Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
2. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014 - 2018
konané dne 24. listopadu 2014

Rada města Holýšova:
335/2014 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) poradní orgány
b) Výběrové řízení na pracovní místo „tajemník Městského úřadu Holýšov“
4. Žádosti
a) o změnu rozhodnutí – řešení dodávek tepelné energie - PPT
b) o výměnu oken – lékaři městského zdravotního střediska
c) o zapůjčení mikrobusu – REGIONTOUR 2015
5. Ke schválení
a) Návrh pravidel rozpočtového provizória na rok 2015
b) Příkazní smlouva o poskytnutí právních služeb – JUDr. Helena Zelenková Ottová
c) Plán inventur na rok 2014
d) návrh rozpočtu Svazku Domažlicko na rok 2015
e) ceny vodného a stočného na rok 2015
6. Ostatní
a) doplňkový audit
b) nefunkční výtah v DPS
c) kompetence bytové komise
336/2014
a)
jmenuje Lubomíra Říčaře členem Bytové a sociální komise.
b)
jmenuje Aleše Tesaře a Marka Nového členy Energetické komise.
c)
schvaluje zřízení Komise pro občanské záležitosti a jmenuje její členy: Simona
Poslední jako předseda, Ing. Jan Glac, Ludmila Glacová, Jana Wackerová, Libuše Fikrlová, Alena Stadtherrová, Anna Růžková, Klára Balounová, Hana Mulačová, Marie Saláková a Helena Králová jako členové.
Dne 28. 11. 2014 zpracovala: Ing. Romana Tesařová
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d)
e)
f)

g)

h)
i)

schvaluje zřízení Kulturní komise a jmenuje její členy: Mgr. Jan Mendřec jako
předseda, Mgr. Bc. Kamil F. Šefl a Jiří Šlejmar jako členové.
schvaluje zřízení Stavební komise a jmenuje její členy: Martin Polák jako předseda, Miroslav Čermák a Zdeněk Rýdl jako členové.
schvaluje zřízení Povodňové komise a krizového štábu a jmenuje její členy:
Mgr. Jan Mendřec jako předseda, Mgr. Bc. Kamil F. Šefl, Jiří Engel, Jaroslav Kubica, Vladimír Trnka a npor. Mgr. Václav Kauer jako členové.
jmenuje zástupce za zřizovatele Základní školy Holýšov Mgr. Jindřišku Ondrášikovou jako předsedu a Ing. Petru Lavičkovou jako člena Školské rady při Základní škole Holýšov.
doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova jmenovat členy finančního výboru
Ing. Janu Žákovou a Bc. Vendulu Holubjákovou.
doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova jmenovat členy kontrolního výboru
MUDr. Jaroslava Lišku a Alenu Burianovou.

337/2014 schvaluje Výběrové řízení na funkci tajemníka/tajemnice Městského úřadu Holýšov podle předloženého návrhu.
338/2014 nevyhovuje žádosti společnosti PPT Potrubní technika, s. r. o., sídlem Plzeň, Na
Vápenicích 862/1, ohledně změny rozhodnutí ve věci řešení dodávek tepelné
energie v blokové kotelně v Holýšově v sídlišti Pod Makovým vrchem 582.
339/2014
a)
bere na vědomí žádost o výměnu oken na Městském zdravotním středisku Holýšov, kterou podali lékaři Městského zdravotního střediska Holýšov v Příčné
ulici čp. 236, a to: MUDr. Zdeňka Grznárová za ambulanci dětského praktického lékaře, MUDr. Roman Tytl za interní ambulanci, MUDr. Václav Gruber za
ambulanci praktického lékaře, MUDr. Miroslava Zarembová za gynekologickou
ambulanci a MDDr. Mgr. Kamila Bradová za zubní ordinaci.
b)
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov zpracovat návrh
kalkulace výměny oken v Městském zdravotním středisku Holýšov do příští
schůze RMH, která se uskuteční 8. 12. 2014.
340/2014
a)
nevyhovuje žádosti Svazku Domažlicka o zapůjčení mikrobusu města Holýšova
na cestu do Brna na konání Mezinárodního veletrhu turistických možností v regionech REGIONTOUR 2015, který se bude konat v období od 15. 1. 2015 do
18. 1. 2015.
b)
souhlasí s tím, že se za město Holýšov zúčastní Mezinárodního veletrhu turistických možností v regionech REGIONTOUR 2015 vedoucí organizační složky
Dne 28. 11. 2014 zpracovala: Ing. Romana Tesařová
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města Holýšova „Dům dějin Holýšovska“ Mgr. Josef Hais, který v případě potřeby může použít služební vozidlo Škoda Roomster.
341/2014 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit Pravidla rozpočtového provizória na rok 2015:
Podle § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplnění, bude město Holýšov:
1. realizovat pouze rozpočtové výdaje nezbytné pro zajištění běžného provozu města Holýšova a všech jím zřízených organizací,
2. realizovat pouze opravy a údržbu movitého a nemovitého majetku v nezbytně nutném rozsahu a ve výjimečných situacích (havarijní stav, nebezpečí
vzniku škody, nebezpečí poškození zdraví),
3. realizovat investiční rozpočtové výdaje pouze na již zahájené akce,
4. realizovat rozpočtové výdaje v případě, že vyplývají ze smluvních či jinak
daných závazků města vůči třetím osobám,
5. rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizória se
stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.
342/2014 schvaluje Příkazní smlouvu o poskytnutí právních služeb, která bude uzavřena
mezi městem Holýšov (příkazce) a advokátkou Bc. JUDr. Helenou Zelenkovou
Ottovou, sídlem Plzeň, Mikulášská 7 (příkazník), podle předloženého návrhu.
Příkazní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 1. 2015.
Výše odměny byla dohodnuta ve výši 7.000 Kč včetně DPH za 1 měsíc.
343/2014 schvaluje Přílohu č. 1 Směrnice č. 38 k provádění inventarizace majetku a závazků – Plán inventur na rok 2014, podle předloženého návrhu.
344/2014 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit rozpočet Svazku obcí Domažlicko na rok 2015 podle předloženého návrhu.
345/2014
a)
bere na vědomí cenu vodného pro město Holýšov na rok 2015 ve výši 37,25 Kč
včetně DPH.
b)
schvaluje cenu stočného pro město Holýšov na rok 2015 ve výši 26,78 Kč včetně DPH.
346/2014 souhlasí s tím, že bude objednán doplňující audit pro město Holýšov
u Ing. Radky Mrnkové, auditorky, sídlem Praha 2, Na Poříčním právu 6, který
zajistí kontrolu za roky 2012, 2013 a za měsíce leden až říjen roku 2014, a to
Dne 28. 11. 2014 zpracovala: Ing. Romana Tesařová
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v oblastech: hospodaření s majetkem, výše pronájmu za m2 u majetku města,
prodej majetku včetně bytů, výběrová řízení, ceny za poskytované dodavatelské služby města.
347/2014 bere na vědomí informaci o nefunkčnosti výtahu v Domě s pečovatelskou službou Holýšov, který bude bezodkladně v nejbližších dnech s ohledem na konstatovanou neopravitelnost řešen výměnou za nový.
348/2014 souhlasí, že Bytová a sociální komise bude rozhodovat o všech bytech, které
jsou ve vlastnictví města Holýšova, to znamená o nájemních bytech, bytech
zvláštního určení a bytech v Domě s pečovatelskou službou Holýšov.

Mgr. Jan Mendřec
starosta

Mgr. Bc. Kamil F. Šefl
místostarosta

Razítko města Holýšova:

Dne 28. 11. 2014 zpracovala: Ing. Romana Tesařová
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