Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšov

Město Holýšov

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
51.
schůze Rady města Holýšov ve volebním období 2010 - 2014
konané dne 11. března 2013
Rada města Holýšov:
56/2013

schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) rozbor příčin stavu bytových jednotek v sídlišti Pod Školou, ustavení komise
b) vlajka Města Holýšov – návrhy
c) sdělení k záležitosti manželů Martínkových - ZŠ
4. Žádosti
a) o ukončení nájmu NP v PZ II – Miroslav Černohorský
b) o omezení provozu MŠ o letních prázdninách 2013
5. Ke schválení
a) úplata za vzdělávání dítěte v MŠ v období červenec a srpen 2013
b) MŠ: přijímací řízení pro školní rok 2013/2014, kritéria přijímacího řízení, pozvánka na den otevřených dveří
c) Smlouva o nájmu NP v PZ II – ATOM, s. r. o.
d) Zápis o finančním vypořádání hospodářského výsledku MKS za rok 2012
6. Ostatní
a) podněty k pokácení a úpravě stromů a keřů
b) oznámení o ukončení nájemní smlouvy – Karel Lang
c) Zápis Energetické komise – 4. 3. 2013
d) Rozhodnutí č. 12110662 – Státní fond životního prostředí – čistící vůz
e) poděkování za průběh voleb – ČSÚ
f) služba architekta pro Město Holýšov
g) oprava schodiště u pomníku ze třídy 1. máje

57/2013
a) bere na vědomí Zprávu k prohlídce bytových jednotek v sídlišti Pod Školou ve věci
poruch v bytových jednotkách ve vlastnictví Města Holýšov vypracovanou společností ING.WAY, s. r. o., sídlem Plzeň, Karlova 19.
b) schvaluje zřízení nové komise na řešení problémů výskytu plísně v bytových jednotkách v sídlišti Pod Školou a jmenuje členy do této komise: pana Milana Hulína,
Ing. Jana Cendelína a pana Jiřího Hafiče.
58/2013

odkládá na příští schůzi RMH rozhodnutí o výběru návrhu nové vlajky Města Holýšov, který bude poté předložen Zastupitelstvu města Holýšov ke schválení.
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59/2013

bere na vědomí Sdělení ředitelky Základní školy Holýšov Mgr. Ivany Sedlákové ve
věci řešení záležitosti manželů Miroslava a Dagmar Martínkových.

60/2013

souhlasí s ukončením pronájmu nebytového prostoru „sklad č. 12“ nacházejícího se
na pozemku parc. č. 399/4 v katastrálním území Neuměř v Holýšově v Průmyslové
zóně II s panem Miroslavem Černohorským, bytem Holýšov, Pod Makovým vrchem
477, k 31. březnu 2013.

61/2013

souhlasí s omezením a přerušením provozu Mateřské školy Holýšov v době letních
prázdnin. Provoz obou budov MŠ bude přerušen v době od 22. července 2013 do
9. srpna 213 a v ostatních dnech bude provoz omezen tak, že pro všechny děti bude
otevřena budova ve Školní ulici, budova v Luční ulici bude z důvodu rekonstrukce
uzavřena v době od 1. července 2013 do 31. srpna 2013.

62/2013

schvaluje „Dodatek č. 1 Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání
dítěte v Mateřské škole Holýšov pro školní rok 2012/2013 – úplata v období letních
prázdnin červenec – srpen 2013“ podle předloženého návrhu.

63/2013
a) schvaluje Přijímací řízení do Mateřské školy Holýšov pro školní rok 2013/2014
včetně Kritérií přijímacího řízení podle předloženého návrhu.
b) bere na vědomí konání akce „Den otevřených dveří v Mateřské škole Holýšov“ podle předloženého návrhu.
64/2013

schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor skladu v Holýšově, v Průmyslové
zóně II v budově čp. 75 nacházejícího se na pozemku st. č. 99 (v usnesení RMH
č. 49/2013 bylo chybně uvedeno pozemek parc. č. 399/4) v katastrálním území Neuměř, která bude uzavřena mezi Městem Holýšov a společností ATOM Car Engineering, s. r. o., zastoupenou panem Danielem Vanžurou, bytem Kozolupy 286, a panem
Jaromírem Kostlivým, bytem Dobřany, Komenského 1074, podle předloženého návrhu.

65/2013
a) schvaluje Zápis o finančním vypořádání hospodářského výsledku Městského kulturního střediska Holýšov za rok 2012 podle předloženého návrhu.
b) konstatuje, že Městské kulturní středisko Holýšov vykazuje za rok 2012 hospodářský výsledek ve výši 0 Kč.
c) bere na vědomí, že za rok 2012 není možno provést rozdělení hospodářského výsledku do fondů Městského kulturního střediska Holýšov.
d) souhlasí s tím, že nevyčerpané prostředky z neinvestiční dotace Města Holýšov na
rok 2012 v celkové výši 303.892,76 Kč budou převedeny do roku 2013.
e) schvaluje Účetní závěrku příspěvkové organizace města Holýšov Městské kulturní
středisko Holýšov za rok 2012 sestavenou k 31. 12. 2012.
66/2013

souhlasí:
a) s pokácením 3 ks cyprišku, 1 ks zeravu, 1 ks borovice těžké a 1 ks smrku pichlavého,
které se nacházejí před vchodem do budovy Mateřské školy Holýšov, na ulici Školní,
na pozemku parc. č. 925/1 (KN) v katastrálním území Holýšov.
b) s pokácením 1 ks zeravu a 1 ks borovice, které se nacházejí v těsné blízkosti fasády
bytového domu čp. 484 v Holýšově, ulice Pod Makovým vrchem, na pozemku parc.
č. 1145/4 (KN) v katastrálním území Holýšov.
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c) s pokácením 1 ks borovice lesní, která se nachází v těsné blízkosti fasády bytového
domu čp. 478 v Holýšově, ulice Pod Makovým vrchem, na pozemku parc. č. 1415/4
(KN) v katastrálním území Holýšov.
d) s tím, že pokácení stromů podle odstavců a), b), c) provede na náklady Města společnost Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí
5. května 14.
67/2013

souhlasí s ukončením Smlouvy o nájmu za dočasné užívání části pozemku parc.
č. 1175/1 v katastrálním území Holýšov o výměře 15 m2, která byla uzavřena mezi
Městem Holýšov a panem Karlem Langem, bytem Holýšov, Pod Makovým vrchem
477, a to k 31. prosinci 2012.

68/2013

bere na vědomí Zápis 3. schůze Energetické komise Rady Města Holýšov ze dne
4. března 2013.

69/2013

bere na vědomí Rozhodnutí č. 12110662 o poskytnutí podpory na spolufinancování
projektu v rámci programu Životního prostředí z prostředků Státního fondu životního
prostředí ČR na akci „Snížení imisní zátěže z dopravy ve Městě Holýšov“ na koupi
samosběrného čistícího vozu.

70/2013

bere na vědomí děkovný dopis Krajské správy Českého statistického úřadu v Plzni,
sídlem Plzeň, Slovanská alej 36, za spolupráci při organizování a zabezpečení první
přímé volby prezidenta ČR.

71/2013
a) souhlasí se zřízením služby architekta pro Město Holýšov od 1. dubna 2013,
b) souhlasí s uzavřením smlouvy o výkonu služby architekta pro Město Holýšov mezi
Městem Holýšov a architektem Ing. Petrem Sladkým na dobu 1 roku a
c) pověřuje starostu Města Holýšov Ing. Antonína Pazoura podpisem smlouvy podle
odstavce b).
72/2013

ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo opravu
schodiště u pomníku padlých na třídě 1. máje do konce měsíce dubna 2013.

Dne 18. 3. 2013 zpracovali: Ing. Romana Tesařová, Mgr. Bc. Kamil F. Šefl

Ing. Antonín Pazour

Bc. Hana Valachovičová

starosta

místostarostka

Razítko Města Holýšov:
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