Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšov

Město Holýšov

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
31.
schůze Rady města Holýšov ve volebním období 2010 - 2014
konané dne 19. března 2012

Rada města Holýšov:
60/2012

schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) žádost o pronájem nebytových prostor v DPS + SON – Zlatuše Pluhařová
4. Žádosti
a) o poskytnutí dlouhodobé zálohy (půjčky) – MTBS Holýšov
b) o změnu SoPS + Dodatek č. 2 (PZ II) – Drahoslava Karbanová
c) o změnu SoPS + Dodatek č. 4 (PZ II) – Petr Lampa
d) o prodloužení SON pozemku – Dodatek č. 4 – Marie Jirková
e) o změnu statutu dopravní komunikace – manželé Lejčkovi
f) o zpřístupnění a využívání pozemků parc. č. 1020 (bývalý tankodrom) za
účelem vybudování přírodní tratě pro moto enduro, cyklokros – Petr Černík
a Ladislav Chmelař
5. Ke schválení
a) Zápis 13. zasedání bytové a sociální komise ze dne 29. 2. 2012
b) dotace na PSOV PK 2012 – čekárna v Dolní Kamenici
c) delegát na valnou hromadu CHVaK, a. s. Domažlice
d) prodloužení funkčního období ředitele ZUŠ Holýšov
e) výpověď Smlouvy o stavebním spoření č. 94-23300575/8060 (V. Hraběta)
f) ředitelské volno v ZŠ Holýšov
g) peněžitý dar holýšovským sportovcům „Sportovec okresu Domažlice 2011“
h) peněžitý dar správci internetových stránek Města Holýšov „Zlatý erb“
i) vyhodnocení zakázky malého rozsahu „Oprava živičného povrchu části
místní komunikace v ulici Politických vězňů v Holýšově“
j) koupě pozemku parc. č. 1294/7 (KN) v k. ú. Holýšov od MUDr. Karla Steidla
k) podněty k pokácení a úpravě stromů a keřů
l) prodej palivového dřeva v lokalitě PZ II a stanovení ceny
6. Ostatní
a) Protokol o výsledku kontroly v MKS Holýšov – Oblastní inspektorát práce
v Plzni
b) umístění v soutěži „Zlatý erb“
c) Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ Holýšov konané dne 1. 3. 2012
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d) zápis dětí do MŠ Holýšov + pravidla pro přijímací řízení + kritéria přijímacího řízení
e) omezení a přerušení provozu v MŠ Holýšov o letních prázdninách
f) návštěva Holýšova zástupci partnerského města Port
g) občanské sdružení Spolkový dům Dolní Kamenice
61/2012
a) souhlasí s pronájmem nebytových prostor v Domě s pečovatelskou službou v Holýšově, MUDr. Šlejmara 235, paní Zlatuši Pluhařové, bytem Stod, Družstevní
286.
b) schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor v domě čp. 235 v Holýšově
v ulici MUDr. Šlejmara za účelem zřízení nehtového studia a pedikúry, která bude
uzavřena mezi Městem Holýšov a paní Zlatuší Pluhařovou, bytem Stod, Družstevní 286, podle předloženého návrhu.
62/2012

doporučuje ZMH schválit prodloužení půjčky ve výši 1.500.000 Kč na dobu
1 roku společnosti Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídlem
Holýšov, náměstí 5. května 14, na přechodné pokrytí záloh na dodávku tepla od
provozovatele blokové kotelny společnosti PPT Potrubní technika, s. r. o., sídlem
Plzeň - Černice, Na Vápenicích 862/1, okres Plzeň-město, PSČ 326 00.

63/2012
a) souhlasí se změnou Smlouvy o poskytování služeb ze dne 1. července 2005, která
byla uzavřena mezi Městem Holýšov a paní Drahoslavou Karbanovou, bytem Holýšov, Luční 593, v článku I. Předmět smlouvy, z důvodu výměny podružného
elektroměru.
b) schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb, který bude uzavřen
mezi Městem Holýšov a paní Drahoslavou Karbanovou, bytem Holýšov, Luční
593, podle předloženého návrhu.
64/2012
a) souhlasí se změnou smluvní strany (oprávněného) ve Smlouvě o poskytování služeb ze dne 1. července 2005, která byla uzavřena mezi Městem Holýšov a panem
Petrem Lampou, bytem Holýšov, Pod Makovým vrchem 470.
b) schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytování služeb, který bude uzavřen
mezi Městem Holýšov a společností PR Wood, s. r. o., sídlem Plzeň, Náměstí Generála Píky 2703/27, podle předloženého návrhu.
65/2012
a) souhlasí s prodloužením Smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 1567 v katastrálním území Holýšov paní Marii Jirkové, bytem Holýšov, třída 1. máje 606.
b) schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu části pozemku parc. č. 1567 v katastrálním území Holýšov, který bude uzavřen mezi Městem Holýšov a paní Marií
Jirkovou, bytem Holýšov, třída 1. máje 606, podle předloženého návrhu.
66/2012

nevyhovuje žádosti manželů MUDr. Jana Lečka a MUDr. Drahuše Lejčkové, bytem Plzeň, Na Kovářské stráni 14, o zajištění nové přístupové komunikace
k pozemku parc. č. 1469/11 v katastrálním území Holýšov po lesním pozemku
parc. č. 1471/3 (KN) v katastrálním území Holýšov.

67/2012

nevyhovuje žádosti pana Petra Černíka, bytem Holýšov, Pod Makovým vrchem
538, a pana Ladislava Chmelaře, bytem Holýšov, třída 1. máje 167, o zpřístupnění
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a využívání pozemku parc. č. 1020 v katastrálním území Holýšov za účelem vybudování přírodní tratě pro moto enduro, cyklokros a konstatuje, že Město Holýšov nemá jiný vhodný pozemek pro realizaci jejich záměru.
68/2012

schvaluje Zápis 13. zasedání bytové a sociální komise ze dne 29. února 2012
podle předloženého návrhu.

69/2012

souhlasí s přijetím finanční dotace z dotačního titulu Projekty obcí – část A Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2012 schválené dne 12. 3.
2012 usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 1060/12 ve výši 100.000 Kč,
a pověřuje starostu Města Holýšov Ing. Antonína Pazoura, aby zajistil požadované doklady nutné k uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace.

70/2012

doporučuje ZMH v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zákona číslo
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, delegovat jako zástupce
Města Holýšov na 19. řádnou valnou hromadu společnosti Chodské vodárny
a kanalizace, a. s., tajemníka Mgr. Bc. Kamila F. Šefla.

71/2012
a) bere na vědomí, že dnem 1. ledna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 472/2011 Sb.,
kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
b) konstatuje, že nebude v zákonem stanovené lhůtě do 30. dubna 2012 vyhlášen
konkurs na ředitele příspěvkové organizace Města Holýšov Základní umělecká
škola Holýšov, sídlem Holýšov, Školní 96.
c) souhlasí s prodloužením funkčního období ředitele příspěvkové organizace Města
Holýšov Základní umělecká škola Holýšov, sídlem Holýšov, Školní 96,
Mgr. Norberta Štěříka o dalších šest let do 31. července 2018.
72/2012
a) doporučuje ZMH, aby jako soudem určený opatrovník pana Václava Hraběty,
narozeného dne 16. 9. 1954, souhlasilo s podáním výpovědi Smlouvy o stavebním
spoření č. 94-23300575/8060, která byla opatrovaným uzavřena dne 30. 4. 2003,
a převedením finančních prostředků uložených na účtu č. 94-23300575/8060 na
účet opatrovaného č. 78-2872850247/0100 vedený u holýšovské pobočky akciové
společnosti Komerční banka.
b) doporučuje ZMH, aby pověřilo místostarostku Bc. Hanu Valachovičovou
provedením nutných úkonů ve smyslu odstavce a) tohoto usnesení.
73/2012

bere na vědomí oznámení ředitelky Základní školy Holýšov Mgr. Ivany
Sedlákové, že na 4. dubna 2012 vyhlásila z organizačních důvodů ředitelské
volno.

74/2012

schvaluje poskytnutí peněžitého daru holýšovským sportovcům, kteří byli
oceněni v soutěži „Sportovec okresu Domažlice 2011“, v celkové výši 1.700 Kč
podle předloženého návrhu.

75/2012

schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, poskytnutí peněžitého daru správci internetových
stránek Města Holýšov Bc. Miloslavu Khasovi podle předloženého návrhu.
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76/2012
a) bere na vědomí Protokol o jednání komise pro posuzování a hodnocení nabídek
na zakázku malého rozsahu „Oprava živičného povrchu části místní komunikace
v ulici Politických vězňů v Holýšově“.
b) souhlasí, aby smlouva o dílo na akci „Oprava živičného povrchu části místní
komunikace v ulici Politických vězňů v Holýšově“ byla uzavřena se společností
Silnice Horšovský Týn, a. s., sídlem Horšovský Týn, Nad Rybníčkem 40, za
nabídkovou cenu 1.524.253 Kč včetně DPH.
c) pověřuje starostu Města Holýšov Ing. Antonína Pazoura podpisem smlouvy
ve smyslu odstavce b) tohoto usnesení.
77/2012

doporučuje ZMH koupi pozemku parc. č. 1294/7 (KN) o výměře 72 m2
v katastrálním území Holýšov za cenu 300 Kč za 1 m2 od MUDr. Karla Steidla,
bytem Holýšov, Školní 255. Náklady spojené s koupí pozemku a sepsáním kupní
smlouvy bude hradit strana kupující.

78/2012

souhlasí:
a) s pokácením 4 ks taxonů, a to 2 ks jedle douglaska tisolistá, 1 ks borovice těžká,
1 ks smrk pichlavý, které se nacházejí na veřejném prostranství mezi bytovým
domem čp. 427 a řadovými garážemi v Holýšově, v Táborové ulici, na pozemku
parc. č. 1300/10 (KN) v katastrálním území Holýšov.
b) s tím, že pokácení stromů provede na náklady Města Holýšov společnost Městské
technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května
14.

79/2012

souhlasí s prodejem palivového dřeva získaného z náletů dřevin v lokalitě
Průmyslové zóny II v Holýšově za cenu 72 Kč včetně DPH za 1 prostorový metr.

80/2012

bere na vědomí Protokol o výsledku kontroly v Městském kulturním středisku
Holýšov ze dne 22. 2. 2012, zpracovaný Oblastním inspektorátem práce pro
Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni.

81/2012
a) bere na vědomí umístění se Města Holýšov na 3. místě v krajském kole soutěže
Zlatý erb 2012 v kategorii nejlepší elektronická služba.
b) souhlasí se zřízením služeb zasílání aktualit městských internetových stránek
a zasílání hlášení městského rozhlasu do e-mailových schránek občanům.
82/2012

bere na vědomí Zápis ze zasedání Školské rady při Základní škole Holýšov
konaného dne 1. března 2012 podle předloženého návrhu.

83/2012
a) bere na vědomí, že ve dnech 14. a 16. května 2012 v době od 13:00 do 16:00
hodin v budově ve Školní ulici proběhne zápis dětí do Mateřské školy Holýšov.
b) bere na vědomí pravidla Přijímacího řízení do Mateřské školy Holýšov pro
školní rok 2012/2013 včetně Kritérií přijímacího řízení podle předloženého
návrhu.
84/2012
a) bere na vědomí omezení a přerušení provozu Mateřské školy Holýšov v době
letních prázdnin tak, že v době od 23. července do 10. srpna 2012 bude přerušen
provoz obou budov mateřské školy. V ostatních dnech bude provoz omezen a to
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tak, že pro všechny děti bude otevřena budova v Luční ulici, budova ve Školní
ulici bude z důvodu rekonstrukce uzavřena v době od 1. července do 31. srpna
2012.
b) bere na vědomí Dodatek č. 1 Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní
vzdělávání dítěte v Mateřské škole Holýšov pro školní rok 2011/2012 – úplata
v období letních prázdnin červenec – srpen 2012.
85/2012

bere na vědomí poděkování partnerského města Port za pozvání k návštěvě
Holýšova a pověřuje radního Mgr. Libora Schröpfera, aby potvrdil zástupcům
švýcarského města Port navržený termín jejich návštěvy.

86/2012

bere na vědomí:
a) Zápis z jednání Kontrolního výboru občanského sdružení Spolkový dům Dolní
Kamenice ze dne 20. listopadu 2011.
b) Zápis z jednání Kontrolního výboru občanského sdružení Spolkový dům Dolní
Kamenice ze dne 20. února 2012.
c) Přílohu k daňovému přiznání občanského sdružení Spolkový dům Dolní
Kamenice za rok 2011.

Dne 24.03.2012 zpracoval Mgr. Bc. Kamil F. Šefl

Ing. Antonín Pazour

Bc. Hana Valachovičová

starosta

místostarostka

Razítko Města Holýšov:
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