Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
68. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2010 - 2014
konané dne 18. listopadu 2013
Rada města Holýšova:
261/2013
1.
2.
3.

4.

5.

6.

schvaluje následující pořad schůze:
Zahájení schůze
Schválení pořadu schůze
Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) žádost o prodloužení SON městských lesních pozemků a porostů – Žák
b) žádost o prodloužení SOD na rozvoz obědů + Dodatek č. 12 – Doležal,
Pavlíková
c) Dohoda o právech a povinnostech pro zajištění kvalitního a plynulého provozování vodovodu a kanalizace č. NSV/604/2013 – ČEZ Distribuce
Žádosti
a) o prodej pozemku parc. č. 1127/16 (eč. 12) v k. ú. Holýšov – Michalčínovi
b) o povolení kácení a úpravu stromů rostoucích mimo les
c) o odpolední odvoz školáků ze ZŠ Holýšov do Holýšova, části Nový Dvůr
d) o připojení k elektrické síti + Smlouva o poskytování služeb – Kubizňák
Ke schválení
a) Výběrové řízení – ředitel MKS Holýšov
b) Plán inventur na rok 2013
c) Smlouva č. 12110662 SFŽP ČR – snížení imisní zátěže z dopravy
d) Smlouva o smlouvě budoucí – ČEZ Distribuce
e) návrh rozpočtu Svazku Domažlicko na rok 2014
f) odměna ředitelce MŠ Holýšov
g) kupní smlouva – pozemková parcela č. 815 (KN) v k. ú. Neuměř
h) SON pozemků parc. č. 945, 1617, 1379/8, 1379/17, 1379/20 v k. ú. Holýšov
– Sběrný dvůr
i) plat paní Šlejmarové pověřené řízením MKS
Ostatní
a) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC Holýšov za rok 2013
b) Zápis z roční kontroly dětských hřišť ze dne 17. 10. 2013
c) vývěsní skříňky u křižovatky ulic Luční a Táborová

262/2013
a) konstatuje, že záměr pronajmout holýšovské městské lesy a porosty musí být vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Holýšov na zákonem stanovenou dobu
a poté se vrátí k projednání žádosti pana Jaroslava Žáka, bytem Staňkov, Krchleby
138.
b) ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo vyvěšení záměru pronajmout holýšovské městské lesy a porosty na úřední desku na
zákonem stanovenou dobu.
263/2013
a) souhlasí s prodloužením Smlouvy o dílo na rozvoz a roznášku obědů pro důchodce a další občany, jejichž stav takovou službu vyžaduje, ze dne 27. prosince 2001
panu Ladislavu Doležalovi, bytem Krchleby, Jiráskova 20, a paní Marcele Pavlíkové, bytem Staňkov, Rašínova 290/II.
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b) schvaluje Dodatek číslo 12 ke Smlouvě o dílo na rozvoz a roznášku obědů pro
důchodce a další občany, jejichž stav takovou službu vyžaduje, ze dne 27. prosince 2001, ve znění dodatků číslo 1 ze dne 1. března 2003, číslo 2 ze dne 1. března
2004, číslo 3 ze dne 8. února 2005, číslo 4 ze dne 9. ledna 2006, číslo 5 ze dne
8. ledna 2007, číslo 6 ze dne 5. prosince 2007, číslo 7 ze dne 21. prosince 2009,
číslo 8 ze dne 22. února 2010, číslo 9 ze dne 27. prosince 2010, číslo 10 ze dne
12. prosince 2011 a číslo 11 ze dne 14. ledna 2013, který bude uzavřen mezi městem Holýšov a panem Ladislavem Doležalem, bytem Krchleby, Jiráskova 20,
a paní Marcelou Pavlíkovou, bytem Staňkov, Rašínova 290/II, podle předloženého návrhu.
c) pověřuje starostu města Holýšova Ing. Antonína Pazoura podpisem dodatku ve
smyslu odstavce b) tohoto usnesení.
264/2013
a) schvaluje Dohodu č. NSV/604/2013 o právech a povinnostech pro zajištění kvalitního a plynulého provozování vodovodu a kanalizace, která bude uzavřena mezi
městem Holýšov a společností ČEZ Distribuce, a. s., sídlem Děčín IV-Podmokly,
Teplická 874/8, podle předloženého návrhu.
b) pověřuje starostu města Holýšova Ing. Antonína Pazoura podpisem Dohody ve
smyslu odstavce a) tohoto usnesení.
265/2013 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova prodat pozemek parc. č. 1127/16
(evidenční č. 12) o výměře 429 m2 v katastrálním území Holýšov manželům Petru
a Heleně Michalčínovým, oba bytem Holýšov, Na Stráni 668, za cenu 690 Kč za
1 m2 s tím, že oprávněné náklady spojené s prodejem pozemku a sepsáním kupní
smlouvy bude hradit strana kupující.
266/2013
a) souhlasí s pokácením 1 ks modřínu opadavého a 1 ks topolu černého, které se nacházejí na pozemku parc. č. 1145/4 (KN) v katastrálním území Holýšov v těsné
blízkosti fasády bytového domu čp. 484 v Holýšově, v ulici Pod Makovým vrchem.
b) souhlasí s pokácením 1 ks borovice lesní, která se nachází na pozemku parc.
č. 1349/8 (KN) v katastrálním území Holýšov v těsné blízkosti garáže na st. pozemku č. 613.
c) nesouhlasí s pokácením 1 ks modřínu a 1 ks břízy, které se nacházejí na pozemku
parc. č. 1300/10 (KN) a 1308/1 (KN) vše v katastrálním území Holýšov v těsné
blízkosti bytových domů čp. 452 a 453 v Holýšově, v ulici Sokolovská.
d) souhlasí s pokácením 1 ks břízy bělokoré a 1 ks borovice lesní, které se nacházejí
v těsné blízkosti fasády bytového domu čp. 478 v Holýšově, ulice Pod Makovým
vrchem, na pozemku parc. č. 1145/4 (KN) v katastrálním území Holýšov.
e) nesouhlasí s pokácením 1 ks vrby bílé, která se nachází na pozemku parc.
č. 1217/8 (KN) v katastrálním území Holýšov v těsné blízkosti zahrady pana Jiřího Šimka, bytem Vejprnice, K Myslivně 604.
f) souhlasí s tím, že pokácení stromů podle odstavců a), b) a 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.
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267/2013
a) projednala žádost paní Hany Němcové, bytem Holýšov, Politických vězňů 60E,
podepsanou dalšími 10 občany, o odpolední odvoz školáků ze Základní školy Holýšov do Holýšova – Nového Dvoru.
b) konstatovala, že o odvoz žáků Základní školy Holýšov z/do části Holýšova Nový
Dvůr požádá místního dopravce společnost ČSAD autobusy Plzeň, a. s.
c) pověřuje místostarostku města Holýšova Bc. Hanu Valachovičovou, aby za město Holýšov jednala ve smyslu odstavce b) tohoto usnesení.
268/2013
a) souhlasí se zajištěním dodávky elektrické energie do bývalého posádkového domu armády, který se nachází na pozemku parc. č. 1503 v katastrálním území Holýšov v Průmyslové zóně II – Holýšov, panu Jaroslavu Kubizňákovi, bytem Holýšov, Školní 130.
b) schvaluje Smlouvu o poskytování služeb – dodávky elektrické energie, která bude uzavřena mezi městem Holýšov a panem Jaroslavem Kubizňákem, bytem Holýšov, Školní 130, podle předloženého návrhu.
269/2013 schvaluje Výběrové řízení na ředitele příspěvkové organizace města Holýšova
Městské kulturní středisko Holýšov, sídlem Holýšov, Americká 516, podle předloženého návrhu.
270/2013 schvaluje Přílohu č. 1 Směrnice č. 38 k provádění inventarizace majetku a závazků – Plán inventur na rok 2013, podle předloženého návrhu.
271/2013
a) schvaluje Smlouvu č. 12110662 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Operačního programu Životní prostředí na
akci „Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě Holýšov“, která bude uzavřena
mezi městem Holýšov a Státním fondem životního prostředí České republiky, sídlem Praha 11, Kaplanova 1931/1, podle předloženého návrhu.
b) pověřuje starostu města Holýšova Ing. Antonína Pazoura podepsáním Smlouvy
ve smyslu odstavce a) tohoto usnesení.
272/2013
a) schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
k provozování výstavby nové TR 110/22 kV – prodloužení vodovodního řádu
a kanalizační stoky, která bude uzavřena mezi městem Holýšov a společností ČEZ
Distribuce, a. s., sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, podle předloženého
návrhu.
b) pověřuje starostu města Holýšova Ing. Antonína Pazoura podepsáním Smlouvy
ve smyslu odstavce a) tohoto usnesení.
273/2013 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit rozpočet Svazku obcí Domažlicko na rok 2014 podle předloženého návrhu.
274/2013 schvaluje odměnu ředitelce Mateřské školy Holýšov paní Ivaně Smetákové ve
výši 20.000 Kč.
275/2013 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit návrh kupní smlouvy, která
bude uzavřena mezi městem Holýšov (strana kupující) a vlastníky pozemkové
(KN) parcely č. 815 v katastrálním území Neuměř o výměře 5.389 m2, manželi
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Josefem a Marií Vrzalovými, oba bytem Kvíčovice 33 (strana prodávající) za
sjednanou kupní cenu ve výši 75 Kč za 1 m2. Celková kupní cena je ve výši
404.175 Kč. Náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a s podáním návrhu na
vklad do katastru nemovitostí bude hradit strana kupující a daň z převodu nemovitosti uhradí strana prodávající.
276/2013
a) souhlasí s pronájmem pozemků (KN) parc. č. 945, 1617, 1379/8, 1379/17,
1379/20, vše v katastrálním území Holýšov, za účelem zahájení provozu sběrného
dvora na novém stanovišti v Holýšově pod Husovou třídou.
b) schvaluje Nájemní smlouvu o pronájmu pozemků (KN) parc. č. 945, 1617,
1379/8, 1379/17, 1379/20, vše v katastrálním území Holýšov, za účelem zahájení
provozu sběrného dvora na novém stanovišti v Holýšově pod Husovou třídou, která bude uzavřena mezi městem Holýšov a společností Západočeské komunální
služby, a. s., sídlem Plzeň, Koterovská 522, podle předloženého návrhu.
c) pověřuje starostu města Holýšova Ing. Antonína Pazoura podepsáním smlouvy ve
smyslu odstavce b) tohoto usnesení.
277/2013 schvaluje měsíční plat paní Věry Šlejmarové, která byla dne 4. 11. 2013 usnesením RMH č. 257b/2013 pověřena řízením Městského kulturního střediska Holýšov na dobu od 1. 12. 2013 do doby nástupu nového ředitele, ve stejné výši, kterou pobírala za výkon funkce ředitelky Městského kulturního střediska Holýšov.
278/2013 bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC Holýšov za rok
2013, IČ: 00253367, zpracovaný Krajským úřadem Plzeňského kraje, Odborem
ekonomickým, Oddělením přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly.
279/2013 bere na vědomí Zápis o provedené roční kontrole dětských hřišť podle ČSN EN
1176 a ČSN EN 1177 ze dne 17. října 2013.
280/2013
a) bere na vědomí informaci o provedené kontrole vývěsních skříněk u křižovatky
ulic Luční a Táborová a konstatuje, že některé vývěsní skříňky jsou využívány
k jinému účelu, než k jakému jsou určeny.
b) ukládá místostarostce města Holýšova Bc. Haně Valachovičové, aby vyzvala nájemce vývěsních skříněk u křižovatky ulic Luční a Táborová, kteří využívají vývěsní skříňky k jinému účelu, než k jakému jsou určeny, aby zjednali nápravu.
Dne 21. 11. 2013 zpracoval: Mgr. Bc. Kamil F. Šefl

Ing. Antonín Pazour

Bc. Hana Valachovičová

starosta

místostarostka

Razítko Města Holýšov:
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