Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
3. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014 - 2018
konané dne 8. prosince 2014

Rada města Holýšova:
349/2014 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) žádost o výměnu oken – lékaři městského zdravotního střediska
b) poradní orgány
4. Žádosti
a) o prodloužení vyúčtování grantu – HUDBA SAUNA
b) o aktualizaci Inventarizaci zeleně ve městě Holýšov – OMI
c) o účetní odpis pohledávek – ZŠ Holýšov
d) o schválení dohod o provedení práce – Mgr. Josef Hais
e) o navýšení 0,5 pracovního úvazku na provoz pečov. služby (přímá péče)
5. Ke schválení
a) SON + Prohlášení o užívání nemovitosti části pozemku parc. č. 922/1 na
Jiráskově třídě – Pavel Kráčmer
b) Rozpočtové opatření města Holýšova na rok 2014 číslo 4
c) odměna řediteli ZUŠ Holýšov
d) Obecně závazná vyhláška číslo 1/2014, kterou se mění OZV číslo 29 ze
dne 10. 12. 2001, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních a stavebních
odpadů vznikajících na území Města Holýšov a jeho části Dolní Kamenice, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 3/2003, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 3/2009 a ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 3/2012
e) Ceník služeb odvozu a odstranění SKO pro občany 2015
f) prodej pozemků parc. č. 1127/40 a parc. č. 1127/41 v k. ú. Holýšov –
Rezervační smlouva RK Evropa
g) centrální nákup elektrické energie prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno
h) Plán schůzí Rady města Holýšova na 1. pololetí roku 2015
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i) Plán zasedání Zastupitelstva města Holýšova na 1. pololetí roku 2015
j) Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ Holýšov konané 20. 11. 2014
6. Ostatní
a) nabídka nepotřebného majetku – MKS Holýšov
b) právní stanovisko k usnesením RMH – Mgr. Ing. Jan Lerch
c) postoupení petice ohledně přehodnocení a přepracování Územního
plánu města Holýšova (železniční koridor)
d) převod mikrobusu Volkswagen Transporter do užívání MKS – Ing. Zíval
e) Usnesení Ústředního krizového štábu – informace
350/2014
a)
bere na vědomí návrh cenové kalkulace výměny 35 ks oken a 4 ks venkovních
dveří na Městském zdravotním středisku Holýšov v Příčné ulici čp. 236 a návrh
koncepčního řešení spočívající v komplexním řešení zateplení fasády a stropů,
které předložilo Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov.
b)
souhlasí se zadáním vypracování energetického auditu a projektové dokumentace na komplexní řešení spočívající ve výměně oken a venkovních dveří, zateplení fasády a stropů, a výstavbě výtahu na Městském zdravotním středisku
Holýšov v Příčné ulici čp. 236 tak, aby bylo možné využít případný dotační titul.
c)
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov zadat zpracování
energetického auditu a projektové dokumentace ve smyslu odstavce b) tohoto
usnesení tak, aby realizace komplexní rekonstrukce Městského zdravotního
střediska Holýšov mohla být dokončena před začátkem zimního období v roce
2015.
351/2014
a)
doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova jmenovat členem finančního výboru
pana Radka Špillera.
d)
jmenuje MUDr. Karla Steidla členem Bytové a sociální komise.
f)
doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova zřídit Osadní výbor pro část Dolní
Kamenice.
g)
mění usnesení RMH č. 336 g)/2014 ze dne 24. 11. 2014 takto: RMH jmenuje
zástupce za zřizovatele Základní školy Holýšov Mgr. Jindřišku Ondrášikovou
a Ing. Petru Lavičkovou jako členy Školské rady při Základní škole Holýšov na
další volební období.
352/2014 vyhovuje žádosti kapely HUDBA SAUNA o prodloužení termínu pro podání vyúčtování grantu za rok 2014 do 31. 12. 2014 z důvodu, že se akce, na kterou
se grant vztahuje, bude konat dne 21. 12. 2014.
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353/2014
a)
schvaluje předloženou aktualizovanou verzi Inventarizace zeleně ve městě Holýšov.
b)
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov prioritně postupovat podle této Inventarizace zeleně ve městě Holýšov a nové posudky ke kácení stromů nechávat zpracovat a předkládat Radě města Holýšov pouze
v případech, kdy se k danému taxonu Inventarizace zeleně nevyjadřuje jednoznačně nebo vůbec. Nový posudek a předložení do Rady města Holýšova provede Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov také tehdy, když
při vlastním místním šetření dojde k názoru, že se viditelně změnil stav daného
taxonu, případně se změnila místní situace (vliv investičních záměrů nebo jiných
záměrů města, vliv správců podzemních i nadzemních sítí apod.).
354/2014 souhlasí s účetním odpisem pohledávek za stravné za Dominika Salabu ve výši
798 Kč a dobropisu za nevyčerpaný programátorský servis ve výši 1.153,28 Kč
v Základní škole Holýšov v celkové výši 1.951,28 Kč.
355/2014 konstatuje, že schválení dohod o provedení práce pro brigádníky na rok 2015
je plně v kompetenci vedoucího organizační složky města Holýšova „Dům dějin
Holýšovska“ Mgr. Josefa Haise.
356/2014 souhlasí s navýšením o polovinu pracovní úvazek na provoz pečovatelské služby Holýšov v přímé péči pro rok 2015, která zahrnuje: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
357/2014
a)
souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 922/1 v katastrálním území Holýšov na Jiráskově třídě v Holýšově a na něm stojící budovy veřejného WC společnosti KM BOHEMIA, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 13.
b)
schvaluje Smlouvu o nájmu části pozemku parc. č. 922/1 v katastrálním území
Holýšov na Jiráskově třídě v Holýšově a na něm stojící budovy veřejného WC,
která bude uzavřena mezi městem Holýšov a společností KM BOHEMIA, s. r. o.,
sídlem Holýšov, náměstí 5. května 13, podle předloženého návrhu. Smlouva
o nájmu bude uzavřena na dobu určitou, a to od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.
Celková výše ročního nájemného činí 2.626 Kč (příloha č. 2).
c)
schvaluje Prohlášení o užívání nemovitosti, ve kterém společnost KM BOHEMIA, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 13, prohlašuje uhradit nájemné
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za dobu od 1. 10. 2014 do 31. 12. 2014, a to v rozsahu podle Dodatku č. 1 ke
Smlouvě o nájmu části pozemku parc. č. 922/1 v katastrálním území Holýšov
na Jiráskově třídě v Holýšově a na něm stojící budovy veřejného WC.
358/2014 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova:
a)
schválit Rozpočtové opatření města Holýšova na rok 2014 číslo 4 podle předloženého návrhu.
b)
stanovit do 31. 12. 2014 v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci Radě města Holýšova k provádění jednotlivých rozpočtových opatření
v následujícím rozsahu:
I. Rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních prostředků.
II. Rozpočtové zapojení finančních prostředků nutných na zajištění chodu obce
v případě havárií a k odvrácení možných škod.
359/2014 schvaluje odměnu řediteli Základní umělecké školy Holýšov Mgr. Norbertu Štěříkovi ve výši 6.000 Kč.
360/2014 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit Obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2014, kterou se mění Obecně závazná vyhláška Města Holýšov č. 29 ze
dne 10. 12. 2001, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních a stavebních odpadů vznikajících
na území Města Holýšov a jeho části Dolní Kamenice, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 3/2003, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 3/2009 a ve znění
Obecně závazné vyhlášky č. 3/2012, podle předloženého návrhu (příloha č. 3).
361/2014 schvaluje Ceník služeb odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu
pro občany města Holýšova od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 podle předloženého
návrhu.
362/2014 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit prodej pozemků parc.
č. 1127/40 (evidenční číslo 19 – řadový rodinný dům) o výměře 521 m2 a parc.
č. 1127/41 (evidenční číslo 18 – řadový rodinný dům) o výměře 315 m2, oba
v katastrálním území Holýšov na základě Rezervační smlouvy, která byla uzavřena mezi městem Holýšov (prodávajícím), společností EVROPA realitní kancelář PLZEŇ, s. r. o., sídlem Plzeň, Klatovská třída 340/25 (zprostředkovatel),
a RNDr. Markem Byrtusem, Ph.D., bytem Holýšov, Pod Makovým vrchem 538
(zájemce), za cenu 690 Kč za 1 m2. Oprávněné náklady spojené s prodejem
pozemků hradí žadatel.
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363/2014
a)
souhlasí s centralizovaným nákupem elektrické energie prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy v Kladně.
b)
pověřuje Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov sběrem dat
nutných pro vypracování nabídky a návrhu smlouvy makléřskou společností
MV TRADER CZ, a. s., sídlem Kladno, Arbesova 492, pro daný centralizovaný
nákup.
c)
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov připravit dodatek
ke stávající smlouvě k centrálnímu nákupu zemního plynu, který by z této
smlouvy vyjmul odběrné místo výtopnu v sídlišti Pod Makovým vrchem.
364/2014 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit plán schůzí RMH na 1. pololetí roku 2015, podle kterého by se měly schůze konat 12. a 26. ledna 2015,
9. a 23. února 2015, 9. a 23. března 2015, 13. a 27. dubna 2015, 11. a 25. května 2015, 8. a 22. června 2015.
365/2014 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit plán zasedání ZMH na
1. pololetí roku 2015, podle kterého by se zasedání měla konat 2. března 2015
a 1. června 2015.
366/2014 bere na vědomí Zápis ze zasedání Školské rady při Základní škole Holýšov konané dne 20. 11. 2014 podle předloženého návrhu.
367/2014 konstatuje, že zřizovatel Městského kulturního střediska Holýšov, sídlem Holýšov, Americká 516 (dále jen MKS), město Holýšov nemá zájem o nepotřebný
majetek, který je evidován v inventuře majetku města a užíván MKS a souhlasí
s tím, že tento majetek MKS prodá.
368/2014 bere na vědomí dopis advokáta Mgr. Ing. Jana Lercha, sídlem Plzeň, Bedřicha
Smetany 2, jehož předmětem jsou vyjádření k usnesení RMH č. 328 c)/2014
a právní stanoviska k usnesením RMH č. 326/2014 a č. 334/2014, všechna ze
dne 18. 11. 2014.
369/2014
a)
doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova vzít na vědomí petici s podpisy občanů města Holýšova s požadavkem na přehodnocení a přepracování Územního plánu města Holýšova z důvodu budoucí možné realizace dvoukolejné vysokorychlostní železniční tratě, kterou městu postoupilo na základě § 12
zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, Ministerstvo dopravy, sídlem Praha 1, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12.
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b)

konstatuje, že do konce února roku 2015 bude vyhotoveno celkem 7 variant
řešení umístění dvoukolejné vysokorychlostní železniční tratě a poté bude jednáno o tom, zda železniční koridor bude realizován a případně kudy povede.

370/2014
a)
nesouhlasí s převodem mikrobusu Volkswagen Transporter do užívání Městského kulturního střediska Holýšov, sídlem Holýšov, Americká 516. Důvodem je
špatný technický stav vozidla a jeho užívání by bylo neefektivní z důvodu častých oprav.
b)
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov zajistit prodej
mikrobusu Volkswagen Transporter podle platných právních předpisů.
371/2014
a)
bere na vědomí Usnesení Ústředního krizového štábu ze dne 28. 11. 2014 č. 1
k vyhlášení I. stupně bezpečnostní ochrany vymezených objektů státní správy
na území České republiky v souvislosti s podezřelými zásilkami, které byly
v poslední době doručovány ústavním činitelům České republiky a orgánům
státní správy.
b)
ukládá vedoucí Kanceláře tajemníka Městského úřadu Holýšov Ing. Romaně
Tesařové seznámit všechny zaměstnance města s Usnesením krizového štábu
ze dne 28. 11. 2014 č. 1 k vyhlášení I. stupně bezpečnostní ochrany vymezených objektů státní správy na území České republiky.

Mgr. Jan Mendřec
starosta

Mgr. Bc. Kamil F. Šefl
místostarosta

Razítko města Holýšova:
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