Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
1. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014 - 2018
konané dne 18. listopadu 2014

Rada města Holýšova:
315/2014

schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
4. Žádosti
a) o stanovení oddávajících pro volební období 2014 – 2018 (OME)
b) o poskytnutí peněžitého daru pro členy JSDHO Holýšov za rok 2014 –
Jiří Engel
5. Ke schválení
a) zřízení poradních orgánů RMH – komisí
b) stanovení kompetencí jednotlivých osob
c) podpisové vzory (FO)
d) plná moc starostovi ve věcech zřizování věcných břemen na pozemcích
ve vlastnictví města
e) Plán schůzí RMH do konce roku 2014
f) Plán zasedání ZMH do konce roku 2014
g) kulturní a společenské akce města (rozsvícení vánočního stromu
1. 12. 2014, mikulášská nadílka 4. 12. 2014, městský ples 6. 2. 2015)
6. Ostatní
a) Záznam o předání města Holýšova nově zvolenému starostovi města ze
dne 11. 11. 2014
b) neslučitelnost funkcí – Šefl
c) výběrové řízení na tajemníka MěÚ Holýšov
d) výpověď smlouvy o poskytování právních služeb – Lerch
e) Plán rozvoje města Holýšova na období 2014 – 2018
f) novostavba veřejného koupaliště v Holýšově
g) pozastavení realizace stavby MTBS
h) zrušení koupě pozemků v lokalitě tankodrom – Rauch a Kraus – (usnesení ZMH č. 379 ze dne 6. 10. 2014)
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i)
j)

316/2014
a)

b)

žádost o prodloužení nájemní smlouvy – Mališovi
zrušení prodeje pozemku parc. č. 1536/2 v k. ú. Holýšov (usnesení ZMH
č. 377 ze dne 6. 10. 2014)

konstatuje, že starosta Města Holýšov Mgr. Jan Mendřec má právo užívat při
významných příležitostech a občanských obřadech závěsný odznak podle
§ 108 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
uděluje podle § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, právo užívat při významných příležitostech a občanských obřadech závěsný odznak místostarostovi Mgr. Bc. Kamilu F. Šeflovi a radnímu
MUDr. Jaroslavu Liškovi.

317/2014

souhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen zákon o obcích), a v souladu s § 85 zákona o obcích s poskytnutím peněžitého daru ve výši 1.000 Kč
každému členu Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Holýšov, a to: pánům Ondřeji Benešovi, Radku Dopirákovi, Juraji Engelovi, Marku Engelovi,
Pavlu Faitovi, Pavlu Faitovi ml., Davidu Hrubantovi, Josefu Chloupkovi, Jiřímu
Jandovi, Tomáši Jandovi, Lukáši Jiránkovi, Františku Kratochvílovi, Martinu Lorencovi, Davidu Marcellovi, Františku Novákovi, Josefu Novákovi, Bronislavu
Říčkovi, Bronislavu Říčkovi ml., Janu Votrubovi a Karlu Zelenému.

318/2014
a)

schvaluje:
zřízení Bytové a sociální komise a jmenuje její členy: Mgr. Jindřiška Ondrášiková jako předseda, Rudolf Švec, Mgr. Bc. Zlatuše Gersdorfová, Romana Lišková, Naděžda Kalinová jako členové.
zřízení Grantové komise a jmenuje její členy: Martin Polák jako předseda, Rudolf Švec, Jana Černá jako členové.
zřízení Energetické komise a jmenuje její členy: Ing. Karel Boháček jako předseda, Vladimír Trnka, Luboš Škrleta, Marie Roučková, Jaroslav Kubica jako členové.
zřízení Redakční rady Holýšovského zpravodaje a jmenuje její členy: Ing. Jiří Zíval jako šéfredaktor, Mgr. Bc. Kamil F. Šefl jako zástupce šéfredaktora, Mgr. Libuše Hrubá, Josef Fictum, Ing. Jan Glac, Mgr. Josef Hais jako členové. Redakční
rada Holýšovského zpravodaje v tomto složení je zřízena pouze do konce 2014
a poté bude RMH rozhodnuto o dalším způsobu vydávání Holýšovského zpravodaje.

b)
c)

d)

319/2014

schvaluje rozdělení kompetencí a to tak, že místostarosta bude kromě povin-
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ností stanovených zákonem zajišťovat agendu přestupkového řízení, radní
Mgr. Jindřiška Ondrášiková bytovou komisi a bytovou koncepci, radní MUDr.
Jaroslav Liška oblast zdravotnictví a radní Jiří Šlejmar oblast dopravy a dopravního značení po městě.
320/2014 schvaluje Přehled podpisových vzorů pracovníků odpovědných k podepisování
účetních a jiných písemností v účetní jednotce, který je přílohou k Vnitřnímu
předpisu zaměstnavatele o oběhu účetních dokladů č. 03 podle předloženého
návrhu.
321/2014

uděluje plnou moc statutárnímu zástupci města Holýšova, starostovi města Holýšov Mgr. Janu Mendřecovi, k zastupování města Holýšova ve věcech zřizování věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví města Holýšova včetně schvalování Smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene na
pozemcích ve vlastnictví města Holýšova a Smluv o zřízení věcného břemene
na pozemcích ve vlastnictví města Holýšova. Plná moc se uděluje na dobu neurčitou, zaniká jejím zrušením RMH nebo nevykonáváním funkce statutárního
zástupce města Holýšova, starosty Mgr. Jana Mendřece.

322/2014 doporučuje ZMH schválit plán schůzí RMH do konce roku 2014, podle kterého
by se měly schůze RMH konat 24. listopadu 2014, 8. a 29. prosince 2014.
323/2014 doporučuje ZMH schválit plán zasedání ZMH do konce roku 2014, podle kterého by se zasedání ZMH mělo konat 15. prosince 2014.
324/2014 souhlasí s tím, že veškeré kulturní a společenské akce města Holýšova bude organizačně zajišťovat příspěvková organizace města Holýšova, Městské kulturní
středisko Holýšov, která byla k tomuto účelu zřízena, včetně rozsvícení vánočního stromu, které je plánováno na den 1. 12. 2014, mikulášské nadílky, která je
plánována na den 4. 12. 2014, a městského plesu, který je plánován na den
6. 2. 2015.
325/2014 bere na vědomí Záznam o předání města Holýšova nově zvolenému starostovi
města Mgr. Janu Mendřecovi ze dne 11. 11. 2014.
326/2014 bere na vědomí dopis Mgr. Bc. Kamila F. Šefla ze dne 11. 11. 2014, ve kterém
uvádí, že dne 7. 11. 2014 byl na ustavujícím zasedání ZMH zvolen do funkce
místostarosty města Holýšova. Tato veřejná funkce je podle § 5 zákona
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstva obcí a o změně některých zákonů,
v platném znění, neslučitelná s funkcí tajemníka Městského úřadu Holýšov.
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Jedná se o překážku v práci na straně zaměstnance z důvodu obecného zájmu
a Mgr. Bc. Kamil F. Šefl využije svého práva a v souladu s § 200 zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, bude čerpat pracovní volno
bez náhrady mzdy v nezbytně nutném rozsahu k výkonu veřejné funkce místostarosty.
327/2014 pověřuje místostarostu Mgr. Bc. Kamila F. Šefla vypsáním výběrového řízení na
funkci tajemníka Městského úřadu Holýšov.
328/2014
a)
bere na vědomí výpověď podanou Mgr. Ing. Janem Lerchem ze Smlouvy
o poskytování právních služeb ze dne 30. 5. 2014 podle článku V. odstavce 2,
která byla uzavřena mezi městem Holýšov a Mgr. Ing. Janem Lerchem, advokátem,
b)
konstatuje, že výpovědní lhůta začne běžet 1. 12. 2014 a skončí 31. 12. 2014, a
c)
konstatuje, že k ukončení právního zastoupení požaduje od Mgr. Ing. Jana Lercha předložení soupisu stávajících kauz, včetně probíhajících exekucí nebo insolvencí, předání kopií ať v listinné či elektronické formě dokumentů z kauz
a úkonů - zejména soudních či správních řízení, smluvních dokumentů či právních stanovisek, které řešil, podával či vyhotovoval v průběhu právního zastoupení města Holýšova.
329/2014 bere na vědomí, že budou zahájeny práce na Plánu rozvoje města Holýšova na
období 2014 – 2018.
330/2014 souhlasí s dokončením projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na
akci „Novostavba veřejného koupaliště v Holýšově“.
331/2014
a)
b)

bere na vědomí komentář člena ZMH Martina Poláka k plánované výstavbě
Střediska technických služeb MTBS Holýšov v objektu bývalého MOBH Holýšov.
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo zrušení veřejné soutěže na akci „Středisko technických služeb MTBS Holýšov“
a vypovězení Smlouvy o obstarání právního poradenství při výběrovém řízení
na dodavatele a výkonu technického dozoru investora ze dne 16. 6. 2014, která
byla uzavřena mezi městem Holýšov a společností IngWay, s. r. o., sídlem Plzeň, Karlova 19.

332/2014 doporučuje ZMH zrušit své usnesení č. 379 ze dne 6. 10. 2014 o koupi pozemků parc. č. 1065 o výměře o výměře 5.899 m2, č. 1066 o výměře 2.464 m2,
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č. 1067 o výměře 1.996 m2, č. 1068 o výměře 1.169 m2, č. 1069 o výměře
1.331 m2, a č. 1070 o výměře 2.230 m2, všechny (PK) v katastrálním území Holýšov (celková výměra 15.089 m2), od pana Jana Raucha, bytem Plzeň, Manětínská 1495/9, a Ing. arch. Martina Krause, bytem Tábor, Kotnovská 165/5 (strana
prodávající), za sjednanou kupní cenu 65 Kč za 1 m2. Celková kupní cena je
980.785 Kč. Náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a s podáním návrhu
na vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující, daň z nabytí nemovitých věcí
uhradí prodávající. Důvodem zrušení koupě výše uvedených pozemků je skutečnost, že pozemky jsou v současné době pro město Holýšov nepotřebné
a tím dojde k ušetření finančních prostředků města.
333/2014 souhlasí s předáním žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu, kterou podala paní Barbora Mališová, bytem Holýšov, Americká 395, předsedkyni nově
zřízené bytové a sociální komise Mgr. Jindřišce Ondrášikové k vyřízení.
334/2014 doporučuje ZMH zrušit usnesení č. 377 ze dne 6. 10. 2014 o prodeji části pozemku parc. č. 1536/2 (PK) v katastrálním území Holýšov o výměře cca 970 m 2
společnosti Západočeská stavební společnost, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí
5. května 101.

Mgr. Jan Mendřec
starosta

Mgr. Bc. Kamil F. Šefl
místostarosta

Razítko města Holýšova:
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