Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšov

Město Holýšov

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
49.
schůze Rady města Holýšov ve volebním období 2010 - 2014
konané dne 11. února 2013
Rada města Holýšov:
32/2013

schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
4. Žádosti
a) o souhlas s pořádáním hudebního festivalu „Pekelný ostrov 2013“ – Westmusic, o. s.
b) o přidělení jiného bytu, o snížení nájemného – Marie Rajtrová
c) o souhlas s odstraněním zeleně v rámci „Revitalizace sídliště Pod školou“
a „Rekonstrukce části Táborové a Sokolovské ulice v Holýšově“
5. Ke schválení
a) Rozpočet Města Holýšov na rok 2013
b) Fond rozvoje bydlení (Vyhodnocení za rok 2012, Pravidla č. 1/2013, Výběrové řízení)
c) Zápis o řádné inventarizaci k 31.12.2012 – Město Holýšov
d) Zápis o řádné inventarizaci k 31.12.2012 konané v Mateřské škole Holýšov
e) Zápis o finančním vypořádání za rok 2012 – Mateřská škola Holýšov
f) Zápis o provedené inventarizaci majetku k 31.12.2012 – Základní škola Holýšov
g) Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2012 – Základní škola Holýšov
h) Inventarizační zápis o provedené inventarizaci DHM, DDHM a ostatního
majetku k 31.12.2012 – Základní umělecká škola Holýšov
i) Zápis o finančním vypořádání za rok 2012 – Základní umělecká škola Holýšov
j) Zápis Grantové komise ze dne 06.02.2013
6. Ostatní
a) otevírání obálek – prodej bytu č. 2 v čp. 326

33/2013

souhlasí s pořádáním hudebního festivalu „Pekelný ostrov 2013“ ve dnech 12.
a 13. července 2013 společností Westmusic, o. s., IČ: 22844708, sídlem Plzeň,
Pražská 39, v areálu přírodního ostrova u Holýšova za podmínek, že na festivalu
nebudou vystupovat hudební skupiny s extrémistickými ani rasistickými texty,
hlavní program (program na venkovním pódiu) bude ukončen nejpozději v 02:30
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hodin a vedlejší program (reprodukovaná hudba ve stanu) bude ukončen
nejpozději do 05:00 hodin, odpad vzniklý pořádáním festivalu bude odklizen
z celého areálu včetně parkoviště a stanového městečka, obě pódia budou
umístěna tak, aby se zvuk šířil směrem od Holýšova, a pořadatel bude více
spolupracovat s Policií České republiky zejména ve věci chování návštěvníků
festivalu mimo areál festivalu a ve věci parkování návštěvníků festivalu kolem
holýšovského hřbitova.
34/2013
a) bere na vědomí vyjádření ředitele Městského technického a bytového střediska
Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14, Ing. Jana Cendelína ze
dne 25. ledna 2013 k žádosti paní Marie Rajtrové, bytem Holýšov, Tylova 436,
o snížení nájemného za byt č. 2 na adrese Holýšov, Tylova 436, z důvodu výskytu
plísně v bytě.
b) nevyhovuje žádosti paní Marie Rajtrové, bytem Holýšov, Tylova 436, ze dne
26. listopadu 2012 o přidělení jiného bytu z důvodu výskytu plísně v bytě č. 2 na
adrese Holýšov, Tylova 436.
c) nevyhovuje žádosti paní Marie Rajtrové, bytem Holýšov, Tylova 436, ze dne
18. ledna 2013 o snížení nájemného za byt č. 2 na adrese Holýšov, Tylova 436,
z důvodu výskytu plísně v bytě.
d) pověřuje starostu Města Holýšov Ing. Antonína Pazoura, aby zajistil předběžnou
odbornou prohlídku typických závad u společnosti ING.WAY, s. r. o., sídlem
Karlova 19, Plzeň 3, na základě které bude vypracován návrh dalšího postupu ve
věci odstranění plísně v bytě paní Marie Rajtrové č. 2 na adrese v Holýšově,
v Tylově ulici čp. 436.
35/2013

souhlasí:
a) s pokácením stávající veřejné zeleně podle předloženého návrhu z důvodu
zahájení stavby „Revitalizace sídliště pod Základní školou Holýšov“ s termínem
plnění březen až říjen 2013 a s tím, že po dokončení díla bude rozhodnuto o tom,
zda bude do této lokality umístěna vhodná náhradní výsadba či nikoliv.
b) s tím, že pokácení veřejné zeleně provede na náklady Města Holýšov společnost
Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí
5. května 14.

36/2013

doporučuje ZMH schválit Rozpočet Města Holýšov na rok 2013 podle
předloženého návrhu.

37/2013

doporučuje ZMH:
a) schválit Vyhodnocení Fondu rozvoje bydlení na území města Holýšov za rok
2012 podle předloženého návrhu.
b) schválit Pravidla Města Holýšov č. 1/2013, o vytvoření a použití účelových
prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Holýšov, podle předloženého
návrhu.
c) vyhlásit v souladu s článkem VII., odst. 3 Pravidel Města Holýšov č. 1/2013,
o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města
Holýšov Výběrové řízení na použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení
na území města Holýšov v roce 2013.

38/2013

schvaluje Zápis hlavní inventarizační komise ze dne 8. února 2013 o provedení
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inventarizace majetku a závazků Města Holýšov k 31. prosinci 2012 podle
předloženého návrhu.
39/2013

schvaluje Zápis o řádné inventarizaci k 31. prosinci 2012 konané v Mateřské
škole Holýšov podle předloženého návrhu.

40/2013
a) schvaluje Zápis o finančním vypořádání hospodářského výsledku Mateřské školy
Holýšov za rok 2012.
b) konstatuje, že Mateřská škola Holýšov vykazuje hospodářský výsledek ve výši
86.020,45 Kč.
c) souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku Mateřské školy Holýšov za rok
2012 tak, že 80 % ve výši 68.816,36 Kč bude převedeno do rezervního fondu a 20
% ve výši 17.204,09 Kč bude převedeno do fondu odměn.
d) bere na vědomí, že peněžní fondy Mateřské školy Holýšov budou použity podle
§ 30, 31, 32 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění, k dalšímu rozvoji činnosti – vybavení tříd, školních
kuchyní, zahrad a celkovému zlepšení prostředí školy.
e) schvaluje Účetní závěrku příspěvkové organizace města Holýšov Mateřské školy
Holýšov za rok 2012 sestavenou k 31. 12. 2012.
41/2013

schvaluje Zápis o provedení inventarizace majetku k 31. prosinci 2012 v Základní
škole Holýšov podle předloženého návrhu.

42/2013
a) konstatuje, že Základní škola Holýšov vykazuje celkový hospodářský výsledek
za rok 2012 ve výši 188.879,72 Kč.
b) souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku Základní školy Holýšov za rok
2012 tak, že částka ve výši 138.879,72 Kč bude převedena do rezervního fondu
a částka ve výši 50.000 Kč bude převedena do fondu odměn.
c) bere na vědomí, že finanční částka rezervního fondu bude použita na položení
chodníků na školní zahradě a finanční částka fondu odměn bude použita na
odměny pracovníků školy.
d) schvaluje Účetní závěrku příspěvkové organizace města Holýšov Základní školy
Holýšov za rok 2012 sestavenou k 31. 12. 2012.
43/2013

schvaluje Inventarizační zápis o provedené řádné inventarizaci DHM, DDHM
a ostatního majetku Základní umělecké školy Holýšov k 31. prosinci 2012 podle
předloženého návrhu.

44/2013
a) schvaluje Zápis o finančním vypořádání mezi Městem Holýšov a Základní
uměleckou školou Holýšov za rok 2012 podle předloženého návrhu.
b) konstatuje, že Základní umělecká škola Holýšov vykazuje zlepšený hospodářský
výsledek z prostředků získaných vlastní činností ve výši 84.337 Kč.
c) souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku Základní umělecké školy Holýšov
za rok 2012 tak, že částka ve výši 54.337 Kč bude převedena do rezervního fondu
a částka ve výši 30.000 Kč bude převedena do fondu odměn.
d) bere na vědomí, že finanční částka přidělená do rezervního fondu bude použita
na údržbu, zlepšení prostředí školy, vybavení školy a nákup učebních pomůcek
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a finanční částka převedená do fondu odměn bude použita na odměny pracovníků
školy.
e) schvaluje Účetní závěrku příspěvkové organizace města Holýšov Základní
umělecké školy Holýšov za rok 2012 sestavenou k 31. 12. 2012.
45/2013
a) schvaluje Zápis zasedání grantové komise ze dne 6. února 2013 podle
předloženého návrhu.
b) uděluje výjimku a souhlasí v souladu s čl. 2 odst. 5 písm. c) Zásad k zabezpečení
grantového systému ze dne 5. února 2007 s poskytnutím 100% finančního
příspěvku žádostem označeným K5 a S6, kde je žadatelem Základní škola
Holýšov.
c) doporučuje ZMH schválit v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. b) Zásad k zabezpečení
grantového systému ze dne 5. února 2007 přidělení finančních příspěvků ve výši
1.220.000 Kč u žádosti označené S3, ve výši 300.000 Kč u žádosti označené S4
a ve výši 240.000 Kč u žádosti označené S5, jejichž žadatelem je Tělovýchovná
jednota Holýšov.
46/2013
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, třída
1. máje 326:
1. Michal Bárta, bytem Staňkov, Křenovy 61, nabídková cena 502.015 Kč.
2. Jan Lobko, bytem Stod, Hradecká 686, nabídková cena 456.000 Kč.
3. Jan Hána, bytem Holýšov, Pod Makovým vrchem 482, nabídková cena
450.500 Kč.
b) doporučuje ZMH prodat byt číslo 2 na adrese Holýšov, třída 1. máje 326, panu
Michalu Bártovi, bytem Staňkov, Křenovy 61, za nabídkovou cenu 502.015 Kč.
c) doporučuje Zastupitelstvu města Holýšov schválit, že veškeré náklady spojené
s prodejem a sepsáním kupní smlouvy bude hradit kupující.
d) vyzývá zájemce, který se umístil na prvním místě v pořadí zaslaných nabídek /viz
odstavec a)/, aby v souladu s článkem IV odstavcem 13 Zásad prodeje bytů
z vlastnictví Města Holýšov, které byly schváleny Zastupitelstvem města Holýšov
usnesením č. 58 dne 28. února 2011, uhradil kupní cenu do 2 (dvou) měsíců ode
dne doručení vyrozumění o provedení vyhodnocení nabídek a o pořadí, které jim
náleží podle výše nabídnuté ceny (viz odstavec a)/.
Dne 15. 2. 2013 zpracoval Mgr. Bc. Kamil F. Šefl

Bc. Hana Valachovičová
místostarostka

Radek Špiller
radní

Razítko Města Holýšov:
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