Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
5. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014 - 2018
konané dne 14. ledna 2015
Rada města Holýšova:
1/2015

schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) výběrové řízení na obsazení pracovního místa tajemník Městského
úřadu Holýšov – informace ředitele KÚPK
b) zrušení usnesení RMH č. 386/2014 ze dne 29. 12. 2014
c) zástupci města Holýšova ve společnostech, kde má město majetkový
podíl
4. Žádosti
a) o prodej části pozemků parc. č. 882, 883, 889 (vše PK) v k. ú. Holýšov –
Ladislav Čaba
b) o zrušení žádostí – prodej části pozemku parc. č. 1536/2 v k. ú. Holýšov
– Západočeská stavební společnost
c) o vydání OZV – stížnost na používání zábavné pyrotechniky
na veřejných prostranstvích – manželé Bublovi
d) o zhotovení nového chodníku na hřbitově – David Giňa
e) o úklid města – veřejně prospěšné práce – Jana Žáková
f) o využití prostor společenské místnosti v DPS – Karla Burdová
g) o umístění kontejnerů na oblečení – Diecézní charita Plzeň
5. Ke schválení
a) Smlouva o výpůjčce na projekt „Nákup kontejnerů pro objemný odpad
II. etapa“- SMOPK
b) Příkazní smlouva – Martin Polák
c) postup města po provedené kontrole
d) Výpověď nájemní smlouvy k bytu čp. 668/4 v Holýšově (Vladimír Vild) –
Eret
e) přípravné práce na opravu budovy Mateřské školy Holýšov, ve Školní
ulici čp. 248
f) odměny předsedovi Energetické komise a předsedkyni Komise pro
občanské záležitosti
6. Ostatní
a) Protokol o výsledku kontroly a metodické pomoci na úseku evidence
obyvatel u MěÚ Holýšov – KÚPK
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b) zrušení veřejné zakázky „Středisko technických služeb MTBS Holýšov“
c) vlajka města Holýšova
d) stížnost Libuše Procházkové a Ing. Libuše Kolářové Procházkové –
informace
e) právní analýza ČEZ Energo – vyjádření – Lerch
f) aktualizace Cenové mapy města Holýšova
g) změna termínu zasedání ZMH
2/2015
a)

b)

c)

ruší výběrové řízení na obsazení pracovního místa tajemník/tajemnice Městského úřadu Holýšov, které bylo vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu
Holýšov od 27. 11. 2014 do 13. 12. 2014.
pověřuje místostarostu města Holýšova Mgr. Bc. Kamila F. Šefla vypsáním nového výběrového řízení na obsazení pracovního místa tajemník/tajemnice
Městského úřadu Holýšov.
pověřuje Mgr. Janu Štenglovou výkonem funkce tajemníka Městského úřadu
Holýšov do doby jmenování nového tajemníka Městského úřadu Holýšov.

3/2015

ruší své usnesení č. 386/2014 ze dne 29. 12. 2014, neboť podle vyjádření předsedy Osadního výboru pro část Dolní Kamenice pana Tomáše Opatrného bylo
zjištěno, že lampy mezi vlakovou zastávkou Dolní Kamenice a částí města Holýšov Dolní Kamenice jsou zapojeny do sítě veřejného osvětlení.

4/2015

bere na vědomí personální obsazení zástupců města Holýšov ve společnostech, kde má město Holýšov majetkový podíl.

5/2015
a)

b)

c)

6/2015
a)

bere na vědomí žádost o prodej části pozemků parc. č. 882, 883, 889 (vše PK)
o výměře cca 850 m2 v katastrálním území Holýšov, podanou Mgr. Ladislavem
Čabou, bytem Kvíčovice 117.
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby prověřilo
vlastnictví pozemků přiléhajících k pozemkům uvedených v odstavci a) tohoto
usnesení a připravilo návrh na celkové využití této lokality.
odkládá rozhodnutí o žádosti Mgr. Ladislava Čaby do doby, než bude Oddělením majetku a investic Městského úřadu Holýšov předložen návrh
na celkové využití této lokality.

bere na vědomí žádost o zrušení žádostí o odprodej části pozemku
parc. č. 1536/2 (PK) o výměře cca 970 m2 v katastrálním území Holýšov, kterou
předložil za společnost Západočeská stavební společnost, s. r. o., sídlem
Holýšov, náměstí 5. května 101, jednatel pan Josef Majlát. Západočeská
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b)

7/2015
a)

b)

c)

8/2015

9/2015
a)

b)

10/2015

11/2015
a)
b)

12/2015

stavební společnost, s. r. o., podala dvě žádosti o odprodej výše uvedené části
pozemku, a to 26. 3. 2012 a 10. 9. 2014.
doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova zrušit své usnesení č. 377 ze dne
6. 10. 2014 o prodeji části pozemku parc. č. 1536/2 v katastrálním území
Holýšov.

bere na vědomí stížnost na neřízené a samovolné používání zábavné pyrotechniky v Holýšově v období měsíce prosince, kterou podali manželé Vlastimil
a Miroslava Bublovi, bytem Holýšov, Luční 64.
ukládá místostarostovi města Holýšova Mgr. Bc. Kamilu F. Šeflovi, aby prověřil
existenci a platnost obecně závazné vyhlášky města Holýšova regulující používání zábavné pyrotechniky na veřejných prostranstvích v Holýšově.
odkládá žádost manželů Vlastimila a Miroslavy Bublových, bytem Holýšov,
Luční 64, na příští schůzi Rady města Holýšova.
souhlasí se zařazením opravy (zhotovení) chodníku na hřbitově v Holýšově
do plánu oprav.

bere na vědomí návrh zastupitelky Ing. Jany Žákové, aby město Holýšov využilo 2 – 3 nezaměstnané občany města vedené v evidenci nezaměstnaných
na Úřadu práce ČR, na úklid veřejných prostranství.
ukládá místostarostovi města Holýšova Mgr. Bc. Kamilu F. Šeflovi připravit podklady pro veřejně prospěšné práce.
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 celkem 6x, vždy ve středu
od 16:00 do 17:30 hodin pod vedením paní Karly Burdové, bytem Holýšov,
K Višňovce 450. Zahájení kurzu je naplánováno na 21. 1. 2015.

odkládá žádost o umístění dvou kontejnerů na oblečení na příští schůzi Rady
města Holýšova.
ukládá referentce Stavebního odboru Městského úřadu Holýšov paní Pavlíně
Horlivé, aby do příští schůze Rady města Holýšova předložila návrh vhodných
lokalit k umístění dvou kontejnerů na oblečení.
schvaluje Smlouvu o výpůjčce k pořízení kontejneru na objemný odpad Abroll
24 m3 v rámci projektu SMOPK „Nákup kontejnerů pro objemný odpad II. etapa“, která bude uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov (vypůjčitel)
a Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje, sídlem Plzeň, Riegrova 1 (půjčitel).
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13/2015
a)

b)

souhlasí s návrhem uzavřít Příkazní smlouvu mezi městem Holýšov a podnikatelem Martinem Polákem, bytem Holýšov, Francouzská 149, IČ 43351328.
Předmětem smlouvy bude zajišťování projektových a konzultačních služeb při
přípravě a realizaci staveb a technologických celků ve městě Holýšov.
ukládá místostarostovi města Holýšova Mgr. Bc. Kamilu F. Šeflovi připravit návrh příkazní smlouvy a předložit ji na příští schůzi Rady města Holýšova
ke schválení.

14/2015

bere na vědomí postup města Holýšova po provedené kontrole auditorkou
Ing. Radkou Mrnkovou, auditorské oprávnění č. 2304, sídlem Praha 2, Na Poříčním právu 6.

15/2015

souhlasí s předáním žádosti o zpětvzetí výpovědi nájemní smlouvy bytu č. 4
na adrese Holýšov, Na Stráni 668, ze dne 15. 12. 2014, podanou JUDr. Pavlem
Eretem, advokát, sídlem Plzeň, Purkyňova 43, právní zástupkyni města Holýšova Bc. JUDr. Heleně Zelenkové Ottové k vyřízení.

16/2015

souhlasí se zahájením přípravných prací na opravu budovy Mateřské školy Holýšov, ve Školní ulici čp. 248.

17/2015

souhlasí s poskytováním měsíční odměny ve výši 500 Kč podle § 102 odst. 3
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, předsedovi Energetické
komise Ing. Karlu Boháčkovi a předsedkyni Komise pro záležitosti občanů paní
Simoně Poslední.

18/2015

bere na vědomí Protokol o kontrole výkonu působnosti svěřené orgánům obcí
u Městského úřadu Holýšov č. j. VVŽÚ/13622/14 ze dne 16. 12. 2014, předložený Krajským úřadem Plzeňského kraje, Odborem vnitřních věcí
a krajským živnostenským úřadem, sídlem Plzeň, Škroupova 18. Předmětem
kontroly bylo dodržování právních předpisů při výkonu státní správy na úseku
evidence obyvatel za období leden 2013 až prosinec 2014.

19/2015
a)

souhlasí se zrušením veřejné zakázky v otevřeném podlimitním řízení „Středisko
technických služeb MTBS Holýšov“ (dále jen veřejná zakázka). Veřejná zakázka
bude zrušena podle § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění, neboť odpadly důvody pro pokračování
v zadávacím řízení v důsledku podstatné změny okolností, které nastaly v době
od zahájení zadávacího řízení a které zadavatel s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohl předvídat a ani je nezpůsobil.
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b)

20/2015
a)

b)

ukládá zadavateli městu Holýšov vydat bez zbytečného odkladu rozhodnutí
o zrušení výběrového řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku prostřednictvím smluvního partnera.
bere na vědomí Rozhodnutí č. 27 předsedy Poslanecké sněmovny ze dne
24. 11. 2014, na základě kterého byla podle § 34a zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s § 29 odst. 3 zákona
č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, v platném znění, udělena městu Holýšov vlajka.
pověřuje místostarostu města Holýšova Mgr. Bc. Kamila F. Šefla zajistit zhotovení vlajky města Holýšova.

21/2015

bere na vědomí informaci, že ve čtvrtek 15. 1. 2015 bude zasedat
a rozhodovat komise pro řešení stížnosti paní Libuše Procházkové a Ing. Libuše
Kolářové Procházkové, obě bytem Holýšov, Školní 509, na podání mylných informací zastupitelům města Holýšova pro rozhodování o prodeji části pozemku parc. č. 1536/2 v katastrálním území Holýšov dne 6. 10. 2014.

22/2015

bere na vědomí vyjádření Mgr. Ing. Jana Lercha k právní analýze ČEZ Energo,
s. r. o., ze dne 30. 12. 2014 ohledně zadávání veřejných zakázek na dodávky
tepla sektorovými zadavateli.

23/2015

ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov připravit aktualizaci Cenové mapy města Holýšova, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Holýšova č. 98 ze dne 13. 8. 2007 a poté jí předložit Radě města
Holýšova k projednání.

24/2015
a)

b)

bere na vědomí změnu termínu zasedání Zastupitelstva města Holýšova
ze dne 2. 3. 2015 na 9. 3. 2015. Důvodem změny termínu je příprava
na plánovanou návštěvu prezidenta republiky ČR Miloše Zemana.
doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit termín zasedání dne
9. 3. 2015.

Mgr. Jan Mendřec
starosta

Mgr. Bc. Kamil F. Šefl
místostarosta

Razítko města Holýšova:
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