Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšov

Město Holýšov

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
47.
schůze Rady města Holýšov ve volebním období 2010 - 2014
konané dne 14. ledna 2013

Rada města Holýšov:
303/2013 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) Rámcová smlouva o vypracování úvodního podkladu pro rozhodovací proces
investora při přípravě realizace akce „Rekreační areál – Holýšov“ (ING.WAY)
b) informace o výběrovém řízení na digitalizaci kina Holýšov – MKS
c) Dodatek č. 11 ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 12. 2001 (rozvoz a roznáška obědů)
d) právní stanovisko – Smlouva o výpůjčce na nemovitost čp. 38 (občanské sdružení Spolkový dům Dolní Kamenice)
e) prodej části pozemku parc. č. 1318/1 v k. ú. Holýšov
4. Žádosti
a) o prominutí pohledávek za stravné a úplaty za školné – MŠ
b) o kácení stromů – MŠ
c) o prodloužení nájmu provozovny „Hračky – papír - drogerie“ v Sokolovské ulici čp. 447 + Dodatek č. 2 – Hájková
d) o výjimku podat vyúčtování Grantu 2012 po termínu – Tomáš Hupač
e) o využití prostor společenské místnosti v DPS v Holýšově – Karla Burdová
f) o opětovné začlenění pozemků Města Holýšov – Honební společenstvo Staňkov
ves
g) o jiné řešení záležitosti v ZŠ – manželé Martínkovi
5. Ke schválení
a) jmenování realizačních týmů pro investiční akce spolufinancované z prostředků
EU
b) Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 – ZUŠ
c) Zápis ze schůze bytové a sociální komise dne 10. 1. 2013
6. Ostatní
a) Protokol o veřejnosprávní kontrole v ZUŠ – ČŠI Plzeňský inspektorát
b) oznámení o změně ceny obědů – ZŠ
c) potvrzení termínu návštěvy partnerského města Port (15.-18. 8. 2013) – Schröpfer
d) nabídka na organizaci oslav významného výročí 740 let první písemné zmínky
o Holýšově - Společnost pro zachování kulturního dědictví historie a romantiky
e) nabídka na bezplatnou spolupráci - dTest
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304/2013
a) schvaluje Rámcovou smlouvu o vypracování úvodního podkladu pro rozhodovací
proces investora při přípravě realizace akce „Rekreační areál – Holýšov“, která bude
uzavřena mezi Městem Holýšov a společností ING.WAY, s. r. o., sídlem Plzeň,
Karlova 19, podle předloženého návrhu.
b) pověřuje starostu Města Holýšov Ing. Antonína Pazoura podpisem smlouvy ve
smyslu odstavce a).
305/2013
a) bere na vědomí Oznámení rozhodnutí hodnotící komise o výběru nejvhodnější
nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Digitalizace kina Holýšov“ ze dne
8. ledna 2013.
b) souhlasí s tím, že kupní smlouva na akci „Digitalizace kina Holýšov“ bude uzavřena
s podnikatelem Ivo Čížkem, sídlem Plzeň, Elišky Krásnohorské 9, IČ 64374777,
v provedení „3D projekce a zvuk“ za nabídkovou cenu 687.802 Kč včetně DPH.
c) pověřuje starostu Města Holýšov Ing. Antonína Pazoura podpisem smlouvy ve
smyslu odstavce b) tohoto usnesení.
306/2013
a) schvaluje Dodatek č. 11 ke Smlouvě o dílo na rozvoz a roznášku obědů pro důchodce
a další občany, jejichž stav takovou službu vyžaduje, ze dne 27. prosince 2001, ve
znění dodatků č. 1 ze dne 1. března 2003, č. 2 ze dne 1. března 2004, č. 3 ze dne
8. února 2005, č. 4 ze dne 9. ledna 2006, č. 5 ze dne 8. ledna 2007, č. 6 ze dne
5. prosince 2007, č. 7 ze dne 21. prosince 2009, č. 8 ze dne 22. února 2010, č. 9 ze
dne 27. prosince 2010 a č. 10 ze dne 12. prosince 2011, který bude uzavřen mezi
Městem Holýšov a panem Ladislavem Doležalem, bytem Krchleby, Jiráskova 20, a
paní Marcelou Pavlíkovou, bytem Staňkov, Rašínova 290/II, podle předloženého
návrhu.
b) pověřuje starostu Města Holýšov Ing. Antonína Pazoura podpisem dodatku ve
smyslu odstavce a) tohoto usnesení.
307/2013
a) bere na vědomí, že Smlouva o výpůjčce na nemovitost čp. 38 nacházející se
v Holýšově v části Dolní Kamenice u Staňkova, uzavřená mezi Městem Holýšov
a občanským sdružením Spolkový dům Dolní Kamenice, se dnem 1. ledna 2013
změnila ve smlouvu na dobu neurčitou.
b) ruší své usnesení RMH č. 283 b)/2012 ze dne 17. prosince 2012.
308/2013 doporučuje ZMH prodat část (KN) pozemku parc. č. 1318/1 o výměře cca 4 m2
v katastrálním území Holýšov paní Anně Falladové, bytem Holýšov, náměstí Na
Výhledech 324, za cenu 350 Kč za 1 m2. Oprávněné náklady spojené s prodejem
a sepsáním kupní smlouvy bude hradit strana kupující.
309/2013 souhlasí s prominutím pohledávek za stravné za Erika Rieckého ve výši 390 Kč, za
stravné a školné za Jindřišku Hoffmanovou ve výši 1.975 Kč, za školné a stravné za
Matěje Kučeru ve výši 1.800 Kč a za stravné za Pavla Zajíce ve výši 1.602 Kč
v Mateřské škole Holýšov v celkové výši 5.767 Kč.
310/2013
a) odkládá žádost ředitelky Mateřské školy Holýšov paní Ivany Smetákové o posouzení
stavu 5 jehličnatých stromů před vchodem do budovy Mateřské školy Holýšov ve
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Školní ulici.
b) ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zpracovalo
vyjádření pro posouzení žádosti uvedené v odstavci a) tohoto usnesení.
311/2013
a) souhlasí s prodloužením Smlouvy o nájmu nebytových prostor prodejny „Hračky –
papír – drogerie“ v Holýšově, v Sokolovské ulici čp. 447, paní Drahomíře Hájkové,
bytem Holýšov, Husova třída 416.
b) schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor prodejny „Hračky –
papír – drogerie“ v Holýšově, v Sokolovské ulici čp. 447, který bude uzavřen mezi
Městem Holýšov a paní Drahomírou Hájkovou, bytem Holýšov, Husova třída 416,
podle předloženého návrhu.
312/2013 vyhovuje žádosti kapely Hudba sauna o povolení výjimky podat vyúčtování grantu
a nové žádosti až po termínu řádného odevzdání i na příští roky.
313/2013 souhlasí s využitím společenské místnosti v Domě s pečovatelskou službou
v Holýšově, MUDr. Šlejmara 235, pro poskytování aktivizační činnosti – trénování
paměti seniorů, které bude probíhat vždy ve středu od 16:00 do 17:30 hodin pod
vedením paní Karly Burdové, bytem Holýšov, K Višňovce 450.
314/2013
a) odkládá rozhodnutí o žádosti o začleněním pozemků ve vlastnictví Města Holýšov
číslo 107, 109/2, 111, 116, 123, 137/2, 246, 257 (vše obecní lesy), 25/1, 25/7, 25/8,
25/9, 26, 39/2, 39/4, 40/1, 40/2, 45, 45/5, 47/1, 47/2, 54/1, 94, 95/1, 96, 108, 111,
124, 126, 131, 132/1, 137/1, 141/9, 142, 143, 150, 165, 166, 169, 171/2, 183, 237,
245/1, 245/2, 255 (vše pastviny), 91/4, 110, 247, 260, 261 (vše role), 30/1, 42, 59/4,
60, 63/17, 236, 239 (vše louky), které se nacházejí v katastrálním území Dolní
Kamenice u Staňkova, do Honebního společenstva Staňkov ves, IČ 18232591, na
příští schůzi RMH.
b) ukládá advokátní kanceláři Saxinger, Chalupsky & Partners, v. o. s., sídlem Plzeň,
Bedřicha Smetany 167/2, aby zpracovala právní stanovisko k žádosti Honebního
společenstva Staňkov ves.
315/2013
a) konstatuje, že není příslušná k řešení pedagogického problému žáka Základní školy
Holýšov Michaela Martínka a nemůže vyhovět žádosti manželů Miroslava a Dagmar
Martínkových ze dne 7. ledna 2013.
b) postupuje žádost manželů Miroslava a Dagmar Martínkových ze dne 7. ledna 2013
ředitelce Základní školy Holýšov Mgr. Ivaně Sedlákové a ukládá jí, aby problém
podle odstavce a) vyřešila a poté RMH podala písemnou zprávu.
316/2013
a) souhlasí se zřízením realizačních týmů pro investiční akce spolufinancované
z prostředků Evropské unie „Vrt HV 04“, „Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě
Holýšov“, „Naučná stezka Holýšov II“ a „Muzeum – Dějiny příhraničí za 2. světové
války“.
b) odkládá jmenování členů realizačních týmů podle odstavce a) na příští schůzi.
317/2013 schvaluje Výroční zprávu Základní umělecké školy Holýšov za školní rok 2011/2012
podle předloženého návrhu.
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318/2013 schvaluje Zápis z 20. zasedání bytové a sociální komise ze dne 10. ledna 2013 podle
předloženého návrhu.
319/2013 bere na vědomí Protokol o veřejnosprávní kontrole příspěvkové organizace Základní
umělecká škola Holýšov, Školní 96, vyhotovený dne 21. listopadu 2012 Plzeňským
inspektorátem České školní inspekce.
320/2013 bere na vědomí navýšení ceny obědů ve školní jídelně Základní školy Holýšov od
1. ledna 2013 podle předloženého návrhu.
321/2013 souhlasí s termínem návštěvy zástupců Města Holýšov švýcarského partnerského
města Port od 15. do 18. srpna 2013 a ukládá radnímu Mgr. Liboru Schröpferovi,
aby písemně potvrdil tento termín.
322/2013
a) bere na vědomí nabídku Společnosti pro zachování kulturního dědictví historie
a romantiky, sídlem Slezská Ostrava, Slezskoostravský hrad, ulice Hradní, IČO
27030261, na přípravu projektu „Oslavy výročí 740 let první písemné zmínky města
Holýšov“.
b) ukládá místostarostce Města Holýšov Bc. Haně Valachovičové, aby spolu
s ředitelkou Městského kulturního střediska Holýšov paní Věrou Šlejmarovou
připravila podrobný program akcí, kterými Město Holýšov oslaví 740 výročí založení
města Holýšov.
323/2013 ukládá tajemníkovi Městského úřadu Holýšov Mgr. Bc. Kamilu F. Šeflovi, aby
zajistil umístění nabídky bezplatné spolupráce Občanského sdružení spotřebitelů
TEST pro občany Města Holýšov na webové stránky města www.mestoholysov.cz.

Dne 18. 1. 2013 zpracoval Mgr. Bc. Kamil F. Šefl

Ing. Antonín Pazour
starosta

Bc. Hana Valachovičová
místostarostka

Razítko Města Holýšov:
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