Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
74. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2010 - 2014
konané dne 3. února 2014

Rada města Holýšova:
22/2014

23/2014
a)

b)

24/2014
a)

b)

c)

schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) výběrové řízení na ředitele MKS Holýšov – ústní pohovory
4. Žádosti
a) o kácení a úpravy stromů rostoucích mimo les
5. Ke schválení
a) Zápis 28. schůze bytové a sociální komise ze dne 30. 1. 2014
b) Čestné prohlášení a Dohoda o užívání stavby pro potřeby udělení licence
Energetickým regulačním úřadem k výrobě tepla v blokové kotelně čp.
582 – MTBS
c) platový výměr vedoucího Domu dějin Holýšovska
d) parter MKS Holýšov – návrh řešení
e) Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 – ZUŠ Holýšov
6. Ostatní
a) nabídka na přednášku „Bezpečnostně-preventivní akce pro seniory“ – Karel Zahut
b) Speciální výstava jezevčíků - KCHJČR
c) Mezinárodní cyklotrasa Praha-Plzeň-Regensburg
d) návrh řešení dodávek tepelné energie – PPT Potrubní technika
konstatuje, že na základě ústních pohovorů stanovuje pořadí uchazečů pro obsazení uvolněného pracovního místa ředitele příspěvkové organizace města Holýšova Městské kulturní středisko Holýšov: 1. Ing. Jiří Zíval, 2. Ing. Mgr. Jiřina Holoubková, 3. Václava Sporková, 4. Mgr. Filip Štengl a 5. Bc. Petra Vítovcová.
jmenuje s účinností od 1. 3. 2014 ředitelem příspěvkové organizace města Holýšova Městské kulturní středisko Holýšov Ing. Jiřího Zívala, narozeného
28. 2. 1960, trvale bytem Plzeň, Guldenerova 28.
souhlasí s dosavadně prováděnou údržbou 1 ks Tilia platyphylla (lípa velkolistá),
která se nachází na pozemku parc. č. 1483/4 (KN) v katastrálním území Holýšov
v blízkosti nemovitosti pana Vladimíra Novotného, bytem Holýšov, náměstí
5. května 21.
nesouhlasí s pokácením 1 ks Carpinus betulus (habr obecný), který se nachází na
pozemku parc. č. 1145/4 (KN) v katastrálním území Holýšov na prostranství před
bytovým domem čp. 481 v Holýšově.
souhlasí s pokácením 1 ks Pyrus communis (hrušeň obecná), 1 ks Alnus glutinosa
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d)

25/2014
a)
b)

26/2014
a)

b)

(olše lepkavá) a 1 ks Tilia sp. (lípa), které se nacházejí na pozemku parc. č. 40/5
(KN) v katastrálním území Dolní Kamenice u Staňkova v blízkosti nemovitosti
paní Růženy Duffkové, bytem Dolní Kamenice 32.
souhlasí s tím, že pokácení stromu podle odstavce c) 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 prořezání, ošetření či jiné úpravy
včetně sledování bezpečnosti na nekácených stromech a 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.
schvaluje Zápis 28. schůze bytové a sociální komise ze dne 30. ledna 2014 podle
předloženého návrhu.
souhlasí s prominutím pohledávky za zemřelou paní Janou Arslan ve výši
6.804 Kč, která vznikla nezaplacením nájemného za období červenec až říjen
2013.
schvaluje Čestné prohlášení a Dohodu o užívání stavební části výrobny tepla pro
potřeby udělení licence Energetickým regulačním úřadem k výrobě tepla
v blokové kotelně čp. 582 v Holýšově, podle návrhů předložených společností
Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí
5. května 14, a
konstatuje, že převod technologického zařízení do majetku Městského technického a bytového střediska Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14,
bude úplatný a forma majetkového vztahu bude upravena smlouvou.

27/2014

schvaluje platový výměr vedoucího organizační složky města Holýšov „Dům dějin Holýšovska“ Mgr. Josefa Haise, bytem Staňkov, Pod Mastníkem 107, podle
předloženého návrhu.

28/2014

souhlasí s návrhem řešení rekonstrukce okolí Městského kulturního střediska Holýšov, sídlem Holýšov, Americká 516, podle předloženého návrhu.

29/2014

schvaluje Výroční zprávu Základní umělecké školy Holýšov za školní rok
2012/2013 podle předloženého návrhu.

30/2014
a)

b)

31/2014
a)

bere na vědomí nabídku strážníka Městské policie Plzeň Bc. Karla Zahuta, bytem
Plzeň, K Pecím 14, na uspořádání souboru 5 přednášek „Bezpečnostněpreventivní akce pro seniory“, které se uskuteční v zasedací místnosti v Domě
s pečovatelskou službou v Holýšově.
schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, peněžitý dar Bc. Karlu Zahutovi ve výši 12.500 Kč za
uspořádání 5 přednášek „Bezpečnostně-preventivní akce pro seniory“.
bere na vědomí informaci Klubu chovatelů jezevčíků České republiky o konání
Speciální výstavy jezevčíků, která se uskuteční 2. března 2014 v Městském kul-
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b)
c)

32/2014
a)

b)

33/2014

turním středisku Holýšov od 09:00 hodin a
souhlasí s tím, že město Holýšov zakoupí pohár z rozpočtu města na rok 2014,
který bude předán na výstavě.
doporučuje Klubu chovatelů jezevčíků České republiky, aby v případě zájmu
o sponzorský dar na rok 2015 požádali o poskytnutí finanční částky z Grantového
systému města Holýšova.
bere na vědomí situační výkres Mezinárodní cyklotrasy CT3 Praha-PlzeňRegensburg, který zpracovala projektová kancelář Sladký & Partners, s. r. o., sídlem Praha 6, Nad Šárkou 60.
ukládá Oddělení majetku a investic zahájit práce na získání souhlasu s výstavbou
a prodejem dotčených pozemků.
bere na vědomí návrh řešení dodávek tepelné energie, který předložila společnost
PPT Potrubní technika, s. r. o., sídlem Plzeň, Na Vápenicích 1.

Dne 11. 2. 2014 zpracoval: Mgr. Bc. Kamil F. Šefl

Ing. Antonín Pazour
starosta

Bc. Hana Valachovičová
místostarostka

Razítko Města Holýšov:
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