Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
6. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014 - 2018
konané dne 26. ledna 2015
Rada města Holýšova:
25/2015

schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) žádost o vydání OZV – stížnost na používání zábavné pyrotechniky
ve městě Holýšov – manželé Bublovi
b) žádost o umístění kontejnerů na oblečení – Diecézní charita Plzeň
c) záměr prodat osobní automobil Volkswagen Transporter
4. Žádosti
a) o navýšení dodávek elektrické energie v PZ II – Stodkeram
b) o uzavření smlouvy na dodávku elektrické energie v PZ II – Krayivskyy
c) o schválení zpracování Plánu odpadového hospodářství – StO
d) o kácení a úpravu vzrostlých stromů rostoucích mimo les – OMI
e) o prodej části pozemku parc. č. 100/3 a parc. č. 485 v k. ú. Holýšov –
manželé Wabneggerovi
f) o delegování zástupců města – ZKS
g) o udělení souhlasu města Holýšova k umístění výrobny el. energie –
ČEZ Energo
5. Ke schválení
a) Rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení licence – Energetický
regulační úřad
b) Bytová koncepce města Holýšova 2015 – 2018
c) Zápis 2. schůze Bytové a sociální komise ze dne 14. 1. 2015
d) Zápis schůze Grantové komise ze dne 19. 1. 2015
e) změna komisionářské smlouvy – MTBS
6. Ostatní
a) Protokol o metodické pomoci a kontrole výkonu přenesené působnosti
na úseku přestupků u MěÚ Holýšov – KÚPK
b) oznámení o konání akce – Klubová výstava jezevčíků
c) nabídka služeb – Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb
Město Touškov
d) nevyužívání klimatizace v MKS Holýšov při kulturních akcích
e) zařízení k měření rychlosti ve městě Holýšov

Dne 15. 1. 2015 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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26/2015
a)
b)

c)

27/2015

28/2015
a)

b)

29/2015
a)

b)

konstatuje, že město Holýšov nemá žádnou obecně závaznou vyhlášku, která
by upravovala používání zábavné pyrotechniky ve městě Holýšov.
vyhovuje žádosti manželů Vlastimila a Miroslavy Bublových, bytem Holýšov,
Luční 64, o vydání obecně závazné vyhlášky, která bude regulovat používání
zábavné pyrotechniky ve městě Holýšov.
ukládá místostarostovi města Holýšova Mgr. Bc. Kamilu F. Šeflovi připravit návrh obecně závazné vyhlášky města Holýšova ve smyslu odstavce b) tohoto
usnesení a předložit ho na příští schůzi Rady města Holýšova k projednání.
souhlasí s umístěním dvou kontejnerů Diecézní charity Plzeň, sídlem Plzeň, Sady 5. května 8, na oblečení po městě Holýšov, a to: jeden kontejner bude umístěn u budovy fary na náměstí 5. května čp. 1 a druhý bude umístěn
u bytového domu v ulici Pod Makovým vrchem čp. 477 za podmínky, že kontejnery po městě budou umístěny na náklady charity, která bude rovněž zajišťovat jejich provoz a alespoň jednou měsíčně provádět pravidelnou kontrolu i
případný úklid kolem kontejnerů.

souhlasí s vyvěšením záměru prodat osobní automobil zn. Volkswagen Transporter 2,5 TDI, registrační značka 1P6 6041 na úřední desku Městského úřadu
Holýšov za minimální nabídkovou cenu 31.000 Kč. Kupní smlouva
na prodej osobního automobilu zn. Volkswagen Transporter 2,5 TDI, registrační značka 1P6 6041 bude uzavřena se zájemcem s nejvyšší cenovou nabídkou.
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov zajistit vyvěšení
záměru prodat osobní automobil zn. Volkswagen Transporter 2,5 TDI, registrační značka 1P6 6041.

souhlasí s navýšením dodávky elektrické energie v objektu čp. 735
v Průmyslové zóně II – Holýšov společnosti Stodkeram, s. r. o., sídlem Plzeň,
Žlutická 14, z důvodu zakoupení CNC pálícího centra. Dodávka elektrické
energie bude od 1. 2. 2015 navýšena o 15 kW, tzn. že rezervovaný příkon společnosti Stodkeram, s. r. o., vzroste z 10 kW na 25 kW. Samotné navýšení
o 15 kW bude společnosti Stodkeram, s. r. o., naúčtováno samostatnou fakturou, a to jednorázově z ceny za měsíční rezervovanou kapacitu, kterou určuje
Energetický regulační úřad.
upozorňuje společnost Stodkeram, s. r. o., sídlem sídlem Plzeň, Žlutická 14, že
pokud dojde díky neakceptování rezervovaného příkonu k překročení nasmlouvaných maximálních hodnot rezervovaného příkonu v měsíci lednu 2015

Dne 15. 1. 2015 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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c)

d)

e)

f)

30/2015
a)

b)

31/2015
a)
b)

a následně dalších měsících, budou veškeré sankce ze strany společnosti ČEZ,
a. s., přefakturovány na společnost Stodkeram, s. r. o.
konstatuje, že v případě, že by za současných podmínek nestačila dodávka
elektrické energie v uvedených hodnotách, je možné využít po souhlasu poskytovatele služeb (města Holýšova), bez jakýkoliv poplatků a sankcí, odběr elektřiny v odpoledních i nočních hodinách, to znamená od 15:00 hodin
do 06:30 hodin, kdy je poměrně větší část rezervovaného příkonu
v Průmyslové zóně II – Holýšov nevyužita.
souhlasí s umístěním druhého měřícího místa elektrické energie na budově
společnosti Stodkeram, s. r. o., Kasárenská ulice čp. 735 v Holýšově. Měření
bude prováděno elektroměrem AMT B03 – OA4TH, který je jejich majetkem,
a počáteční stav elektroměru má hodnotu 325 kWh.
ukládá referentovi Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov panu
Radku Špillerovi, aby zajistil vypracování Dodatku smlouvy o poskytování služeb, kde budou zapracovány změny uvedené v odstavcích a) až d) tohoto
usnesení a předložil jej Radě města Holýšova ke schválení.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Jana Mendřece a referenta Oddělení
majetku a investic Městského úřadu Holýšov pana Radka Špillera vypracováním
a zasláním žádosti o navýšení rezervovaného příkonu v Průmyslové zóně II –
Holýšov na maximální možnou hodnotu 240 kW, aby byla rezerva
pro společnosti, které již koupily v Průmyslové zóně II – Holýšov objekty
a zatím nejsou připojeny na elektrickou síť.

souhlasí se zajištěním dodávky elektrické energie do objektu bez čp. (bývalá
budova č. 18), který se nachází na stavebním pozemku parc. č. 110
v katastrálním území Neuměř v Průmyslové zóně II – Holýšov, panu Olehu
Krayivskyy, bytem Staňkov, Žižkova 217.
ukládá referentovi Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov panu
Radku Špillerovi, aby zajistil vypracování návrhu Smlouvy o poskytování služeb
– dodávky elektrické energie v Průmyslové zóně II – Holýšov, která bude uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov a pan Oleh Krayivskyy, bytem
Staňkov, Žižkova 217, a předložil ji Radě města Holýšova ke schválení.

bere na vědomí překročení limitu nebezpečného odpadu stanoveného v § 44
odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.
ukládá Stavebnímu odboru Městského úřadu Holýšov vybrat odborně způsobilou osobu, které bude zadáno vypracování Plánu odpadového hospodářství
města Holýšova.

Dne 15. 1. 2015 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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32/2015
a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

souhlasí s pokácením 1 ks smrku, který se nachází na pozemku parc. č. 1317
(KN) v katastrálním území Holýšov v blízkosti bytového domu v ulici Horní
čp. 369 v Holýšově, a konstatuje, že u 1 ks jasanu byla v srpnu 2014
provedena kontrola v souladu s Inventarizací zeleně ve městě Holýšov.
souhlasí s pokácením 1 ks smrku, který se nachází na pozemku parc. č.
1300/10 (KN) v katastrálním území Holýšov v blízkosti bytového domu v ulici
Táborová čp. 426 v Holýšově.
souhlasí s pokácením 1 ks túje, která se nachází na pozemku parc. č. 1317 (KN)
v katastrálním území Holýšov v blízkosti bytového domu v ulici Ruská čp. 376 v
Holýšově, a konstatuje, že u 1 ks jasanu je v souladu s Inventarizací zeleně ve
městě Holýšov plánovaná údržba na rok 2016.
souhlasí s pokácením 2 ks akátu a 3 ks borovice, které se nachází na části pozemku parc. č. 95/1 (KN) v katastrálním území Dolní Kamenice u Staňkova,
kterou má žadatel pronajatou od města Holýšova k vybudování zahrady.
souhlasí s tím, že pokácení stromů provede na náklady města Holýšova společnost Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov,
náměstí 5. května 14.
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby připravilo
podle čl. 2 odst. 2.2.2 Směrnice č. 1/2014, pro evidenci veřejných zakázek
a zadání veřejných zakázek malého rozsahu pro obec Holýšov a příspěvkové
organizace zřizované obcí Holýšov, zadání zakázky malého rozsahu
na zajištění realizace a ošetřování zeleně ve městě, která bude spočívat
v provedení zjednodušeného písemného průzkumu trhu – oslovení minimálně
3 subjektů, zaměřeného na cenu, záruky, termíny plnění a další podle vlastního
uvážení.
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby připravilo
návrh, jakým způsobem bude využito dřevo získané při kácení stromů společností Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov,
náměstí 5. května 14.
konstatuje, že od 26. 1. 2015 nebude pan Tomáš Hupač, Profi Tree Work, bytem Holýšov, Táborová 447, provádět žádné prořezání, ošetření či jiné úpravy
na veřejné zeleni ve městě Holýšově tak, jak bylo nastaveno v Inventarizaci zeleně ve městě Holýšov. Do doby, než bude ukončena zakázka malého rozsahu
na zajištění realizace a ošetřování zeleně ve městě a vybrán nový poskytovatel,
budou žádosti posuzovány individuálně Oddělením majetku a investic Městského úřadu Holýšov.

Dne 15. 1. 2015 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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33/2015
a)

b)
c)

34/2015
a)

b)

nedoporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit prodej části pozemku
parc. č. 100/3 a pozemku parc. č. 485 v katastrálním území Holýšov, manželům
Martinu a MUDr. Ludmile Wabneggerovým, bytem Holýšov, Tovární 114.
konstatuje, že by bylo možné si část pozemku parc. č. 100/3 a pozemek
parc. č. 485 v katastrálním území Holýšov za určitých podmínek pronajmout.
pověřuje Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby možnost
dlouhodobého pronájmu části pozemku parc. č. 100/3 a pozemku parc. č. 485
v
katastrálním
území
Holýšov
projednalo
s žadateli
Martinem
a MUDr. Ludmilou Wabneggerovými, bytem Holýšov, Tovární 114.

doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova podle § 84 odst. 2 písm. f) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, delegovat starostu města Holýšova
Mgr. Jana Mendřece na valné hromady společnosti Západočeské komunální
služby, a. s., sídlem Plzeň, Koterovská 522, na celé volební období.
doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova podle § 84 odst. 2 písm. g) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, navrhnout za město Holýšov nového člena představenstva společnosti Západočeské komunální služby, a. s., sídlem Plzeň, Koterovská 522, místostarostu města Holýšova Mgr. Bc. Kamila
F. Šefla.

35/2015

souhlasí se záměrem společnosti ČEZ Energo, s. r. o., sídlem Praha 8, Karolinská 661/4, instalovat v budově blokové kotelny v ulici Pod Makovým vrchem
čp. 582 v Holýšově, nacházející se na pozemku parc. č. st. 800 v katastrálním
území Holýšov, která je v majetku města Holýšova, kogenerační jednotku
o výkonu 1.000 kWe.

36/2015

souhlasí s tím, že město Holýšov podá v souladu s ustanovením § 81 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozklad proti Rozhodnutí
o změně rozhodnutí o udělení licence číslo 310202165 společnosti PPT Potrubní technika, s. r. o., sídlem Plzeň, Na Vápenicích 862/1, vydaném Energetickým regulačním úřadem, sídlem Jihlava, Masarykovo nám. 5.

37/2015
a)
b)

bere na vědomí návrh Bytové koncepce města Holýšova na období 2015 –
2018, předložený radní Mgr. Jindřiškou Ondráškovou.
ukládá radní Mgr. Jindřišce Ondrášikové zapracovat do návrhu Bytové koncepce města Holýšova na období 2015 – 2018 drobné připomínky a předložit ho
na příští schůzi Rady města Holýšova k opětovnému projednání.

Dne 15. 1. 2015 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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38/2015
a)
b)

39/2015
a)
b)

c)

40/2015
a)

b)

41/2015

schvaluje Zápis 2. schůze Bytové a sociální komise ze dne 14. 1. 2015 podle
předložené návrhu. (Příloha č. 2)
souhlasí, aby v bytech v Domě s pečovatelskou službou v Holýšově,
MUDr. Šlejmara 235, sociálních bytech v ulici Pod Makovým vrchem
čp. 617 – 622 a bytech zvláštního určení v ulici Na Stráni čp. 661 – 666,
čp. 671 – 673 v Holýšově byla udělena při přidělování městských bytů výjimka
pro nové nájemníky, kteří nebudou mít povinnost složit vratnou kauci ve výši
jednoho nájmu.

schvaluje Zápis schůze Grantové komise ze dne 19. 1. 2015 podle předloženého návrhu. (Příloha č. 3)
uděluje výjimku a souhlasí v souladu s čl. 2 odst. 5 písm. c) Zásad
k zabezpečení grantového systému ze dne 5. 2. 2007 s poskytnutím 100% finančního příspěvku žádostem označeným O8, K2, a S6, kde je žadatelem Základní škola Holýšov, u žádosti O15, kde je žadatelem Junák Holýšov,
u žádosti K5, kde je žadatelem English Club, u žádosti K6, kde je žadatelem
Pavla Holzäpfelová a u žádosti K13, kde je žadatelem SDH Dolní Kamenice.
doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit v souladu s čl. 3 odst. 1
písm. b) Zásad k zabezpečení grantového systému ze dne 5. 2. 2007 přidělení
finančních příspěvků ve výši 80.000 Kč u žádosti označené O15, kde je žadatelem Junák Holýšov, ve výši 450.000 Kč u žádosti označené S4 a ve výši
1.200.000 Kč u žádosti označené S5, jejichž žadatelem je Tělovýchovná jednota
Holýšov.

bere na vědomí jednání se společností Městské technické a bytové středisko
Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14 ve věci změny komisionářské smlouvy o obstarávání správy bytů a nebytových prostor.
ukládá statutárním orgánům příspěvkových organizací zřízených městem Holýšov, aby si do doby uzavření nové komisionářské smlouvy zajistili potřebné
prohlídky a revize budov, jejich správu i obsluhu kotelen.
bere na vědomí Protokol o metodické pomoci a kontrole výkonu přenesené
působnosti na úseku přestupků u Městského úřadu Holýšov č. j. VVŽÚ/706/15
ze dne 22. 1. 2015, předložený Krajským úřadem Plzeňského kraje, Odborem
vnitřních věcí a krajským živnostenským úřadem, sídlem Plzeň, Škroupova 18.
Předmětem kontroly byl výkon státní správy v oblasti přestupkové agendy
za období roku 2014. Během kontroly nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Dne 15. 1. 2015 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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42/2015
a)

b)

43/2015
a)

b)

44/2015
a)

b)

45/2015

bere na vědomí informaci Klubu chovatelů jezevčíků České republiky o konání
Klubové výstavy jezevčíků, která se uskuteční dne 1. 3. 2015 v Městském kulturním středisku Holýšov od 09:00 hodin.
souhlasí s pořízením poháru pro vítěze Klubové výstavy jezevčíků na náklady
města Holýšova.

bere na vědomí nabídku služeb - poskytování pečovatelské služby předloženou ředitelkou Centra pečovatelských a ošetřovatelských služeb Města Touškov
paní Lenkou Šeflovou.
odkládá rozhodnutí o dalším postupu při poskytování pečovatelské služby
ve městě Holýšově do příští schůze Rady města Holýšova.

bere na vědomí informaci, že během fotbalového plesu konaného dne
16. 1. 2015 v Městském kulturním středisku Holýšov nebyla pro cirkulaci vzduchu využívána nová klimatizace, ale bylo větráno okny, což způsobilo průvan.
ukládá starostovi města Holýšova Mgr. Janu Mendřecovi, aby věc uvedenou
v odstavci a) tohoto usnesení projednal s ředitelem Městského kulturního střediska Holýšov Ing. Jiřím Zívalem.
bere na vědomí umístění zařízení v rámci Projektu „Klidné příhraničí“ realizovaným Plzeňským krajem – ukazatele rychlosti s HDTV kamerou umožňující čtení
RZ, a to na komunikaci I/26 na Jiráskově třídě v Holýšově směrem od Plzně u
čp. 269.

Mgr. Jan Mendřec
starosta

Mgr. Bc. Kamil F. Šefl
místostarost a

Razítko města Holýšova:

Dne 15. 1. 2015 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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