada města Holýšov:
24/2012

schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) podněty k pokácení a úpravě stromů a keřů na území města Holýšov
b) žádost o zvolení nových přísedících Okresního soudu v Domažlicích
4. Žádosti
a) o pronájem části pozemku parc. č. 100/3 (KN) v k. ú. Holýšov – Vladimír
Nový
b) o souhlas s pořádáním hudebního festivalu „Pekelný ostrov 2012“ – Westmusic, o. s.
c) o převod finanční částky z rezervního fondu – ZŠ Holýšov
5. Ke schválení
a) Rozpočet Města Holýšov na rok 2012
b) Zápis 12. schůze bytové a sociální komise
c) odpis dluhu paní Pavly Jánské
d) prodej bytů podle bytové koncepce
e) Zápis o finančním vypořádání hospodářského výsledku za rok 2011 – MŠ
Holýšov
f) Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2011 – ZŠ Holýšov
g) Zápis hlavní inventarizační komise ze dne 6. února 2012
6. Ostatní
a) Zápis o řádné inventarizaci k 31.12.2011 konané v Mateřské škole Holýšov
b) Zápis o provedení inventarizace majetku k 31.12.2011 - Základní škola Holýšov
c) Inventarizační zápis o provedené řádné inventarizaci DHM, DDHM a ostatního majetku Základní umělecké školy Holýšov k 31.12.2011
d) Posouzení zákonnosti OZV č. 2/2011 – MV ČR
e) Usnesení KÚPK ve věci veřejnoprávních smluv o zabezpečení provedení
zápisů údajů do RUAIN
f) zasedání k „150 let železničního propojení Bavorsko – Čechy“
g) 20. výročí partnerství s obcí Kümmersbruck
h) nové volby do Zastupitelstva obce Čečovice
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25/2012

souhlasí:
a) s pokácením 1 ks ořechu a s prořezem 1 ks modřínu, 2 ks borovic, které se nacházejí před a za bytovým domem čp. 414 v Holýšově, Husova třída, na pozemku
parc. č. 1397/2 (KN) v katastrálním území Holýšov.
b) s prořezem souboru dřevin na podchodnou výšku a s pokácením 1/3 souboru smrků, které se nacházejí v blízkosti parkoviště bytových domů čp. 461, 462, 463
a 464 v Holýšově, v ulici Pod Makovým vrchem, na pozemku parc. č. 1145/2
(KN) v katastrálním území Holýšov.
c) s minimální úpravou 1 ks břízy a 4 ks smrků, které se nacházejí naproti bytovému
domu čp. 299 v Holýšově, Husova třída, na pozemku parc. č. 1349/8 (KN)
v katastrálním území Holýšov.
d) s úpravou 3 ks borovic a 6 ks lip (zvednutí koruny, zdravotní řez), které se nacházejí za bytovým domem čp. 301 v Holýšově, Husova třída, na pozemku parc.
č. 1349/8 (KN) v katastrálním území Holýšov.
e) s tím, že pokácení stromů provede na náklady Města Holýšov společnost Městské
technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května
14, a s tím, že prořezání, ošetření či jiné úpravy na nekácených stromech a výsadbu nových dřevin provede na náklady Města Holýšov podnikatel v oboru arboristiky pan Tomáš Hupač, Profi Tree Work, bytem Holýšov, Táborová 447, podle
předložené cenové nabídky.

26/2012

bere na vědomí souhlas Okresního soudu v Domažlicích se zvolením Bc. Hany
Valachovičové, bytem Holýšov, Pod Makovým vrchem 526, do funkce přísedící
Okresního soudu v Domažlicích.

27/2012

souhlasí s tím, že záměr pronajmout část pozemku parc. č. 100/3 v katastrálním
území Holýšov bude vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Holýšov na zákonem stanovenou dobu, a konstatuje, že poté se vrátí k projednání žádosti pana
Vladimíra Nového, bytem Kaceřov 1.

28/2012

souhlasí s pořádáním hudebního festivalu Pekelný ostrov 2012 ve dnech 13. a 14.
července 2012 společností Westmusic, o. s., sídlem Plzeň, Pražská 39, v areálu
přírodního ostrova u Holýšova za podmínek, že na festivalu nebudou vystupovat
hudební skupiny s extrémistickými ani rasistickými texty, hlavní program (program na venkovním pódiu) bude ukončen nejpozději v 02:30 hodin a vedlejší program (reprodukovaná hudba ve stanu) bude ukončen nejpozději do 05:00 hodin,
odpad vzniklý pořádáním festivalu bude odklizen z celého areálu včetně parkoviště a stanového městečka a obě pódia budou umístěna tak, aby se zvuk šířil směrem od Holýšova.

29/2012

souhlasí s převodem finanční částky ve výši 138.000 Kč z rezervního fondu Základní školy Holýšov do investičního fondu.

30/2012

doporučuje ZMH schválit Rozpočet Města Holýšov na rok 2012 podle předloženého návrhu.

31/2012

schvaluje Zápis 12. zasedání bytové a sociální komise ze dne 1. února 2012 podle
předloženého návrhu.

32/2012

doporučuje ZMH prominout podle § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, pohledávku ve výši 79.381 Kč za paní
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Pavlu Jánskou, zemřelou 14. června 2011, za nezaplacení nájemného v období
od dubna 2009 do dubna 2010 a za vyúčtování služeb poskytnutých v roce 2009
a 2010.
33/2012

doporučuje ZMH prodat podle schválené bytové koncepce:
a) byt číslo 2 na adrese Holýšov, Ruská 382, paní Vendule Oulíkové, bytem tamtéž,
za cenu 218.400 Kč.
b) byt číslo 9 na adrese Holýšov, Pod Makovým vrchem 524, paní Libuši Galášové,
bytem tamtéž, za cenu 539.000 Kč.
c) byt číslo 7 na adrese Holýšov, Pod Makovým vrchem 538, panu Františku Inderholcovi, bytem tamtéž, za cenu 213.500 Kč.

34/2012
a) schvaluje Zápis o finančním vypořádání hospodářského výsledku Mateřské školy
Holýšov za rok 2011.
b) konstatuje, že Mateřská škola Holýšov vykazuje hospodářský výsledek ve výši
134.150,77 Kč.
c) souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku Mateřské školy Holýšov za rok
2011 tak, že 81% ve výši 108.662,12 Kč bude převedeno do rezervního fondu
a 19% ve výši 25.488,64 Kč bude převedeno do fondu odměn.
d) bere na vědomí, že peněžní fondy Mateřské školy Holýšov budou použity dle
§ 30, 31, 32 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, k dalšímu rozvoji činnosti – vybavení tříd, školních kuchyní,
zahrad a celkovému zlepšení prostředí školy.
35/2012
a) konstatuje, že Základní škola Holýšov vykazuje celkový hospodářský výsledek
za rok 2011 ve výši 179.601,73 Kč.
b) souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku Základní školy Holýšov za rok
2011 tak, že celá částka ve výši 179.601,73 Kč bude převedena do rezervního
fondu.
c) bere na vědomí, že finanční částka rezervního fondu bude použita na vybavení
učeben.
36/2012

schvaluje Zápis hlavní inventarizační komise ze dne 6. února 2012 o provedení
inventarizace majetku a závazků Města Holýšov k 31. prosinci 2011 podle předloženého návrhu.

37/2012

bere na vědomí Zápis o řádné inventarizaci k 31.12.2011 konané v Mateřské škole Holýšov podle předloženého návrhu.

38/2012

bere na vědomí Zápis o provedení inventarizace majetku k 31. prosinci 2011
v Základní škole Holýšov podle předloženého návrhu.

39/2012

bere na vědomí Inventarizační zápis o provedené řádné inventarizaci DHM,
DDHM a ostatního majetku Základní umělecké školy Holýšov k 31.12.2011 podle
předloženého návrhu.

40/2012
a) bere na vědomí Právní rozbor Ministerstva vnitra, Odboru dozoru a kontroly veřejné správy, Oddělení dozoru Plzeň k Obecně závazné vyhlášce Města Holýšov
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č. 2/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoleterní terminál a herní místo lokálního herního systému.
b) ukládá tajemníkovi Mgr. Bc. Kamilu F. Šeflovi, aby zajistil k právnímu rozboru
podle odstavce a) stanovisko advokátní kanceláře Saxinger, Chalupský & Partner,
v. o. s.
41/2012
a) bere na vědomí Usnesení Krajského úřadu Plzeňského kraje, Odboru vnitřních
věcí a krajského živnostenského úřadu, č. j. VVŽÚ/752/12 ve věci žádosti o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávních smluv o zabezpečení provedení zápisů
údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí.
b) konstatuje, že Město Holýšov nevyužije svého práva podat odvolání proti Usnesení uvedenému v odstavci a).
c) doporučuje ZMH snížit výši úhrad na 100 Kč za jeden provedený úkon vyplývající z Veřejnoprávních smluv o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí.
42/2012

bere na vědomí informaci o průběhu slavnostního zasedání u příležitosti „150 let
železničního propojení Bavorsko – Čechy“, které se konalo v pondělí 30. ledna
2012 v kongresovém centru ve Furth im Waldu podanou starostou Města Holýšov
Ing. Antonínem Pazourem.

43/2012
a) bere na vědomí, že dne 25. dubna 2012 uplyne 20 let od uzavření partnerství mezi Městem Holýšov a obcí Kümmersbruck.
b) souhlasí s tím, že u příležitosti 20. výročí partnerství mezi Městem Holýšov
a obcí Kümmersbruck proběhnou návštěvy obou partnerských obcí, a to 26. dubna
2012 navštíví zástupci Města Holýšov partnerské město Kümmersbruck a 10.
května 2012 přijedou zástupci Kümmersbrucku na návštěvu Holýšova.
c) ukládá radnímu Mgr. Liboru Schröpferovi připravit zvací dopis pro zástupce obce Kümmersbruck.
44/2012

bere na vědomí Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 3. ledna 2012 o vyhlášení nových voleb do Zastupitelstva obce Čečovice, které se uskuteční 14. července
2012.

Dne 10.02.2012 zpracoval Mgr. Bc. Kamil F. Šefl

Ing. Antonín Pazour

Bc. Hana Valachovičová

starosta

místostarostka

Razítko Města Holýšov:
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