Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
4. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014 - 2018
konané dne 29. prosince 2014
Rada města Holýšova:
372/2014 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) výběrové řízení na funkci tajemník Městského úřadu Holýšov
b) Redakční rada Holýšovského zpravodaje
c) informace o článku v Domažlickém deníku
d) informace ohledně pokračování řešení dodávek tepelné energie
v blokové kotelně + kogenerační jednotka
e) rekonstrukce Městského zdravotního střediska Holýšov
f) informace o inv. akcích + Strat. plán rozvoje města Holýšov 2015 – 2018
4. Žádost
a) o pronájem kulturního domu – Westmusic, o. s.
5. Ke schválení
a) Rozpočtové opatření města Holýšova na rok 2014 číslo 5
b) Zápis 1. schůze Bytové a sociální komise ze dne 10. 12. 2014
c) Zápis schůze Grantové komise ze dne 18. 12. 2014
d) Veřejnoprávní smlouvy na úseku přestupků
e) Komise pro vyřešení stížnosti paní Procházkové
6. Ostatní
a) jmenování velitele hasičů Dolní Kamenice
b) osvětlení od vlakové zastávky Dolní Kamenice
c) zástupci města Holýšova ve společnostech, kde má město majetk. podíl
d) odměna při skončení funkčního období – Ing. Pazour, Bc. Valachovičová
373/2014
a)

b)

bere na vědomí, že dne 12. 12. 2014 v 12:00 hodin bylo ukončeno výběrové řízení na obsazení uvolněného pracovního místa tajemník Městského úřadu Holýšov a konstatuje, že byly přijaty 2 přihlášky, a to od uchazeček Ing. Marcely
Kopecké a Mgr. Jany Štenglové.
bere na vědomí Zprávu 1. schůze výběrové komise ve věci výběrového řízení
na obsazení pracovního místa tajemník Městského úřadu Holýšov, která se
uskutečnila dne 17. 12. 2014 od 15:00 hodin v kanceláři místostarosty v budově
Městského úřadu Holýšov.
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c)

d)

bere na vědomí Zprávu 2. schůze výběrové komise ve věci výběrového řízení
na obsazení pracovního místa tajemník Městského úřadu Holýšov, která se
uskutečnila dne 29. 12. 2014 od 15:00 hodin v kanceláři starosty v budově Městského úřadu Holýšov.
na základě vyhodnocení osobního pohovoru výběrové komise doporučila starostovi města Holýšova Mgr. Janu Mendřecovi jmenovat Mgr. Janu Štenglovou, narozenou 19. 7. 1981, trvale bytem Holýšov, Sadová 534, tajemníkem
Městského úřadu Holýšov.

374/2014
a)
b)

souhlasí s tím, že Holýšovský zpravodaj bude vydáván od 1. 1. 2015 Informačním centrem města Holýšova, které je umístěno na Městském úřadě Holýšov.
schvaluje s účinností od 1. 1. 2015 zřízení Redakční rady Holýšovského zpravodaje a jmenuje její členy: Ing. Romana Tesařová jako šéfredaktor,
Mgr. Bc. Kamil F. Šefl jako zástupce šéfredaktora, Mgr. Josef Hais, Ing. Jiří Zíval,
pan Josef Fictum, Mgr. Libuše Hrubá a Ing. Jan Glac jako členové.

375/2014 bere na vědomí článek uveřejněný v Domažlickém deníku dne 20. 12. 2014
včetně reakce starosty města Holýšova Mgr. Jana Mendřece k obsahu tohoto
článku.
376/2014
a)

b)

bere na vědomí informaci ohledně pokračování řešení dodávek tepelné energie v blokové kotelně v Holýšově, v sídlišti Pod Makovým vrchem čp. 582, kdy
možným řešením je využití kogenerační jednotky.
ukládá Energetické komisi prověřit řešení dodávek tepelné energie v blokové
kotelně v Holýšově, v sídlišti Pod Makovým vrchem čp. 582 za pomoci kogenerační jednotky a výsledek tohoto šetření předložit Radě města Holýšova.

377/2014 bere na vědomí informaci radního MUDr. Jaroslava Lišky o tom, že lékaři Městského zdravotního střediska Holýšov v Příčné ulici čp. 236 byli seznámeni
s komplexním řešením spočívající ve výměně oken a venkovních dveří, zateplení fasády a stropů a výstavbě výtahu na zdravotním středisku v roce 2015.
378/2014 bere na vědomí informaci o Návrhu investičních a neinvestičních akcí na rok
2015 předložený Oddělením majetku a investic Městského úřadu Holýšov
a konstatuje, že do konce měsíce ledna roku 2015 bude zpracován Strategický
plán rozvoje města Holýšova na roky 2015 – 2018.
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379/2014 nedoporučuje, s ohledem na nově zrekonstruovaný Kulturní dům Holýšov
a hrozící nebezpečí jeho poškození, řediteli Městského kulturního střediska Holýšov Ing. Jiřímu Zívalovi pronajmout kulturní dům na pořádání hudebních festivalů typu „Pekelný ostrov“ společností Westmusic, o. s., IČ: 22844708, sídlem
Plzeň, Pražská 39, i přesto, že rozhodnutí o souhlasu s pronájmem kulturního
domu je plně v kompetenci ředitele Městského kulturního střediska Holýšov.
380/2014 schvaluje v souladu s usnesením č. 36 Zastupitelstva města Holýšova ze dne 15.
12. 2014 Rozpočtové opatření města Holýšova na rok 2014 číslo 5 podle předloženého návrhu.
381/2014
a)
b)

c)
d)

schvaluje Zápis 1. schůze Bytové a sociální komise ze dne 10. 12. 2014 podle
předloženého návrhu.
souhlasí s vyvěšením záměru prodeje volného bytu číslo 4 na adrese Holýšov,
Americká čp. 395, na úřední desku Městského úřadu Holýšov v souladu se Zásadami prodeje bytů z vlastnictví města Holýšova schválených usnesením Zastupitelstva města Holýšova číslo 58 ze dne 28. 2. 2011.
pověřuje místostarostu města Holýšova Mgr. Bc. Kamila F. Šefla, aby zajistil vyvěšení záměru prodeje volného bytu číslo 4 na adrese Holýšov, Americká 395.
souhlasí s tím, že při přidělování městských bytů bude povinností nových nájemníků složit vratnou kauci ve výši jednoho nájmu.

382/2014 schvaluje Zápis schůze Grantové komise ze dne 18. 12. 2014 podle předloženého návrhu.
383/2014
a)

b)

souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy pro výkon přenesené působnosti
na úseku přestupků mezi městem Holýšov a obcemi Bukovec, Čečovice, Černovice, Horní Kamenice, Kvíčovice, Neuměř, Štichov a Všekary, a to od
1. 1. 2015 na dobu neurčitou.
schvaluje vzorový návrh veřejnoprávní smlouvy pro výkon přenesené působnosti na úseku přestupků, který bude uzavřený s obcemi ze správního obvodu
města Holýšova, které již měli uzavřenou veřejnoprávní smlouvu do konce roku
2014, a to s obcemi Bukovec, Čečovice, Černovice, Horní Kamenice, Kvíčovice,
Neuměř, Štichov a Všekary, podle předloženého návrhu.

384/2014
a)

bere na vědomí stížnost na podání mylných informací zastupitelům města Holýšova pro rozhodování o prodeji části pozemku parc. č. 1536/2 v katastrálním
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b)

území Holýšov dne 6. 10. 2014, kterou podaly paní Libuše Procházková
a Ing. Libuše Kolářová Procházková, obě bytem Holýšov, Školní 509.
schvaluje zřízení komise pro řešení stížnosti 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, a jmenuje členy do této
komise: pana Jaroslava Kubicu, pana Martina Poláka a Bc. JUDr. Helenu Zelenkovou Ottovou, advokátku města Holýšova.

385/2014 doporučuje starostovi města Holýšova Mgr. Janu Mendřecovi, aby v souladu
s § 68 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, jmenoval s účinností od 1. 1. 2015 pana Tomáše Multruse, bytem Holýšov, Dolní
Kamenice 11, velitelem Jednotky sboru dobrovolných hasičů Dolní Kamenice.
386/2014
a)
b)

souhlasí s opětovným zapojením 2 lamp do sítě veřejného osvětlení mezi vlakovou zastávkou Dolní Kamenice a částí města Holýšova Dolní Kamenice.
ukládá společnosti Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídlem
Holýšov, náměstí 5. května 14, aby zajistilo opětovné zapojení 2 lamp do sítě
veřejného osvětlení mezi vlakovou zastávkou Dolní Kamenice a částí města Holýšova Dolní Kamenice.

387/2014 ukládá místostarostovi města Holýšova Mgr. Bc. Kamilu F. Šeflovi, aby zmapoval personální obsazení zástupců města Holýšova u všech společností, kde má
město Holýšov majetkový podíl.
388/2014 bere na vědomí informaci o tom, že na základě § 75 odst. 2 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, byly Ing. Antonínu
Pazourovi a Bc. Haně Valachovičové vyplaceny odměny při skončení funkčního
období.

Mgr. Jan Mendřec
starosta

Mgr. Bc. Kamil F. Šefl
místostarosta

Razítko města Holýšova:
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