Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
8. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014 - 2018
konané dne 23. února 2015

Rada města Holýšova:
63/2015

schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) veřejná zakázka malého rozsahu „Realizace a ošetřování městské
zeleně“
b) prodej části pozemků parc. č. 882, 883, 889 (PK) v k. ú. Holýšov –
Ladislav Čaba
c) Veřejnoprávní smlouvy na úseku přestupků
d) Vyhodnocení nabídek na prodej VW Transporter
e) Vyjádření MV ČR k výběrovému řízení na funkci tajemníka MěÚ Holýšov
4. Žádosti
a) o navýšení dodávky elektrické energie v PZ II – Holýšov – Stodkeram
b) o zrušení koupě části pozemku parc. č. 100/3 a pozemku parc. č. 485
v k. ú. Holýšov a žádost o pronájem těchto pozemků – manželé
Wabneggerovi
5. Ke schválení
a) převod trafostanic s příslušenstvím v PZ II – Holýšov
b) Zápis 3. schůze Bytové a sociální komise ze dne 18. 2. 2015
c) Návrh Rozpočtu města Holýšova na rok 2015
d) Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na výrobu Holýšovského zpravodaje –
NAVA TISK
e) Snížení energetické náročnosti MŠ Holýšov, Městského zdravotního
střediska Holýšov – žádost o dotaci
f) změna dozorčí rady společnosti MTBS Holýšov
g) Zápis o provedení inventarizace majetku k 31. 12. 2014 – ZŠ
h) Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014 – ZŠ
i) Účetní závěrka ZŠ Holýšov k 31. 12. 2014
j) Zápis o řádné inventarizaci k 31. 12. 2014 konané v MŠ
k) Zápis o finančním vypořádání hospod. výsledku za rok 2014 – MŠ
l) Účetní závěrka MŠ Holýšov k 31. 12. 2014
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m) Inventarizační zápis o provedené řádné inventarizaci DHM, DDHM
a ostatního majetku k 31. 12. 2014 – ZUŠ
n) Zápis o finančním vypořádání za rok 2014 – ZUŠ
o) Účetní závěrka ZUŠ Holýšov k 31. 12. 2014
6. Ostatní
a) změna termínů schůzí RMH
64/2015
a)

b)

65/2015
a)

b)

c)

66/2015

bere na vědomí vyhodnocení zadávací dokumentace – Výzva k podání nabídky
na práce v oboru arboristiky – veřejná zakázka malého rozsahu „Realizace
a ošetřování městské zeleně“, předložené Oddělením majetku a investic Městského úřadu Holýšov.
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby oslovilo další
subjekty, a to společnost Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o.,
sídlem Holýšov, pana Bronislava Říčku ml., bytem Holýšov a společnost Lesproma s. r. o., sídlem Holýšov, a předložilo jejich nabídky na příští schůzi Rady
města Holýšova.

bere na vědomí návrh Územní studie – dělení pozemků (parcelace) pro výstavbu 13 rodinných domů v obytné zóně Holýšov – Školní v katastrálním
území Holýšov, předložený zpracovatelem Územního plánu města Holýšova
Ing. arch. Oldřichem Fárou.
nedoporučuje Zastupitelstvu města Holýšova prodat část pozemků
parc. č. 882, 883, 889 (vše PK) o výměře cca 850 m2 v katastrálním území Holýšov, Mgr. Ladislavu Čabovi, bytem Kvíčovice 117.
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby svolalo pracovní schůzku a projednalo s vlastníky pozemků v lokalitě „Obytná zóna Holýšov – Školní“ jejich budoucí využití v souladu návrhem Územní studie – dělení
pozemků (parcelace) pro výstavbu 13 rodinných domů v „ Obytné zóně Holýšov – Školní“ v katastrálním území Holýšov.
mění své usnesení č. 383/2014 odst. a) ze dne 29. 12. 2014 takto: „Rada města
Holýšova 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
na dobu neurčitou.“
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67/2015
a)

b)

c)

d)
e)

f)

68/2015

69/2015
a)

b)

c)

schvaluje Protokol o vyhodnocení nabídek na koupi osobního automobilu
zn. Volkswagen Transporter 2,5 TDI, registrační značka 1P6 6041 z vlastnictví
města Holýšova ze dne 23. 2. 2015. (Příloha č. 2)
stanovila na základě vyhodnocení zaslaných nabídek následující pořadí:
1. Václav Kaděra, bytem Holýšov, MUDr. Šlejmara 590, nabídková cena 55.555
Kč,
2. Petr Hanka, bytem Holýšov, Lesní 697, nabídková cena 51.100 Kč,
3. Západočeská stavební společnost, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května
101, nabídková cena 49.900 Kč,
4. Petr Kuška, bytem Holýšov, Horní 352, nabídková cena 47.800 Kč,
5. Michal Herajt, bytem Plzeň, Prostřední 38, nabídková cena 44.444 Kč,
6. Karel Hasl, bytem Holýšov, třída 1. máje 298, nabídková cena 36.000 Kč.
doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova prodat osobní automobil
zn. Volkswagen Transporter 2,5 TDI, registrační značka 1P6 6041, panu Václavu
Kaděrovi, bytem Holýšov, MUDr. Šlejmara 590, za nabídkovou cenu 55.555 Kč.
doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit, že veškeré náklady spojené
s prodejem a sepsáním kupní smlouvy bude hradit kupující.
doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova, aby pro případ, že uchazeč o koupi, který se umístil na prvním místě, svoji nabídku vzal zpět, byl osobní automobil prodán dalšímu uchazeči podle pořadí stanovené v odstavci b) tohoto
usnesení.
doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova vyzvat zájemce, aby uhradil kupní
cenu do tří dnů ode dne doručení usnesení Zastupitelstva města Holýšova, kterým mu byl schválen prodej osobního automobilu.
bere na vědomí vyjádření Ministerstva vnitra ČR, Odboru legislativy a koordinace předpisů ze dne 23. 2. 2015 k předloženému návrhu výběrového řízení
na obsazení pracovního místa tajemník/tajemnice Městského úřadu Holýšov.

nesouhlasí s navýšením dodávky elektrické energie o 20 kW od 13. 4. 2015
v době od 7:00 do 15:30 hodin v objektu čp. 735 v Průmyslové zóně II – Holýšov společnosti Stodkeram, s. r. o., sídlem Plzeň, Žlutická 14.
upozorňuje společnost Stodkeram, s. r. o., sídlem Plzeň, Žlutická 14, že pokud
při zkouškách nebo při spuštění CNC ohraňovacího stroje dojde díky neakceptování rezervovaného příkonu k překročení nasmlouvaných maximálních hodnot rezervovaného příkonu, 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 elek-
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třiny od pondělí do pátku v odpoledních i nočních hodinách, to znamená od
15:00 hodin do 06:30 hodin, popřípadě v sobotu a neděli celý den, kdy je poměrně větší část rezervovaného příkonu v Průmyslové zóně II – Holýšov nevyužita.
70/2015
a)

b)

c)

71/2015

72/2015
a)
b)

73/2015

74/2015
a)

bere na vědomí žádost o zrušení žádosti o koupi části pozemku parc. č. 100/3
a pozemku parc. č. 485 v katastrálním území Holýšov, kterou předložili
manželé Martin a MUDr. Ludmila Wabneggerovi, bytem Holýšov, Tovární 114.
konstatuje, že záměr pronajmout část pozemku parc. č. 100/3 a pozemek
parc. č. 485 (KN) oba v katastrálním území Holýšov o výměře cca 360 m2 musí
být vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Holýšov na zákonem
stanovenou dobu a poté se Rada města Holýšova vrátí k projednání žádosti
manželů Martina a MUDr. Ludmily Wabneggerových, bytem Holýšov, Tovární
114.
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo
vyvěšení záměru ve smyslu odstavce b) tohoto usnesení.
doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit převod trafostanic
s příslušenstvím v Průmyslové zóně II – Holýšov z vlastnictví města Holýšova do
majetku společnosti ČEZ, a. s, a to trafostanici – budova 106 T1, trafostanici –
budova 105 T2, trafostanici – budova 27 T3, trafostanici – budova 46, kabel silnoproudý, kabel silnoproudý pro vysoké napětí.

schvaluje Zápis 3. schůze Bytové a sociální komise ze dne 18. 2. 2015, podle
předložené návrhu. (Příloha č. 3)
konstatuje, že za úklid společných prostor v Domě s pečovatelskou službou
v Holýšově má povinnost hradit každý nájemník, a proto souhlasí, aby tam, kde
tomu tak není, byla upravena nájemní smlouva a tento poplatek byl vybírán.
doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit Rozpočet města Holýšova
na rok 2015 podle předloženého návrhu. (Příloha č. 4)

bere na vědomí předložení nabídky na „grafický návrh a tisk Holýšovského
zpravodaje“ společností Plzeňská knihvazba, s. r. o., sídlem Domažlice, Cihlářská 613, která byla zaslána po termínu stanoveném k podávání nabídek
na grafický návrh a tisk Holýšovského zpravodaje a její výše je 19.872 Kč včetně
DPH.
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b)

75/2015
a)
b)

c)

d)

76/2015
a)
b)

77/2015

78/2015
a)
b)

schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na výrobu Holýšovského zpravodaje ze
dne 13. 2. 2015, uzavřený mezi městem Holýšov a společností NAVA TISK,
s. r. o., sídlem Plzeň, Hankova 1455/6. Předmětem dodatku je cena za rozšířené 16ti stránkové vydání Holýšovského zpravodaje, která byla dohodnuta na
16.089 Kč včetně DPH. (Příloha č. 5)

souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí na akci Snížení energetické náročnosti budovy Mateřské školy Holýšov.
schvaluje Plnou moc, kterou město Holýšov zplnomocní společnost Energy Benefit Centre, a. s., sídlem Praha, Křenova 438/3, pro výkon činností spojených
s přípravou a vlastní realizací žádosti o finanční prostředky z Operačního programu životního prostředí na akci Snížení energetické náročnosti budovy Mateřské školy Holýšov.
souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí na akci Snížení energetické náročnosti budovy Městského zdravotního
střediska Holýšov.
schvaluje Plnou moc, kterou město Holýšov zplnomocní Ing. Petru Lavičkovou,
bytem Holýšov, Krátká 17 pro výkon činností spojených s přípravou a vlastní
realizací žádosti o finanční prostředky z Operačního programu životního prostředí na akci Snížení energetické náročnosti budovy Městského zdravotního
střediska Holýšov.

bere na vědomí složení Dozorčí rady společnosti Městské technické a bytové
středisko Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14.
konstatuje, že každá volební strana zastoupená v Radě města Holýšova navrhne svého zástupce do Dozorčí rady společnosti Městské technické a bytové
středisko Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14, do příští schůze Rady města Holýšova.
schvaluje Zápis o provedení inventarizace majetku k 31. 12. 2014 v Základní
škole Holýšov podle předloženého návrhu.

konstatuje, že Základní škola Holýšov vykazuje celkový hospodářský výsledek
za rok 2014 ve výši 164.352,57 Kč.
souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku Základní školy Holýšov za rok
2014 tak, že celá částka hospodářského výsledku ve výši 164.352,57 Kč bude
převedena do rezervního fondu.
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c)

bere na vědomí, že finanční částka rezervního fondu bude použita na pokračování položení zámkové dlažby na školní zahradě.

79/2015

schvaluje Účetní závěrku příspěvkové organizace města Holýšova Základní škola Holýšov za rok 2014 sestavenou k 31. 12. 2014, podle předloženého návrhu.

80/2015

schvaluje Zápis o řádné inventarizaci k 31. 12. 2014 konané v Mateřské škole
Holýšov podle předloženého návrhu.

81/2015
a)
b)
c)

d)

schvaluje Zápis o finančním vypořádání hospodářského výsledku Mateřské školy Holýšov za rok 2014.
konstatuje, že Mateřská škola Holýšov vykazuje hospodářský výsledek ve výši
147.613,28 Kč.
souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku Mateřské školy Holýšov za rok
2014 tak, že 75% ve výši 110.713,28 Kč bude převedeno do rezervního fondu
a 25% ve výši 36.900 Kč bude převedeno do fondu odměn.
bere na vědomí, že peněžní fondy Mateřské školy Holýšov budou použity
podle § 30, 31, 32 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, k dalšímu rozvoji činnosti – vybavení tříd, školních kuchyní, zahrad a celkovému zlepšení prostředí školy.

82/2015

schvaluje Účetní závěrku příspěvkové organizace města Holýšova Mateřská
škola Holýšov za rok 2014 sestavenou k 31. 12. 2014, podle předloženého návrhu.

83/2015

schvaluje Inventarizační zápis o provedené řádné inventarizaci DHM, DDHM
a ostatního majetku Základní umělecké školy Holýšov k 31. 12. 2014 podle
předloženého návrhu.

84/2015
a)
b)
c)

d)

schvaluje Zápis o finančním vypořádání mezi městem Holýšov a Základní uměleckou školou Holýšov za rok 2014 podle předloženého návrhu.
konstatuje, že Základní umělecká škola Holýšov vykazuje zlepšený hospodářský
výsledek z prostředků získaných vlastní činností ve výši 117.841 Kč.
souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku Základní umělecké školy Holýšov za rok 2014 tak, že 83% ve výši 97.841 Kč bude převedeno do rezervního
fondu a 17% ve výši 20.000 Kč bude převedeno do fondu odměn.
bere na vědomí, že finanční částka přidělená do rezervního fondu bude použita na údržbu, zlepšení prostředí školy, vybavení školy a nákup učebních pomůcek a finanční částka převedená do fondu odměn bude použita na odměny
pracovníků školy.
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85/2015

86/2015
a)

b)

schvaluje Účetní závěrku příspěvkové organizace města Holýšova Základní
umělecká škola Holýšov za rok 2014 sestavenou k 31. 12. 2014.

doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit změnu termínů schůzí Rady
města Holýšova v měsíci březnu 2015. Schůze Rady města Holýšova se budou
konat ve dnech 2., 16. a 30. 3. 2015.
bere na vědomí, že od března 2015 budou schůze Rady města Holýšova začínat ve 14:00 hodin.

Mgr. Jan Mendřec
starosta

Mgr. Bc. Kamil F. Šefl
místostarost a

Razítko města Holýšova:
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