Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšov

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
64.
schůze Rady města Holýšov ve volebním období 2010 - 2014
konané dne 30. září 2013

Rada města Holýšov:
schvaluje následující pořad schůze:

208/2013

Zahájení schůze
Schválení pořadu schůze
Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
Žádosti
a) o souhlas s uzavřením MŠ Holýšov v době vánočních prázdnin
b) o prodloužení pronájmu nebytových prostor – Miloslav Khas
c) o prodloužení pronájmu nebytových prostor – Zdeňka Leitlová
d) o prodej pozemku parc. č. 1127/27 (eč. 20) v k. ú. Holýšov – Zdeněk Šmrha
5. Ke schválení
a) Zápis 26. schůze bytové a sociální komise ze dne 26. 9. 2013
b) peněžní a věcné dary pro bezplatné dárce krve z Holýšova
c) SON nebytových prostor na adrese Holýšov, Příčná 236 – Kamila Bradová
d) SON nebytových prostor na adrese Holýšov, Příčná 236 – Václav Gruber
e) nový platový výměr ředitelky MŠ Holýšov
f) dodatek k veřejnoprávní smlouvě – RÚIAN
g) změna Organizačního řádu Městského úřadu Holýšov
h) zřízení organizační složky města „Dům dějin Holýšovska“
6. Ostatní
a) nabídka na vypracování energ. auditu budovy blokové kotelny čp. 582
b) znovuotevření gynekologicko-porodnického oddělení ve Stodské nemocnici
c) pozvánka na 103. pokračování pořadu „Holýšovská setkání s dechovkou“
d) součinnostní výcvik složek IZS – HZS Plzeňského kraje
e) Osadní výbor pro část Dolní Kamenice
f) pozvánka pro švýcarské partnerské město Port na léto 2014
1.
2.
3.
4.

209/2013 souhlasí s uzavřením Mateřské školy Holýšov v období vánočních prázdnin od
23. prosince 2013 do 3. ledna 2014.
210/2013
a) konstatuje, že záměr pronajmout nebytové prostory v Holýšově ve Školní ulici
čp. 72 musí být vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Holýšov na zákonem
stanovenou dobu a poté se vrátí k projednání žádosti pana Miloslava Khase, bytem Holýšov, Husova třída 305.
b) ukládá místostarostce Města Holýšov Bc. Haně Valachovičové, aby zajistila vyvěšení záměru pronajmout předmětné nebytové prostory na úřední desku na zákonem stanovenou dobu.
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211/2013
a) konstatuje, že záměr pronajmout nebytové prostory v Holýšově v Příčné ulici čp.
214 musí být vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Holýšov na zákonem stanovenou dobu a poté se vrátí k projednání žádosti paní Zdeňky Leitlové, bytem
Holýšov, Pod Makovým vrchem 498.
b) ukládá místostarostce Města Holýšov Bc. Haně Valachovičové, aby zajistila vyvěšení záměru pronajmout předmětné nebytové prostory na úřední desku na zákonem stanovenou dobu.
212/2013 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšov prodat pozemek parc. č. 1127/27 (evidenční č. 20) o výměře 581 m2 v katastrálním území Holýšov panu Zdeňku Šmrhovi, bytem Staňkov, Čermná 12, za cenu 690 Kč za 1 m2 s tím, že oprávněné náklady spojené s prodejem pozemku a sepsáním kupní smlouvy bude hradit strana
kupující.
213/2013
a) schvaluje Zápis 26. schůze bytové a sociální komise ze dne 26. září 2013 podle
předloženého návrhu.
b) souhlasí s prominutím pohledávky ve výši 10.676 Kč za zemřelého pana Luboše
Fremera pro nezaplacení nájemného a vyúčtování služeb za rok 2012.
214/2013 souhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, s poskytnutím peněžních a věcných darů pro občany Holýšova, kteří bezplatně darovali krev, podle předloženého návrhu.
215/2013
a) souhlasí s pronájmem nebytových prostor v Holýšově v Příčné ulici čp. 236 za
účelem provozování lékařské praxe MDDr. Mgr. Kamile Bradové, bytem Stod,
Baarova 522.
b) schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor v Holýšově v Příčné ulici čp. 236
za účelem provozování lékařské praxe, která bude uzavřena mezi městem Holýšov a MDDr. Mgr. Kamilou Bradovou, bytem Stod, Baarova 522, podle předloženého návrhu.
216/2013
a) souhlasí s pronájmem nebytových prostor v Holýšově v Příčné ulici čp. 236 za
účelem provozování lékařské praxe MUDr. Václavu Gruberovi, bytem Stod,
U Stavidel 806.
b) schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor v Holýšově v Příčné ulici čp. 236
za účelem provozování lékařské praxe, která bude uzavřena mezi městem Holýšov a MUDr. Václavem Gruberem, bytem Stod, U Stavidel 806, podle předloženého návrhu.
217/2013
a) schvaluje nový platový výměr ředitelky Mateřské školy Holýšov paní Ivany Smetákové podle předloženého návrhu.
218/2013
a) souhlasí s uzavřením dodatku k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení provedení
zápisů údajů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí
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(RÚIAN) mezi městem Holýšov a obcemi Bukovec, Černovice, Horní Kamenice,
Kvíčovice, Neuměř a Štichov.
b) schvaluje vzorový návrh dodatku k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN), který bude uzavřený s obcemi ze správního obvodu města Holýšov, které již mají uzavřenou platnou veřejnoprávní smlouvu, a to s obcemi
Bukovec, Černovice, Horní Kamenice, Kvíčovice, Neuměř a Štichov, podle předloženého návrhu.
219/2013
a) souhlasí v souladu s § 102 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, s tím, že agendu přestupkového řízení bude od
1. listopadu 2013 zabezpečovat tajemník Městského úřadu Holýšov
Mgr. Bc. Kamil F. Šefl.
b) ukládá tajemníkovi, aby předložil návrh nového Organizačního řádu Městského
úřadu Holýšov, kde bude zapracováno usnesení ve smyslu odstavce a).
220/2013
a) doporučuje ZMH, aby v souladu s § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, zřídilo organizační složku města Holýšov „Dům dějin Holýšovska.“
b) ukládá advokátní kanceláři Saxinger, Chalupsky & Partner, v. o. s., sídlem Plzeň,
Bedřicha Smetany 2, aby zpracovala návrh zřizovací listiny a návrh náplně práce
ve formě vnitřní směrnice města organizační složky města ve smyslu předcházejícího odstavce nejpozději do příští schůze, která se koná 14. října 2013.
221/2013 souhlasí se zadáním vypracování energetického auditu budovy blokové kotelny
na adrese Holýšov, Pod Makovým vrchem 582, společností CNE Trade, s. r. o.,
sídlem Plzeň, Částkova 689/74.
222/2013 bere na vědomí oznámení Stodské nemocnice, a. s., o znovuotevření gynekologicko-porodnického oddělení včetně operačních sálů gynekologie a porodnice,
a to od 1. října 2013 od 6:00 hodin.
223/2013 bere na vědomí pozvánku na 103. pokračování pořadu „Holýšovská setkání s dechovkou“, které se uskuteční dne 11. října 2013 od 18:00 hodin v Městském kulturním středisku Holýšov, účinkovat bude také Spolková kapela z partnerského
města Kümmersbruck.
224/2013 bere na vědomí oznámení Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, sídlem Plzeň, Kaplířova 9, o součinnostním výcviku složek Integrovaného záchranného systému, který proběhne v odpoledních hodinách ve dnech 23. a 24. října
2013.
225/2013 bere na vědomí informaci radního Mgr. Libora Schröpfera o aktuální situaci
v části Dolní Kamenice a o práci Osadního výboru pro část Dolní Kamenice.
226/2013
a) souhlasí s pozváním zástupců partnerského švýcarského města Port k návštěvě
města Holýšov v letních měsících v roce 2014.
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b) ukládá radnímu Mgr. Liboru Schröpferovi, aby ve smyslu předcházejícího odstavce připravil v německém jazyce pozvánku zástupcům švýcarského města Port.
Dne 8. 10. 2013 zpracoval: Mgr. Bc. Kamil F. Šefl

Ing. Antonín Pazour

Bc. Hana Valachovičová

starosta

místostarostka

Razítko Města Holýšov:
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