Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšov

Město Holýšov

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
53.
schůze Rady města Holýšov ve volebním období 2010 - 2014
konané dne 8. dubna 2013

Rada města Holýšov:
84/2013

schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
4. Žádosti
a) o doplnění jmen na pomníku obětem II. světové války – Jan Valeš
b) o prominutí nájemného v době rekonstrukce Zdravotního střediska Holýšov –
Rehabilitace Holýšov, s. r. o.
5. Ke schválení
a) prodej bytu č. 2 na adrese Holýšov, Pod Makovým vrchem 488
b) Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ Holýšov konané dne 19. 3. 2013
c) pracovní poměr ředitelky Základní školy Holýšov
d) pracovní poměr ředitelky Mateřské školy Holýšov
e) Předběžný souhlas s účastí města Holýšov v projektu „Nákup kontejnerů pro
objemný odpad“
6. Ostatní
a) Zpráva o činnosti MKS Holýšov za rok 2012
b) Dokumentace pro stavební úpravy – bytové domy v sídlišti „Pod školou“
c) výběr nového kronikáře města Holýšov

85/2013
a) souhlasí s doplněním jmen významné holýšovské rodiny Isidora Freunda narozeného
5. února 1873 a jeho manželky Františky (Francizka) Freundové na pomník obětem
II. světové války v Holýšově na třídě 1. máje.
b) ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo technické provedení doplnění ve smyslu odstavce a) v roce 2014.
c) ukládá tajemníkovi Městského úřadu Holýšov Mgr. Bc. Kamilu F. Šeflovi, aby podklady zaslané RMH panem Janem Valešem předal kronikáři města.
86/2013

promíjí nájemné z nebytových prostor rehabilitace ve Zdravotním středisku Holýšov,
Příčná (dříve ulice Školní) 236, společnosti Rehabilitace Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, Školní 236, z důvodu rekonstrukce, a to od 1. března 2013 do doby, kdy bude
rekonstrukce ukončena a nájemce bude moci předmětné nebytové prostory opětovně
využívat.
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87/2013
a) souhlasí s vyvěšením záměru prodeje volného bytu číslo 2 na adrese Holýšov, Pod
Makovým vrchem 488, na úřední desku Městského úřadu Holýšov v souladu se Zásadami prodeje bytů z vlastnictví Města Holýšova schválených usnesením ZMH
číslo 58 ze dne 28. února 2011.
b) pověřuje místostarostku města Holýšov Bc. Hanu Valachovičovou, aby zajistila vyvěšení záměru prodeje volného bytu číslo 2 na adrese Holýšov, Pod Makovým vrchem 488.
88/2013

bere na vědomí Zápis ze zasedání Školské rady při Základní škole Holýšov konaného dne 19. března 2013.

89/2013
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) a v souladu s touto změnou dnem
31. července 2013 končí pracovní poměr na dobu určitou ředitelce Základní školy
Holýšov Mgr. Ivaně Sedlákové.
b) konstatuje, že nebude v zákonem stanovené lhůtě do 30. dubna 2013 vyhlášen konkurs na ředitele příspěvkové organizace Města Holýšov Základní škola Holýšov, sídlem Holýšov, Táborová 428.
c) souhlasí s prodloužením doby trvání pracovního poměru na dobu určitou ředitelky
příspěvkové organizace Města Holýšov Základní škola Holýšov, sídlem Holýšov, Táborová 428, Mgr. Ivany Sedlákové narozené 15. května 1966, bytem Holýšov, Luční
586, o dalších šest let do 31. července 2019.
90/2013
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) a v souladu s touto změnou dnem
31. července 2013 končí pracovní poměr na dobu určitou ředitelce Mateřské školy
Holýšov paní Ivaně Smetákové.
b) konstatuje, že nebude v zákonem stanovené lhůtě do 30. dubna 2013 vyhlášen konkurs na ředitele příspěvkové organizace Města Holýšov Mateřská škola Holýšov, sídlem Holýšov, Školní 248.
c) souhlasí s prodloužením doby trvání pracovního poměru na dobu určitou ředitelky
příspěvkové organizace Města Holýšov Mateřská škola Holýšov, sídlem Holýšov,
Školní 248, paní Ivany Smetákové narozené 2. července 1965, bytem Holýšov,
Pod Makovým vrchem 478, o dalších šest let do 31. července 2019.
91/2013

schvaluje Předběžný souhlas s účastí města Holýšov v projektu „Nákup kontejnerů
pro objemný odpad“, který se uskuteční v rámci XLV. výzvy Operačního programu
Životního prostředí, Prioritní osa 4. – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování
starých ekologických zátěží, Oblast podpory 4.1.

92/2013

bere na vědomí Zprávu o činnosti Městského kulturního střediska Holýšov, sídlem
Holýšov, Americká 516, v roce 2012.

93/2013

bere na vědomí Dokumentaci pro stavební úpravy bytových domů v sídlišti Pod školou zpracovanou Ing. arch. Oldřichem Hyskem a Ing. Martinem Dobrým z Architektonického studia Hysek, s. r. o., sídlem Plzeň, Jiráskovo náměstí 1727/18.
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94/2013
a) bere na vědomí zprávu o zveřejnění informace v Holýšovském zpravodaji, že
Město Holýšov přijme nového kronikáře.
b) stanovuje termín pro projevení zájmu stát se novým kronikářem Města Holýšov
do 19. dubna 2013 12:00 hodin.
c) konstatuje, že uchazeči, kteří se do termínu podle odstavce b) přihlásí, budou pozváni na příští schůzi RMH, která se koná 22. dubna 2013, od 16:00 hodin, kde
s nimi budou provedeny pohovory a následně vybrán příští kronikář města Holýšov.
Dne 10. 4. 2013 zpracoval: Mgr. Bc. Kamil F. Šefl

Ing. Antonín Pazour

Bc. Hana Valachovičová

starosta

místostarostka

Razítko Města Holýšov:
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