Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
72. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2010 - 2014
konané dne 6. ledna 2014
Rada města Holýšova:
1/2014

schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) žádost o prodej energetického zařízení - ČEZ Distribuce
b) žádost o pronájem umělé vodní nádrže v Dolní Kamenici - ČRS MO Holýšov
c) výběrové řízení na vedoucího DDH
4. Žádosti
a) o kácení a úpravy stromů rostoucích mimo les
b) o využití prostor společenské místnosti v DPS (trénování paměti) - Karla
Burdová
c) o přerušení SOD na rozvoz obědů seniorům - Ladislav Doležal
d) o provedení změny SON NP v Holýšově v Příčné 236 - INTKARDI
5. Ke schválení
a) Časový harmonogram postupu převzetí blokové kotelny čp. 582
6. Ostatní
a) Projekt „Klidné příhraničí“ - KÚPK
b) výběrové řízení na ředitele MKS

2/2014
a)
b)

doporučuje ZMH:
zrušit usnesení číslo 150 ze dne 27. února 2012 a
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, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, za cenu podle znaleckého posudku. Oprávněné náklady spojené s prodejem elektrárenského zařízení včetně vypracování znaleckého
posudku hradí žadatel.

3/2014

odkládá žádost Českého rybářského svazu místní organizace Holýšov (dále jen
žadatel), sídlem Holýšov, Americká 516, o pronájem umělé vodní nádrže na (KN)
pozemku parc. č. 39/5 v katastrálním území Dolní Kamenice u Staňkova o výměře
342 m2 do doby, až žadatel doplní svoji žádost na pronájem předmětné umělé
vodní nádrže o souhlasná vyjádření Osadního výboru pro část Dolní Kamenice
a Sboru dobrovolných hasičů Holýšov.

4/2014
a)

bere na vědomí Zápis 2. schůze výběrové komise ve věci výběrového řízení na
obsazení nového pracovního místa vedoucího organizační složky města Holýšova
Dům dějin Holýšovska, která se uskutečnila dne 19. 12. 2013 od 13:00 hodin
v kanceláři starosty v budově Městského úřadu Holýšov podle předloženého ná-
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b)

5/2014
a)

b)

c)

d)

e)
f)

6/2014

7/2014
a)

b)

8/2014

vrhu.
jmenuje v souladu se Zřizovací listinou organizační složky Dům dějin Holýšovska jako vedoucího organizační složky města Holýšova Dům dějin Holýšovska
pana Josefa Haise, narozeného 4. 12. 1981, bytem Staňkov, Pod Mastníkem 107.
souhlasí odložit rozhodnutí o kácení 2 ks Picea pungens (smrk pichlavý) a 1 ks
Pinus ponderosa (borovice těžká), které se nacházejí v blízkosti rekonstrukce plotu kolem soukromého pozemku parc. č. 1360/10 a na pozemku parc. č. 1360/1
(KN) v katastrálním území Holýšov, do doby prošetření na místě.
souhlasí s údržbou 1 ks Prunus avium (třešeň), která se nachází na pozemku parc.
č. 1145/2 (KN) v katastrálním území Holýšov v těsné blízkosti garáží na stavebních parcelách č. 814 až 828.
nesouhlasí s pokácením 3 ks Pseudotsuga menziesii (douglaska tisolistá), které se
nacházejí na pozemku parc. č. 1402/1 (KN) a 1402/2 (KN) vše v katastrálním
území Holýšov v blízkosti bytových domů čp. 411 a 412 v Holýšově.
souhlasí s pokácením 1 ks Picea pungens (smrk stříbrný), který se nachází na pozemku parc. č. 1297/1 (KN) v katastrálním území Holýšov u garáže pana Jana
Pilného, bytem Holýšov, třída 1. máje 492.
nesouhlasí s pokácením 1 ks Picea pungens (smrk pichlavý), který se nachází na
pozemku parc. č. 1404/1 (KN) v katastrálním území Holýšov.
souhlasí s tím, že pokácení stromu podle odstavce d) 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.
souhlasí s využitím společenské místnosti v Domě s pečovatelskou službou
v Holýšově, MUDr. Šlejmara 235, pro poskytování aktivizační činnosti – trénování paměti seniorů, které bude probíhat vždy ve středu od 16:00 do 17:30 hodin
pod vedením paní Karly Burdové, bytem Holýšov, K Višňovce 450.
bere na vědomí zastupování pana Ladislava Doležala, bytem Krchleby, Jiráskova
20, při zajištění výkonu činností vyplývajících ze Smlouvy o dílo na rozvoz a roznášku obědů pro seniory a další občany, jejichž stav takovou službu vyžaduje,
uzavřené dne 27. prosince 2001 ve znění pozdějších dodatků na rok 2014, a to panem Hynkem Doležalem, bytem Staňkov, Malá 399/I.
konstatuje, že podle Smlouvy o dílo na rozvoz a roznášku obědů pro seniory
a další občany, jejichž stav takovou službu vyžaduje, uzavřené dne 27. prosince
2001 ve znění pozdějších dodatků je v článku V. uvedeno, že „Zhotovitelé nejsou
povinni provádět činnost osobně, mohou ji vykonávat i prostřednictvím třetích
osob. Za škody způsobené těmito osobami na majetku objednatele nebo odběratelů služeb odpovídají zhotovitelé.“
bere na vědomí změnu statutárního zástupce - jednatele společnosti INTKARDI,
s. r. o., sídlem Holýšov, Příčná 236, kterým je od 16. prosince 2013 MUDr. Roman Tytl.
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9/2014
a)

b)

schvaluje Časový harmonogram vypracovaný společností Czech Nature Energy,
a. s., sídlem Plzeň, Částkova 689/74, jehož předmětem je postup převzetí blokové
kotelny čp. 582 v Holýšově od společnosti PPT Potrubní technika, s. r. o., sídlem
Plzeň - Černice, Na Vápenicích 862/1, a to až po zahájení provozu kotelny městem Holýšov prostřednictvím společnosti Městské technické a bytové středisko
Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14.
stanovuje odpovědnou osobou za návrhy, kontrolu a plnění Časového harmonogramu referenta Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov Ing. Karla
Boháčka.

10/2014

nemá námitek k umístění zařízení v rámci Projektu „Klidné příhraničí“ realizovaným Plzeňským krajem – ukazatele rychlosti s HDTV kamerou umožňující čtení
RZ, a to na komunikaci I/26 na Jiráskově třídě v Holýšově směrem od Plzně u čp.
269.

11/2014

bere na vědomí informaci o ukončení přijímání přihlášek do výběrového řízení
na obsazení uvolněného pracovního místa ředitele příspěvkové organizace města
Holýšova Městské kulturní středisko Holýšov dne 30. prosince 2013 a konstatuje, že na příští schůzi budou vybráni uchazeči, kteří budou následně pozváni na
osobní pohovory.

Dne 8. 1. 2014 zpracoval: Mgr. Bc. Kamil F. Šefl

Ing. Antonín Pazour
starosta

Bc. Hana Valachovičová
místostarostka

Razítko Města Holýšov:
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