Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšov

Město Holýšov

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
30.
schůze Rady města Holýšov ve volebním období 2010 - 2014
konané dne 27. února 2012

Rada města Holýšov:
45/2012

schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) žádost o pronájem části pozemku parc. č. 100/3 v k. ú. Holýšov + SON –
Vladimír Nový
b) právní stanovisko AK Saxinger, Chalupsky & Partner, v. o. s., k právnímu
rozboru OZV č. 2/2011
4. Žádosti
a) o ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor v DPS – Olga Makulová
b) o pronájem nebytových prostor v DPS – Zlatuše Pluhařová
5. Ke schválení
a) Fond rozvoje bydlení (vyhodnocení za rok 2011, Pravidla č. 1/2012, Výběrové řízení)
b) Zápis č. 1/2012 ze zasedání Finančního výboru dne 15. 2. 2012
c) Zápis zasedání grantové komise ze dne 18. 1. 2012
d) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Holýšov, IČ: 00253367,
za rok 2011 – KÚPK
e) Smlouva o připojení výrobny k distribuční soustavě na napěťové hladině 0,4
kV (NN) č. 12_SOP_01_4120763422 – ČEZ Distribuce, a. s.
f) Zápis o finančním vypořádání mezi Městem Holýšov a Základní uměleckou
školou Holýšov za rok 2011
g) platový výměr ředitele ZUŠ Holýšov
h) podněty k pokácení a úpravě stromů a keřů
6. Ostatní
a) Zápis o výsledku inventarizace majetku ke dni 31. 12. 2011 – MKS
b) Protokol o kontrole výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí –
vidimace a legalizace - KÚPK

46/2012
a) souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 100/3 o výměře 21 m2 v katastrálním území Holýšov panu Vladimíru Novému, bytem Kaceřov čp. 1, 331 51 Kaznějov.
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b) schvaluje Nájemní smlouvu o pronájmu části pozemku parc. č. 100/3 v katastrálním území Holýšov, která bude uzavřena mezi Městem Holýšov a panem Vladimírem Novým, bytem Kaceřov 1, 331 51 Kaznějov, podle předloženého návrhu.
Smlouva bude uzavřena na dobu pěti let do 28. února 2017.
47/2012

bere na vědomí právní stanovisko advokátní kanceláře Saxinger, Chalupsky &
Partner, v. o. s., sídlem Plzeň, Bedřicha Smetany 2, k právnímu rozboru Ministerstva vnitra České republiky, Odboru dozoru a kontroly veřejné správy, Oddělení
dozoru Plzeň, k Obecně závazné vyhlášce č. 2/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterijní terminál
a herní místo lokálního herního systému.

48/2012

souhlasí s ukončením Smlouvy o nájmu nebytových prostor v Domě s pečovatelskou službou v Holýšově, MUDr. Šlejmara 235, která byla uzavřena mezi Městem
Holýšov a paní Olgou Makulovou, bytem Holýšov, Táborová 429. Smlouva bude
ukončena dohodou k 29. únoru 2012.

49/2012
a) konstatuje, že záměr pronajmout nebytový prostor v Domě s pečovatelskou službou v Holýšově, MUDr. Šlejmara 235, musí být vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Holýšov na zákonem stanovenou dobu a poté se RMH vrátí k projednání žádosti paní Zlatuše Pluhařové, bytem Stod, Družstevní 286.
b) ukládá místostarostce Bc. Haně Valachovičové, aby zajistila vyvěšení záměru
pronajmout nebytový prostor v Domě s pečovatelskou službou v Holýšově,
MUDr. Šlejmara 235, na úřední desku na zákonem stanovenou dobu.
50/2012

doporučuje ZMH:
a) schválit Vyhodnocení Fondu rozvoje bydlení na území města Holýšov za rok
2011 podle předloženého návrhu.
b) schválit Pravidla Města Holýšov č. 1/2012, o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Holýšov, podle předloženého návrhu.
c) vyhlásit v souladu s Článkem IV. odst. 5 Pravidel Města Holýšov č. 1/2012, o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Holýšov Výběrové řízení na použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na
území města Holýšov v roce 2012.

51/2012

doporučuje ZMH schválit Zápis č. 1/2012 ze zasedání finančního výboru dne 15.
února 2012 podle předloženého návrhu.

52/2012
a) schvaluje Zápis zasedání grantové komise ze dne 18. 1. 2012 podle předloženého
návrhu.
b) uděluje výjimku a souhlasí v souladu s čl. 2 odst. 5 písm. c) Zásad k zabezpečení
grantového systému ze dne 5. února 2007 s poskytnutím 100% finančního příspěvku žádostem označeným O8, K12 a S5, kde je žadatelem Základní škola Holýšov.
c) doporučuje ZMH schválit v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. b) Zásad k zabezpečení
grantového systému ze dne 5. února 2007 přidělení finančních příspěvků ve výši
1.270.000 Kč u žádosti označené S3 a ve výši 178.000 Kč u žádosti označené S4,
jejichž žadatelem je Tělovýchovná jednota Holýšov.
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53/2012

bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Holýšov, IČ:
00253367, za rok 2011, předloženou Krajským úřadem Plzeňského kraje, Odbor
Ekonomický, Oddělení přezkoumání hospodaření obcí a kontroly, sídlem Plzeň,
Škroupova 18.

54/2012

schvaluje Smlouvu o připojení výrobny k distribuční soustavě na napěťové hladině 0,4 kV (NN) číslo: 12_SOP_01_4120763422, která bude uzavřena mezi provozovatelem distribuční soustavy společností ČEZ Distribuce, a. s., sídlem Děčín,
Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035, a Městem Holýšov, sídlem
Holýšov, náměstí 5. května 32, podle předloženého návrhu.

55/2012
a) schvaluje Zápis o finančním vypořádání mezi Městem Holýšov a Základní uměleckou školou Holýšov za rok 2011 podle předloženého návrhu.
b) konstatuje, že Základní umělecká škola Holýšov vykazuje zlepšený hospodářský
výsledek z prostředků získaných vlastní činností ve výši 4.598 Kč.
c) souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku Základní umělecké školy Holýšov
za rok 2011 tak, že částka ve výši 2.000 Kč bude převedena do fondu odměn
a částka ve výši 2.598 Kč bude převedena do rezervního fondu.
d) bere na vědomí, že finanční částka převedená do fondu odměn bude použita na
odměny pracovníků školy a částka přidělená do rezervního fondu bude použita na
údržbu, zlepšení prostředí školy, vybavení školy a nákup učebních pomůcek.
56/2012

schvaluje nový platový výměr ředitele Základní umělecké školy Holýšov
Mgr. Norberta Štěříka podle předloženého návrhu.

57/2012

souhlasí:
a) se svázáním 1 ks borovice, která se nachází na veřejném prostranství před bytovým domem čp. 341 v Holýšově, Ruská ulice, na pozemku parc. č. 1415/1 (KN)
v katastrálním území Holýšov.
b) s provedením bezpečnostního řezu a redukcí části koruny 1 ks ořešáku
a s provede-ním kontroly hlavního úžlabí stromu, který se nachází v blízkosti nemovitosti v Holýšově, část Dolní Kamenice, na pozemku parc. č. 25/1 (KN)
v katastrálním území Dolní Kamenice u Staňkova.
c) s pokácením 2 ks smrků, které se nacházejí na veřejném prostranství před zahradou parc. č. 1318/38 v Holýšově, na pozemku parc. č. 1318/1 (KN) v katastrálním území Holýšov.
d) s pokácením souvislého pásu jehličnanů smrků a jedle, které se nacházejí
v Holýšově mezi zahradou parc. č. 1391/6 a komunikací směr Dolní Kamenice, na
pozemku parc. č. 1495/1 (KN) v katastrálním území Holýšov.
e) s pokácením 1 ks břízy a 2 ks borovice, s odstraněním suchých a poškozených
větví u ostatních taxonů včetně instalace dynamické bezpečnostní vazby na jedné
z borovic, které se nacházejí v Holýšově před zahradami parc. č. 1391/21,
1391/35, 1391/28 a 1391/29, na pozemku parc. č. 1384/1 (KN) v katastrálním
území Holýšov.
f) s pokácením 1 ks borovice a se zvednutím koruny 1 ks jabloně, které se nacházejí
před vchodem do bytového domu čp. 345 a za bytovým domem čp. 346 v Holýšově, Ruská ulice, na pozemku parc. č. 1336/1 (KN) v katastrálním území Holýšov.
g) s prořezem 4 ks stromů (borovice, smrk, javor a lípa), které se nacházejí u sušáků
na prádlo před bytovým domem čp. 336 v Holýšově, Ruská ulice, na pozemku
parc. č. 1404/1 (KN) v katastrálním území Holýšov. Úpravu 2 keřů u vchodu do
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bytového domu čp. 336 v Holýšově, Ruská ulice, na pozemku parc. č. 1404/1
(KN) v katastrálním území Holýšov provede Společenství vlastníků bytových
jednotek čp. 336 na své náklady.
h) s pokácením 2 ks vrb a 1 ks borovice a dalších náletových dřevin (keřů), které se
nacházejí v Holýšově, na pozemku parc. č. 1038/1 (KN) v katastrálním území Holýšov. se zdravotními případně redukčními řezy u 2 ks lip (borovice zůstane bez
zásahu), které se nacházejí se před a po boku bytových domů čp. 465 a 466 v Holýšově, ulice Pod Makovým vrchem, na pozemku parc. č. 1145/2 (KN) v katastrálním území Holýšov.
i) s pokácením taxonů v Holýšově, Tylově ulici, zařazených v Inventarizaci zeleně
na pozicích 307, 319-332 a 342, které se nacházejí na části pozemku parc.
č. 1295/1 (KN) v katastrálním území Holýšov.
j) s tím, že pokácení stromů provede na náklady Města 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 na nekácených stromech a výsadbu
nových dřevin provede na náklady Města Holýšov podnikatel v oboru arboristiky
pan Tomáš Hupač, Profi Tree Work, bytem Holýšov, Táborová 447, podle předložené cenové nabídky.
58/2012

schvaluje Zápis o výsledku inventarizace majetku ke dni 31. prosinci 2011 konané v Městském kulturním středisku Holýšov podle předloženého návrhu.

59/2012

bere na vědomí Protokol o kontrole výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí na úseku vidimace a legalizace č. j. VVŽÚ/1778/12, předložený Krajským úřadem Plzeňského kraje, Odborem vnitřních věcí a krajským živnostenským úřadem, sídlem Plzeň, Škroupova 18.

Dne 29.02.2012 zpracoval Mgr. Bc. Kamil F. Šefl

Ing. Antonín Pazour

Bc. Hana Valachovičová

starosta

místostarostka

Razítko Města Holýšov:
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