Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšov

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
65.
schůze Rady města Holýšov ve volebním období 2010 - 2014
konané dne 14. října 2013
Rada města Holýšov:
227/2013

schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) organizační složka „Dům dějin Holýšovska“
b) Organizační řád Městského úřadu Holýšov
4. Žádosti
a) o souhlas s navýšením kapacity školní družiny ZŠ Holýšov
5. Ke schválení
a) Rozpočtové opatření města Holýšov na rok 2013 č. 3
b) Dodatek č. 2 SON na NP čp. 214 – Zdeňka Leitlová
c) Dodatek č. 1 SON na NP čp. 72 – Miloslav Khas
d) změna ve složení Osadního výboru pro část Dolní Kamenice
e) odměna členům komisí RMH (GK, BSK, KZO, KPP)
f) odměna členům výborů ZMH (FV, KV, OVDK)
g) peněžitý dar uvolněným členům ZMH
h) projekt meziobecní spolupráce SMO ČR – Mikroregion Radbuza
6. Ostatní
a) Zápis jednání zástupců města Holýšov a zástupců části Dolní Kamenice ze
dne 2. 10. 2013
b) dopis Sdružení vojáků Národních ozbrojených sil ze dne 26. 8. 2013
c) informace o parkování firemního autobusu na parkovišti u fotbal. stadionu
d) občanský zákoník - školení (Dobřany, 29. 11. 2013)
e) informace o průběhu společ. koncertu „Holýšovská setkání s dechovkou“

228/2013
a) doporučuje ZMH zřídit organizační složku města Holýšov „Dům dějin Holýšovska“, a to s účinností od 1. prosince 2013.
b) doporučuje ZMH schválit Zřizovací listinu organizační složky „Dům dějin Holýšovska“ podle předloženého návrhu.
229/2013
a) schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, Organizační řád Městského úřadu Holýšov
včetně příloh č. 1 - Organizační struktura Městského úřadu Holýšov, č. 2 – Náplně
práce jednotlivých útvarů Městského úřadu Holýšov a č. 3 – Struktura zaměstnanců města Holýšov zařazených do Městského úřadu Holýšov, podle předloženého
návrhu.
b) bere na vědomí zprávu o úmrtí Mgr. Aleše Hájovského z Advokátní kanceláře
Tachov, nám. Republiky 57, která pro město Holýšov zajišťovala agendu komise
k projednávání přestupků, a konstatovala, že usnesením č. 219/2013 ze dne 30. zá-
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ří 2013 schválila, že s účinností od 1. listopadu 2013 si bude město Holýšov řešit
přestupky referentsky v rámci městského úřadu.
c) děkuje dosavadnímu předsedovi přestupkové komise Mgr. Bc. Alexandru Horákovi a členům Komise k projednávání přestupků Mgr. Janě Štenglové, panu Jiřímu Šlejmarovi, panu Josefu Hájkovi a Mgr. Bc. Kamilu F. Šeflovi za dosavadní
činnost.
d) doporučuje starostovi města, aby v souladu s § 106 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, ukončil ke dni 31. října 2013 činnost
stávající komise k projednávání přestupků.
230/2013 souhlasí s navýšením kapacity školní družiny Základní školy Holýšov z povoleného počtu 130 žáků na počet 160 žáků.
231/2013 doporučuje ZMH schválit Rozpočtové opatření města Holýšov na rok 2013 číslo
3 podle předloženého návrhu.
232/2013
a) souhlasí s pronájmem nebytových prostor v Holýšově v Příčné ulici čp. 214 za
účelem provozování kancelářské činnosti paní Zdeňce Leitlové, bytem Holýšov,
Pod Makovým vrchem 498.
b) schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o nájmu nebytových prostor v Holýšově v Příčné ulici čp. 214 za účelem provozování kancelářské činnosti, který bude uzavřen
mezi městem Holýšov a paní Zdeňkou Leitlovou, bytem Holýšov, Pod Makovým
vrchem 498, podle předloženého návrhu.
233/2013
a) souhlasí s pronájmem nebytových prostor v Holýšově ve Školní ulici čp. 72 za
účelem uskladnění nábytku panu Miloslavu Khasovi, bytem Holýšov, Husova třída 305.
b) schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o nájmu nebytových prostor v Holýšově ve
Školní ulici čp. 72 za účelem uskladnění nábytku, který bude uzavřen mezi městem Holýšov a panem Miloslavem Khasem, bytem Holýšov, Husova třída 305,
podle předloženého návrhu.
234/2013 doporučuje ZMH:
a) souhlasit se změnou ve složení Osadního výboru pro část Dolní Kamenice.
b) odvolat z Osadního výboru pro část Dolní Kamenice pana Pavla Sirového a paní
Alžbětu Tomanovou.
c) jmenovat nové členy Osadního výboru pro část Dolní Kamenice pana Tomáše
Multruse a pana Stanislava Kreysu.
d) jmenovat pana Tomáše Opatrného předsedou Osadního výboru pro část Dolní
Kamenice.
235/2013
a) schvaluje odměny členům Grantové komise, Bytové a sociální komise, Komise
pro záležitosti občanů, Komise k projednávání přestupků za práci v roce 2013
podle předloženého návrhu.
b) ukládá místostarostce města Holýšov Bc. Haně Valachovičové a tajemníkovi
Městského úřadu Holýšov Mgr. Bc. Kamilu F. Šeflovi, aby zpracovali pravidla
pro odměňování členů komisí zřizovaných RMH pro rok 2014.
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236/2013 doporučuje ZMH schválit vyplacení odměn členům Finančního výboru, Kontrolního výboru a Osadního výboru pro část Dolní Kamenice za práci v roce 2013
podle předloženého návrhu.
237/2013 doporučuje ZMH schválit v souladu s § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, peněžité dary uvolněným členům
ZMH, a to starostovi Ing. Antonínu Pazourovi a místostarostce Bc. Haně Valachovičové podle předloženého návrhu.
238/2013 doporučuje ZMH schválit Smlouvu o vzájemné spolupráci při realizaci projektu
„Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“, která bude uzavřena mezi Svazem
měst a obcí ČR, sídlem Praha 4, 5. května 1640/65, a Dobrovolným svazkem obcí
Mikroregion Radbuza, sídlem Dobřany, náměstí T. G. M. 1, podle předloženého
návrhu.
239/2013 bere na vědomí Zápis z jednání zástupců města Holýšov s Osadním výborem pro
část Dolní Kamenice ze dne 2. října 2013 podle předloženého návrhu.
240/2013 bere na vědomí dopis s nabídkou spolupráce při organizaci oslav významné události osvobození koncentračního tábora v Holýšově ze dne 26. srpna 2013, který
zaslalo Sdružení vojáků Národních ozbrojených sil.
241/2013 bere na vědomí informaci o parkování autobusu na pozemku města Holýšov
u fotbalového stadionu, kterou za společnost Tagorating, s. r. o., sídlem Praha 4,
Meteorologická 792/29, zaslal pan Jiří Rozporka.
242/2013
a) bere na vědomí informaci o konání odborného školení na téma „Nový občanský
zákoník“, které se uskuteční v Dobřanech dne 29. listopadu 2013.
b) vyzývá k účasti na školení podle odstavce a) ředitele všech příspěvkových organizací zřízených městem Holýšov.
243/2013 bere na vědomí informaci o průběhu 103. pokračování pořadu „Holýšovská setkání s dechovkou“, které se uskutečnilo v Městském kulturním středisku Holýšov
dne 11. října 2013 od 18 hodin, a kde účinkovala spolková kapela z partnerského
města Kümmersbruck.
Dne 18. 10. 2013 zpracoval: Mgr. Bc. Kamil F. Šefl

Ing. Antonín Pazour

Bc. Hana Valachovičová

starosta

místostarostka

Razítko Města Holýšov:
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