Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
67.
schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2010 - 2014
konané dne 4. listopadu 2013
Rada města Holýšova:
246/2013

schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) Vnitřní směrnice č. 1/2013 – Náplň práce organizační složky „Dům dějin
Holýšovska“
b) Výběrové řízení na vedoucího organizační složky „Dům dějin Holýšovska“
4. Žádosti
a) o prodloužení nájmu městských lesních pozemků a porostů – Jaroslav Žák
b) o znovuzvolení přísedící Jitky Volfíkové – Okresní soud v Domažlicích
c) o prodloužení Smlouvy o dílo na rozvoz obědů – Ladislav Doležal, Marcela
Pavlíková
5. Ke schválení
a) Zápis 27. schůze bytové a sociální komise - 31. 10. 2013
b) Nájemní smlouva č. NSV/604/2013 (vodovod) – ČEZ Distribuce
c) Smlouva o smlouvě budoucí kupní – nákup kontejnerů pro objemný odpad –
SMOPK
d) Smlouva o vytvoření a Stanovy dobrovolného svazku obcí „Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka“, Smlouva o půjčce akcií – CHVaK
e) peněžní dar pro členy JSDHO za rok 2013
6. Ostatní
a) odstoupení z funkce ředitelky MKS – Věra Šlejmarová
b) kontrola SFŽP „Čistá Radbuza“ dne 12. 11. 2013
c) Rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu 115160 (památný strom Jilm) –
MŽP
d) poděkování starosty partnerského města Kümmersbruck Richarda Gassnera

247/2013 schvaluje Vnitřní směrnici č. 1/2013 „Náplň práce organizační složky Dům dějin
Holýšovska“ podle předloženého návrhu.
248/2013 schvaluje Výběrové řízení na vedoucího organizační složky města Holýšova
„Dům dějin Holýšovska“ podle předloženého návrhu.
249/2013
a) odkládá žádost pana Jaroslava Žáka, bytem Staňkov, Krchleby 138, o prodloužení nájmu městských lesních pozemků a porostů na další schůzi.
b) ukládá advokátní kanceláři Saxinger, Chalupsky & Partner, v. o. s., sídlem Plzeň,
Bedřicha Smetany 2, aby zpracovala dodatek ke Smlouvě o nájmu městských lesních pozemků a porostů ve smyslu žádosti pana Jaroslava Žáka včetně inflační doložky.
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250/2013 doporučuje ZMH opětovně zvolit jako přísedící u Okresního soudu v Domažlicích paní Jitku Volfíkovou, bytem Holýšov, Tylova 442.
251/2013
a) odkládá žádost pana Ladislava Doležala, bytem Krchleby, Jiráskova 20, a paní
Marcely Pavlíkové, bytem Staňkov, Rašínova 290/II, o prodloužení Smlouvy o dílo na rozvoz a roznášku obědů pro důchodce a další občany, jejichž stav takovou
službu vyžaduje, uzavřené dne 21. ledna 2001.
b) ukládá advokátní kanceláři Saxinger, Chalupsky & Partners, v. o. s., sídlem Plzeň, Bedřicha Smetany 2, aby zpracovala dodatek ke Smlouvě o dílo na rozvoz
a roznášku obědů pro důchodce a další občany, jejichž stav takovou službu vyžaduje, uzavřené dne 21. ledna 2001, s tím, že bude zahrnovat doložku mlčenlivosti
a legislativní změny a bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní
lhůtou ke konci roku.
252/2013 schvaluje Zápis 27. schůze bytové a sociální komise ze dne 31. 10. 2013 podle
předloženého návrhu.
253/2013
a) odkládá rozhodnutí o Nájemní smlouvě č. NSV/604/2013, která má být uzavřena
mezi smluvními stranami ČEZ Distribuce, a. s., sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, a město Holýšov, a jejímž předmětem je nájem vodovodního řadu
pitné vody v délce 65,3 m, profil DN110mm, nacházející se u nové transformovny
110/22 kV na východním okraji města Holýšov u Nádražní ulice.
b) ukládá starostovi města Holýšov Ing. Antonínu Pazourovi jednat se zástupci společnosti Chodské vodárny a kanalizace, a. s., sídlem Domažlice, Bezděkovské
předměstí 388, o nájemní smlouvě uvedené v odstavci a) tohoto usnesení.
254/2013 schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí kupní na kontejner typu ABROLL o objemu 36 m2 (projekt „Nákup kontejnerů pro objemný odpad“), která bude uzavřena mezi smluvními stranami Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje, sídlem Plzeň,
Riegrova 1 (jako budoucí prodávající), a město Holýšov (jako budoucí kupující)
podle předloženého návrhu.
255/2013 doporučuje ZMH:
a) souhlasit se vznikem dobrovolného svazku obcí „Vodohospodářský svazek obcí
Domažlicka“, sídlem Domažlice, Bezděkovské předměstí 388, a současně schválit
Smlouvu o vytvoření dobrovolného svazku obcí „Vodohospodářský svazek obcí
Domažlicka“, sídlem Domažlice, Bezděkovské předměstí 388, podle předloženého návrhu, na základě které vstupuje město Holýšov do tohoto svazku, a pověřit
starostu města Holýšova Ing. Antonína Pazoura podpisem této smlouvy.
b) schválit Stanovy Vodohospodářského svazku obcí Domažlicka, které jsou nedílnou součástí Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí „Vodohospodářský
svazek obcí Domažlicka“, sídlem Domažlice, Bezděkovské předměstí 388.
c) pověřit zastupováním města Holýšova v dobrovolném svazku obcí „Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka“ sídlem Domažlice, Bezděkovské předměstí 388,
Ing. Antonína Pazoura, narozeného 18. 4. 1947, bytem Holýšov, Pod Makovým
vrchem 479.
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d) schválit Smlouvu o půjčce akcií uzavíranou mezi Vodohospodářským svazkem
obcí Domažlicka, sídlem Domažlice, Bezděkovské předměstí 388, a městem Holýšov podle předloženého návrhu a pověřit starostu města Holýšova Ing. Antonína
Pazoura podpisem této smlouvy.
256/2013 souhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen zákon o obcích), a v souladu
s § 85 zákona o obcích s poskytnutím peněžního daru ve výši 1.000 Kč každému
členu Jednotky sboru dobrovolných hasičů Holýšov, a to: pánům Ondřeji Benešovi, Radku Dopirákovi, Juraji Engelovi, Marku Engelovi, Pavlu Faitovi, Pavlu Faitovi ml., Davidu Hrubantovi, Josefu Chloupkovi, Jiřímu Jandovi, Tomáši Jandovi,
Lukáši Jiránkovi, Františku Kratochvílovi, Martinu Lorencovi, Davidu Marcellovi, Františku Novákovi, Josefu Novákovi, Bronislavu Říčkovi, Bronislavu Říčkovi ml., Janu Votrubovi a Karlu Zelenému.
257/2013
a) bere na vědomí odstoupení paní Věry Šlejmarové z funkce ředitelky Městského
kulturního střediska Holýšov, a to k 30. 11. 2013.
b) pověřuje paní Věru Šlejmarovou řízením Městského kulturního střediska Holýšov na dobu od 1. 12. 2013 do doby nástupu nového ředitele.
c) ukládá tajemníkovi Městského úřadu Holýšov Mgr. Bc. Kamilu F. Šeflovi, aby
připravil výběrové řízení na pozici ředitele příspěvkové organizace města Holýšova Městské kulturní středisko Holýšov, sídlem Holýšov, Americká 516.
258/2013 bere na vědomí informaci o kontrole projektu „Čistá Radbuza“, kterou dne
12. 11. 2013 provede Státní fond životního prostředí ČR, sídlem Praha 4, Olbrachtova 2006/9.
259/2013 bere na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu 115160 na akci:
„Ošetření památného stromu – Holýšov Jilm v Novém Dvoře“, č. j. 4819/610/13,
identifikační číslo EDS: 115D165004263, vydané Ministerstvem životního prostředí, Odboru obecné ochrany přírody a krajiny, sídlem Praha 10, Vršovická 65.
260/2013 bere na vědomí poděkování starosty partnerského města Kümmersbruck Richarda Gassnera Jednotce sboru dobrovolných hasičů Holýšov za zapůjčení historického automobilu Chevroletu dne 26. října 2013.
Dne 7. 11. 2013 zpracoval: Mgr. Bc. Kamil F. Šefl

Ing. Antonín Pazour

Bc. Hana Valachovičová

starosta

místostarostka

Razítko Města Holýšov:
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