Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
75. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2010 - 2014
konané dne 17. února 2014
Rada města Holýšova:
34/2014

35/2014
a)

schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) žádost o nájem pozemků parc. č. 1233/1, 1233/2 a 1246/142 v k. ú. Holýšov – Tětekovi
b) žádost o prodej pozemku parc. č. 684/14 v k. ú. Holýšov – M. Heidlerová
c) žádost o kácení a úpravy stromů rostoucích mimo les (usnesení č. 5a)/2014
ze dne 6. 1. 2014)
4. Žádosti
a) o finanční dar – Oddíl basketbalu BKK Holýšov (nejmladší minižactvo)
5. Ke schválení
a) Zápis schůze Grantové komise ze dne 12. 2. 2014
b) Zápis hlavní inventarizační komise města Holýšov ze dne 10. 2. 2014
c) Zápis o řádné inventarizaci k 31. 12. 2013 konané v MŠ
d) Zápis o provedené inventarizaci majetku k 31. 12. 2013 – ZŠ
e) Inventarizační zápis o provedené řádné inventarizaci DHM, DDHM
a ostatního majetku k 31. 12. 2013 – ZUŠ
f) Zápis o finančním vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013 – MŠ
g) Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2013 – ZŠ
h) Zápis o finančním vypořádání za rok 2013 – ZUŠ
i) Informativní zpráva 1/2014 – územní studie lokality „Holýšov Výhledy“
j) nájem pozemků parc. č. 1203/1, 1217/2 a částí pozemků parc. č. 1145/5,
1203/9, 1203/10, 1203/11, 1203/15, 1203/18 a 1287/4 vše v k. ú. Holýšov
+ SON (pouť)
k) VS-1/2014 Směrnice pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu pro město Holýšov a organizační složky a příspěvkové organizace zřizované městem Holýšov
l) platový výměr ředitele Městského kulturního střediska Holýšov
m) projektová dokumentace nového areálu MTBS pod Husovou třídou
6. Ostatní
a) odvolání k usnesení RMH č. 5c)/2014 ze dne 6. 1. 2014 – Jaromír Prach
b) předání centrální výtopny
c) Lidl – Rákosníčkovo hřiště
d) odborná likvidace vrtu HV 04
e) poděkování za uspořádání městského plesu a informace o účasti v SRN
konstatuje, že záměr pronajmout pozemky parc. č. 1233/1, 1233/2 a 1246/142
vše v katastrálním území Holýšov na chov koní musí být vyvěšen na úřední desce
Městského úřadu Holýšov na zákonem stanovenou dobu a poté se RMH vrátí
k projednání žádosti manželů paní Stanislavy Tětek Šejdové a pana Miloše Těte-
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b)

c)

36/2014

37/2014
a)

b)

38/2014
a)

b)

c)

39/2014
a)
b)

c)

40/2014

ka, oba trvale bytem Holýšov, U Tří borovic 742.
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo vyvěšení záměru ve smyslu odstavce a) tohoto usnesení na úřední desku na zákonem
stanovenou dobu a provedlo přesné zaměření předmětných pozemků na chov koní.
vyzývá manžele paní Stanislavu Tětek Šejdovou a pana Miloše Těteka, aby doložili zjednodušenou studii zastavění, ze které bude patrný koncept využití předmětných pozemků pro chov koní včetně staveb na nich umístěných.
doporučuje Zastupitelstvu města Holýšov prodat pozemek parc. č. 684/14 (KN)
v katastrálním území Holýšov o výměře 179 m2 paní Martě Heidlerové, bytem
Holýšov, Jiráskova třída 230, za cenu 175 Kč za 1 m2. Oprávněné náklady spojené
s prodejem pozemku a sepsáním kupní smlouvy bude hradit strana kupující.
souhlasí s úpravou na podchodnou výšku 2 ks Picea pungens (smrk pichlavý)
a 1 ks Pinus ponderosa (borovice těžká), které se nacházejí na pozemku parc.
č. 1360/1 (KN) v katastrálním území Holýšov v blízkosti plotu kolem soukromého
pozemku parc. č. 1360/10 v katastrálním území Holýšov.
souhlasí s tím, že úpravu ve smyslu odstavce a) provede na náklady města Holýšova podnikatel v oboru arboristiky pan Tomáš Hupač, Profi Tree Work, bytem
Holýšov, Táborová 447, podle předložené cenové nabídky.
nevyhovuje žádosti Oddílu basketbalu BK Karpem Holýšov Tělovýchovné jednoty Holýšov, sídlem Holýšov, Táborová 528, o finanční dar na účast na mistrovství
České republiky mladšího minižactva, které se bude konat ve dnech 25. až
27. dubna 2014 ve městě Příbor.
konstatuje, že Tělovýchovná jednota Holýšov dostává každoročně vysoký finanční příspěvek z Grantového systému města Holýšova na činnost pro všechny
oddíly.
postupuje žádost o finanční dar podanou Oddílem basketbalu BK Karpem Holýšov ze dne 11. února 2014 Tělovýchovné jednotě Holýšov, sídlem Holýšov, Táborová 528, k vyřízení.
schvaluje Zápis schůze Grantové komise ze dne 12. února 2014 podle předloženého návrhu.
uděluje výjimku a souhlasí v souladu s čl. 2 odst. 5 písm. c) Zásad k zabezpečení
grantového systému ze dne 5. února 2007 s poskytnutím 100% finančního příspěvku žádostem označeným K6 a S1, kde je žadatelem Základní škola Holýšov
a u žádosti K8, kde je žadatelem English Club.
doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit v souladu s čl. 3 odst. 1 písm.
b) Zásad k zabezpečení grantového systému ze dne 5. února 2007 přidělení finančních příspěvků ve výši 1.250.000 Kč u žádosti označené S6 a ve výši 650.000
Kč u žádosti označené S7, jejichž žadatelem je Tělovýchovná jednota Holýšov.
schvaluje Zápis hlavní inventarizační komise ze dne 10. února 2014 o provedení
inventarizace majetku a závazků města Holýšov k 31. prosinci 2013 podle předloženého návrhu.
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41/2014

schvaluje Zápis o řádné inventarizaci k 31. prosinci 2013 konané v Mateřské škole Holýšov podle předloženého návrhu.

42/2014

schvaluje Zápis o provedení inventarizace majetku k 31. prosinci 2013 v Základní
škole Holýšov podle předloženého návrhu.

43/2014

schvaluje Inventarizační zápis o provedené řádné inventarizaci DHM, DDHM
a ostatního majetku Základní umělecké školy Holýšov k 31. prosinci 2013 podle
předloženého návrhu.

44/2014
a)
b)
c)

d)

e)

45/2014
a)
b)

c)

d)

46/2014
a)
b)
c)

d)

schvaluje Zápis o finančním vypořádání hospodářského výsledku Mateřské školy
Holýšov za rok 2013.
konstatuje, že Mateřská škola Holýšov vykazuje hospodářský výsledek ve výši
153.651,54 Kč.
souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku Mateřské školy Holýšov za rok
2013 tak, že 80 % ve výši 122.921,23 Kč bude převedeno do rezervního fondu
a 20 % ve výši 30.730,31 Kč bude převedeno do fondu odměn.
bere na vědomí, že peněžní fondy Mateřské školy Holýšov budou použity podle
§ 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.
schvaluje Účetní závěrku příspěvkové organizace města Holýšov Mateřská škola
Holýšov za rok 2013 sestavenou k 31. 12. 2013.
konstatuje, že Základní škola Holýšov vykazuje celkový hospodářský výsledek
za rok 2013 ve výši 225.896,83 Kč.
souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku Základní školy Holýšov za rok
2013 tak, že částka ve výši 175.896,83 Kč bude převedena do rezervního fondu
a částka ve výši 50.000 Kč bude převedena do fondu odměn.
bere na vědomí, že finanční částka rezervního fondu bude použita na pokračování položení zámkové dlažby na školní zahradě a finanční částka fondu odměn bude použita na odměny pracovníků školy.
schvaluje Účetní závěrku příspěvkové organizace města Holýšov Základní škola
Holýšov za rok 2013 sestavenou k 31. 12. 2013.
schvaluje Zápis o finančním vypořádání mezi městem Holýšov a Základní uměleckou školou Holýšov za rok 2013 podle předloženého návrhu.
konstatuje, že Základní umělecká škola Holýšov vykazuje zlepšený hospodářský
výsledek z prostředků získaných vlastní činností ve výši 140.653 Kč.
souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku Základní umělecké školy Holýšov
za rok 2013 tak, že částka ve výši 120.653 Kč bude převedena do rezervního fondu a částka ve výši 20.000 Kč bude převedena do fondu odměn.
bere na vědomí, že finanční částka přidělená do rezervního fondu bude použita
na údržbu, zlepšení prostředí školy, vybavení školy a nákup učebních pomůcek
a finanční částka převedená do fondu odměn bude použita na odměny pracovníků
školy.
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e)

47/2014

48/2014
a)

b)

schvaluje Účetní závěrku příspěvkové organizace města Holýšov Základní umělecká škola Holýšov za rok 2013 sestavenou k 31. 12. 2013.
doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit návrh na pořízení územní
studie „Holýšov Výhledy“ v souladu s § 30 zákona č. 138/2006 Sb., o územním
plánování a stavením řádu (stavební zákon), jehož účelem je definování ochrany
urbanistických a architektonických hodnot uceleného souboru budov sídliště „Na
Výhledech“ před schválením nového územního plánu města Holýšova a účinnosti
regulačního plánu.
odkládá rozhodnutí o schválení Smlouvy o nájmu pozemků (KN) parc. č. 1203/1,
1217/2 a částí pozemků (KN) parc. č. 1145/5, 1203/9, 1203/10, 1203/11, 1203/15,
1203/18, 1287/4, vše v katastrálním území Holýšov, která má být uzavřena mezi
městem Holýšov a Asociací výrobců, distributorů a provozovatelů lidové technické zábavy ČR, sídlem Klatovy, Národních mučedníků 150/4, a jejímž účelem je
zabezpečení a konání holýšovské pouti v letech 2014, 2015 a 2016.
pověřuje starostu města Holýšova Ing. Antonína Pazoura, aby jednal s Asociací
výrobců, distributorů a provozovatelů lidové technické zábavy ČR, sídlem Klatovy, Národních mučedníků 150/4, o výši nájemného ve smyslu odstavce a) tohoto
usnesení.

49/2014

schvaluje Směrnici pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu pro obec Holýšov a organizační složky a příspěvkové organizace
zřizované obcí Holýšov s účinností od 1. března 2014 podle předloženého návrhu.

50/2014

schvaluje platový výměr ředitele příspěvkové organizace města Holýšova Městské kulturní středisko Holýšov Ing. Jiřího Zívala, bytem Plzeň, Guldenerova 28,
podle předloženého návrhu.

51/2014

schvaluje projektovou dokumentaci na vybudování nového areálu na stanovišti
v Holýšově pod Husovou třídou pro společnost Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14, podle předloženého
návrhu.

52/2014
a)

b)

53/2014
a)

bere na vědomí odvolání k usnesení RMH č. 5 c)/2014 ze dne 6. ledna 2014, které podal pan Jaromír Prach, bytem Holýšov, Husova třída 412, které se týká zamítnutí pokácení 3 ks Pseudotsuga menziesii (douglaska tisolistá).
konstatuje, že zákon neumožňuje podat odvolání k usnesení rady města, a proto
doporučuje panu Jaromíru Prachovi, bytem Holýšov, Husova třída 412, aby řešil
tuto záležitost podáním nové žádosti.
nesouhlasí s návrhem řešení dodávek tepelné energie, který předložila společnost
PPT Potrubní technika, s. r. o., sídlem Plzeň, Na Vápenicích 1 (dále jen PPT), neboť tento návrh předpokládal obnovení smlouvy mezi městem Holýšov a společností PPT o výrobě tepla v plynové výtopně na adrese Holýšov, Pod Makovým
vrchem 582 (dále jen výtopna), a dále spolupráci rozšiřoval o sepsání nové
smlouvy se společností PPT i na distribuci tepla, kterou si město Holýšov zabez-
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b)

c)

pečuje formou „in house“ prostřednictvím společnosti Městské technické a bytové
středisko Holýšov, s. r. o. (dále jen MTBS), jejímž je město Holýšov 100% vlastníkem.
konstatuje, že obnovení smlouvy ve smyslu odstavce a) by odporovalo zákonu
č. 37/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a město Holýšov by
v takové souvislosti bylo povinno vyhlásit otevřené výběrové řízení, a proto se
rozhodla na základě článku IX. „Počátek a konec platnosti smlouvy“ Dodatku č. 7
Smlouvy o zásobování teplem sídliště „Pod Makovým vrchem“ v Holýšově ze
dne 15. 8. 2011 (dále jen Dodatek 7) spolupráci se společností PPT ukončit
k dohodnutému termínu 31. 5. 2014 a výrobu tepla ve výše zmiňované výtopně
provozovat na základě § 18 odst. e) zákona č. 138/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, formou „in house“ prostřednictvím společnosti MTBS,
která si v tomto smyslu rozšíří současnou licenci o výrobu tepla.
vyzývá společnost PPT na základě Dodatku č. 7 a na základě zákona č. 458/2000
Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích
a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění a dalších zákonných norem k účinné spolupráci při převodu výtopny na město Holýšov.

54/2014

ukládá tajemníkovi Městského úřadu Holýšov Mgr. Bc. Kamilu F. Šeflovi, aby
zajistil umístění projektu „Rákosníčkovo hřiště“ společnosti Lidl Česká republika,
v. o. s., sídlem Praha 5, Nárožní 1359/11, pro občany města Holýšova na webové
stránky města www.mestoholysov.cz.

55/2014

bere na vědomí provedenou odbornou likvidaci vrtu HV 04 na základě doporučení odborného hydrogeologa z důvodu nezastižení požadovaného množství vody.
Realizace proběhla na základě Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 130005 ze dne
10. ledna 2013.

56/2014
a)

bere na vědomí:
poděkování místostarostce města Holýšova Bc. Haně Valachovičové a referentce
Kanceláře starosty Městského úřadu Holýšov paní Naděždě Kalinové za velice
vydařený 15. městský ples, který se uskutečnil dne 7. února 2014 od 20:00 hodin
v Městském kulturním středisku Holýšov vyjádřené radním Mgr. Liborem
Schröpferem.
informaci o účasti delegace města Holýšova ve složení starosta Ing. Antonín Pazour, radní Mgr. Libor Schröpfer a vedoucí Oddělení evidence obyvatel a matriky
Městského úřadu Holýšov paní Eva Červená na 19. obecním a masopustním bálu
v německém partnerském městě Kümmersbruck, který se konal dne 15. února
2014.

b)

Dne 21. 2. 2014 zpracoval: Mgr. Bc. Kamil F. Šefl

Ing. Antonín Pazour
starosta

Bc. Hana Valachovičová
místostarostka
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