Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšov

Město Holýšov

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
55.
schůze Rady města Holýšov ve volebním období 2010 - 2014
konané dne 13. května 2013

Rada města Holýšov:
109/2013
1.
2.
3.
4.

5.

6.

schvaluje následující pořad schůze:
Zahájení schůze
Schválení pořadu schůze
Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
Žádosti
a) o koupi bytu č. 4 v čp. 395 – Josef Mališ
b) o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách Mateřské školy Holýšov
c) o prodej pozemků parc. č. 1379/1 a 1379/8 v k. ú. Holýšov – Rudolf Mužík
Ke schválení
a) projednání a schválení předložených písemností vedením společnosti Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o.:
I. Rozhodnutí jediného společníka vykonávajícího působnost valné hromady
II. Návrh na rozdělení zisku MTBS vytvořeného hospodařením v roce
2012
III. Zápis jednání Dozorčí rady MTBS ze dne 29. 4. 2013
IV. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a ostatními
osobami za rok 2012
V. Žádost o schválení odměn jednatelům společnosti MTBS za rok 2012
VI. Žádost o prodloužení dlouhodobé provozní zálohy
VII. Plán údržby městských domů v roce 2013
b) Směrnice pro stanovení výše úplaty v Mateřské škole Holýšov
c) delegování zástupce na valnou hromadu společnosti CHVAK (20. 6. 2013)
d) Podklad pro rozhodovací proces 2 – Holýšov rekreační areál Tankodrom –
varianty
e) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 130005 na akci „Holýšov - vrt HV 04“
f) Smlouva č. 11098736 o poskytnutí podpory ze SFŽP „Holýšov - vrt HV 04“
Ostatní
a) prodej bytu č. 2 v čp. 488 - otevírání obálek
b) Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek – „I. etapa veřejné infrastruktury
obytného souboru Na Terasách v Holýšově – dopravní řešení (větev 101)“
c) Májový pochod 2013 – Jan Valeš
d) program návštěvy představitelů města Neunburg vorm Wald
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110/2013
a) odkládá žádost o prodej bytu číslo 4 na adrese Holýšov, Americká 395, panu Josefu Mališovi, bytem tamtéž, do doby, než bude zpracován znalecký posudek na
prodej předmětného bytu.
b) ukládá místostarostce Města Holýšov Bc. Haně Valachovičové, aby zajistila
zpracování znaleckého posudku na prodej bytu č. 4 na adrese Holýšov, Americká
395, a další podklady nutné k prodeji bytu podle odstavce a).
111/2013
a) povoluje v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném
znění, výjimku z počtu dětí ve třídách Mateřské školy Holýšov pro školní rok
2013/2014 od 2. září 2013, a to tak, že v budově ve Školní ulici v Holýšově ve třídě „Koťátek“ bude 27 dětí, ve třídě „Berušek“ 26 dětí, ve třídě „Včeliček“ 26 dětí,
a v budově v Luční ulici v Holýšově ve „Žluté“ třídě bude 28 dětí, v „Oranžové“
třídě 26 dětí.
b) povoluje v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném
znění, výjimku z počtu dětí ve třídách Mateřské školy Holýšov pro dobu, kdy je
omezený provoz Mateřské školy Holýšov, a to z počtu 19 dětí na počet 23 dětí na
třídu, ve které jsou zařazeny děti se zdravotním postižením.
112/2013 doporučuje ZMH odložit žádost o prodej částí pozemků parc. č. 1379/1 a 1379/8
(KN), oba v katastrálním území Holýšov, podanou panem Rudolfem Mužíkem,
bytem Holýšov, Pod Makovým vrchem 477, do doby, než bude ukončena probíhající stavba „Holýšov – Zřízení sběrného dvora“ na sousedních pozemcích.
113/2013
a) schvaluje, jako jediný společník obchodní společnosti Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14, Rozhodnutí
jediného společníka vykonávajícího působnost valné hromady ve smyslu § 132
zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění, ve spojení s § 102
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), podle předloženého návrhu.
b) souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku společnosti Městské technické
a bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14, za rok
2012 ve výši 449.453,57 Kč tak, že do Rezervního fondu bude převedena částka
229.453,57 Kč a do Fondu kulturních a sociálních potřeb bude převedena částka
150.000 Kč (po zdanění).
c) bere na vědomí Zápis z jednání Dozorčí rady Městského technického a bytového
střediska Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14, ze dne
29. dubna 2013.
d) schvaluje Zprávu o vztazích mezi ovládající osobou (Město Holýšov) a ovládanou osobou (Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o.) a ostatními
ovládanými osobami v účetním období roku 2012 zpracovanou podle § 66a
odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, podle předloženého návrhu.
e) schvaluje vyplacení prémiového ukazatele ve výši 10 % základní roční mzdy jednatelům společnosti Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o.,
Ing. Janu Cendelínovi a panu Vladimíru Trnkovi.
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f) schvaluje poskytnutí dlouhodobé provozní zálohy ve výši 1.500.000 Kč na dobu
neurčitou s tím, že bude průběžně měsíčně aktualizovaná a předávána ve vyúčtování finančnímu odboru Městského úřadu Holýšov.
g) schvaluje Plán údržby městských domů na rok 2013 podle předloženého návrhu.
114/2013 schvaluje Směrnici ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte
v Mateřské škole Holýšov pro školní rok 2013/2014 podle předloženého návrhu.
115/2013 doporučuje ZMH v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, delegovat jako zástupce Města Holýšov na valnou hromadu společnosti Chodské vodárny a kanalizace, a. s., sídlem Domažlice, Bezděkovské předměstí 388, místostarostku Města
Holýšov Bc. Hanu Valachovičovou.
116/2013 bere na vědomí „Podklad pro rozhodovací proces 2 – Holýšov rekreační areál Tankodrom“, který zpracoval projektový ateliér Sladký & Partners, s. r. o., sídlem
Praha 6, Nad Šárkou 60, a schvaluje pro další práci na studii využití bývalého
tankodromu Variantu 2 – nástup od severu.
117/2013
a) schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 130005 na akci „Holýšov – vrt HV
04“ ze dne 10. ledna 2013, který bude uzavřen mezi Městem Holýšov a společností Stavební geologie – Geosan, s. r. o., IČO 44684631, sídlem Nučice, Karlovotýnská 49, podle předloženého návrhu.
b) pověřuje starostu Města Holýšov Ing. Antonína Pazoura podpisem dodatku ke
smlouvě ve smyslu odstavce a) tohoto usnesení.
118/2013
a) schvaluje Smlouvu č. 11098736 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky (SFŽP ČR) v rámci Operačního programu Životního
prostředí na akci „Holýšov – vrt HV 04“, která bude uzavřena mezi SFŽP ČR,
sídlem Praha 11, Kaplanova 1931/1 a Městem Holýšov.
b) pověřuje starostu Města Holýšov Ing. Antonína Pazoura podepsáním smlouvy
a vykonáním dalších nezbytných úkonů podle průvodního dopisu ke smlouvě
a k rozhodnutí o poskytnutí dotace ve smyslu odstavce a) tohoto usnesení.
119/2013
a) konstatuje, že v souladu se Zásadami prodeje bytů z vlastnictví Města Holýšov
schválenými Zastupitelstvem města Holýšov usnesením č. 58 dne 28. února 2011
určila pořadí zaslaných nabídek na koupi bytu číslo 2 na adrese Holýšov, Pod
Makovým vrchem 488:
1. Josef a Květoslava Martínkovi, bytem Hradec 171, nabídková cena 589.100 Kč.
b) doporučuje ZMH prodat byt číslo 2 na adrese Holýšov, Pod Makovým vrchem
488, manželům Josefu a Květoslavě Martínkovým, bytem Hradec 171, za nabídkovou cenu 589.100 Kč.
c) doporučuje Zastupitelstvu města Holýšov schválit, že veškeré náklady spojené
s prodejem a sepsáním kupní smlouvy bude hradit kupující.
d) vyzývá zájemce, aby v souladu s článkem IV odstavcem 13 Zásad prodeje bytů
z vlastnictví Města Holýšov, které byly schváleny Zastupitelstvem města Holýšov
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usnesením č. 58 dne 28. února 2011, uhradil kupní cenu do 2 (dvou) měsíců ode
dne doručení vyrozumění o provedení vyhodnocení nabídek (viz odstavec a).
120/2013
a) bere na vědomí Protokol o jednání komise pro posuzování a hodnocení nabídek
na zakázku malého rozsahu „I. etapa veřejné infrastruktury obytného souboru
Na Terasách v Holýšově – dopravní řešení (větev 101)“ ze dne 26. dubna 2013.
b) souhlasí, aby smlouva o dílo na akci „I. etapa veřejné infrastruktury obytného
souboru Na Terasách v Holýšově – dopravní řešení (větev 101)“ byla uzavřena se
společností Silnice Horšovský Týn, a. s., IČO 45359164, sídlem Horšovský Týn,
Nad Rybníčkem 40, za nabídkovou cenu 1.197.282 Kč včetně DPH.
c) pověřuje starostu Města Holýšov Ing. Antonína Pazoura podpisem smlouvy ve
smyslu odstavce b) tohoto usnesení.
121/2013 bere na vědomí informaci Turistického oddílu mládeže 1202 o konání tradičního
turistického pochodu s názvem Májový pochod 2013, který se uskutečnil dne
11. května 2013 v době od 8 do 16 hodin na pěších trasách 3, 10, 15 a 25 km
a trasách pro horská kola 15 a 25 km.
122/2013 bere na vědomí program návštěvy delegace z německého města Neunburg vorm
Wald, která proběhne v době od 16. do 17. května 2013.
Dne 20. 5. 2013 zpracoval: Mgr. Bc. Kamil F. Šefl

Ing. Antonín Pazour

Bc. Hana Valachovičová

starosta

místostarostka

Razítko Města Holýšov:
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