Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
11. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014 - 2018
konané dne 16. března 2015
Rada města Holýšova:
117/2015 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) pronájem části pozemku parc. č. 100/3 a pozemku parc. č. 485
v k. ú. Holýšov – manželé Wabneggerovi
b) výběrové řízení na funkci tajemník/tajemnice Městského úřadu Holýšov
c) Smlouva o dílo – Tomáš Hupač – Profi Tree Work
d) pronájem přísálí – informace
4. Žádosti
a) o finanční výpomoc při pořádání setkání rodáků v Dolní Kamenici –
OVDK
b) o úpravu a kácení vzrostlých stromů rostoucích mimo les
5. Ke schválení
a) Smlouva o bezúplatném převodu – Miroslav Čermák
b) Smlouva o bezúplatném převodu – manželé Slánkovi
c) Protokol o vyřazení a odepsání majetku k 31. 12. 2014 – ZŠ Holýšov
d) kompetence starosta a místostarosta
6. Ostatní
a) Protokol o metodické pomoci a kontrole výkonu přenesené působnosti
na úseku přestupků u MěÚ Holýšov – KÚPK
b) Protokol o kontrole – školní jídelna při Mateřské škole Holýšov – KHS Plzeňského kraje
118/2015
a)
souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 100/3 a pozemku parc. č. st. 485
o výměře cca 360 m2 v katastrálním území Holýšov manželům MUDr. Ludmile
a Martinu Wabneggerovým, bytem Holýšov, Tovární 114.
b)
schvaluje Nájemní smlouvu o pronájmu části pozemku parc. č. 100/3
a parc. č. st. 485, oba v katastrálním území Holýšov, která bude uzavřena mezi
smluvními stranami město Holýšov a manželé MUDr. Ludmila a Martin Wabneggerovi, bytem Holýšov, Tovární 114, podle předloženého návrhu.
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119/2015 bere na vědomí informace o průběhu výběrového řízení na obsazení pracovního místa tajemník/tajemnice Městského úřadu Holýšov.
120/2015 schvaluje Smlouvu o dílo, která bude uzavřena mezi smluvními stranami město
Holýšov a Tomáš Hupač – Profi Tree Work, Holýšov, Táborová 447, podle
předložené návrhu. Předmětem smlouvy je ošetřování dřevin podle aktuální
Inventarizace zeleně v intravilánu města Holýšova a části Dolní Kamenice
(příloha č. 2).
121/2015 bere na vědomí:
a)
informaci o schůzce místostarosty města Holýšova Mgr. Bc. Kamila F. Šefla
a ředitele Městského kulturního střediska Holýšov Ing. Jiřího Zívala ve věci pronájmu baru v přísálí Kulturního domu Holýšov (příloha č. 3).
b)
termíny akcí, které bude pro město Holýšov organizačně zajišťovat Městské
kulturní středisko Holýšov, a to: 26. – 28. 6. 2015 pouť na prostranství
za kulturním domem, 1. 12. 2015 rozsvícení vánočního stromu, 4. 12. 2015 mikulášská jízda městem a 5. 2. 2016 XVII. městský ples.
122/2015
a)
bere na vědomí žádost o finanční výpomoc ve výši 25.000 Kč při setkání rodáků v Dolní Kamenici, podanou předsedou Osadního výboru Dolní Kamenice
panem Tomášem Opatrným.
b)
konstatuje, že Osadní výbor Dolní Kamenice nepodal žádný požadavek
na Rozpočet města Holýšova na rok 2015 a město Holýšov nemá dostatek finančních prostředků v oddílu § 3319 – ostatní záležitosti kultury.
c)
konstatuje, že požadavek Osadního výboru Dolní Kamenice bude řešen v rámci
rozpočtového opatření města Holýšova na rok 2015, pokud bude dostatek finančních prostředků.
123/2015
a)
nesouhlasí, v souladu s odborným posouzením stavu dřevin rostoucích mimo
les zpracovaným panem Tomášem Hupačem – Profi Tree Work, s pokácením
2 lip, které se nacházejí na pozemku parc. č. 1145/2 (KN) v katastrálním území
Holýšov v blízkosti bytového domu v ulici Pod Makovým vrchem čp. 465 a 466
v Holýšově, a konstatuje, že další ošetření stromů bude provedeno v souladu
s Inventarizací zeleně ve městě Holýšově v roce 2016.
b)
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby oslovilo
v dalším období vegetativního klidu od 1. 11. 2015 do 31. 3. 2016 jiného arboristu na vypracování druhého nezávislého posouzení stromů uvedených
v odstavci a) tohoto usnesení.
Dne 17. 3. 2015 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

souhlasí s provedením redukčního řezu směrem k překážce a bezpečnostního
řezu 1 višně plané, která se nachází na pozemku parc. č. 1145/4 (KN)
v katastrálním území Holýšov z důvodů usnadnění sušení prádla na pevně zabudovaných konstrukcích, do kterých zasahuje koruna stromu.
souhlasí s pokácením 2 bříz, které se nacházejí na pozemku parc. č. 1295/1
(KN) v katastrálním území Holýšov v blízkosti bytového domu v ulici Táborová
čp. 448 a 449 v Holýšově z bezpečnostně provozních důvodů.
nesouhlasí s pokácením 1 vrby, která se nachází na pozemku parc. č. 1217/8
(KN) v katastrálním území Holýšov, v blízkosti nemovitosti žadatele, ale souhlasí
s provedením redukčního řezu na bezpečné torzo a s prováděním zpětného
řezu pravidelně každé dva roky u 1 vrby z důvodů zachování stability hráze.
ukládá panu Tomáši Hupačovi – Proti Tree Work, aby dodatečně doplnil strom
uvedený v odstavci e) tohoto usnesení do Inventarizace zeleně ve městě Holýšov.
souhlasí s pokácením 2 tújí, které se nacházejí na pozemku parc. č. 1297/1 (KN)
v katastrálním území Holýšov v blízkosti bytového domu v ulici Ruská čp. 381
v Holýšově z bezpečnostně provozních, hygienických a zdravotních důvodů
a s provedením bezpečnostního a redukčního řezu směrem k překážce 2 bříz,
které se nacházejí tamtéž.
souhlasí s pokácením 1 borovice, která se nachází na pozemku
parc. č. 1379/14 (KN) v katastrálním území Holýšov v blízkosti skautských kluboven z bezpečnostních důvodů.
souhlasí s tím, že pokácení stromů včetně ekologické likvidace biologického
odpadu provede na náklady města Holýšova společnost Městské technické
a bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14,
a pokácené neprodané dřevo uskladní v prostoru bývalého sběrného dvora
na náměstí 5. května.
souhlasí s tím, že prořezání, ošetření či jiné úpravy včetně sledování bezpečnosti na nekácených stromech provede na náklady města Holýšova podnikatel
v oboru arboristiky pan Tomáš Hupač, Profi Tree Work, bytem Holýšov, Táborová 447, v souladu se Smlouvou o dílo, schválenou usnesením Rady města
Holýšova č. 120/2015 ze dne 16. 3. 2015.

124/2015 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit Smlouvu o bezúplatném
převodu nemovitosti, která bude uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov (nabyvatel) a pan Miroslav Čermák, bytem Holýšov, Táborová 585 (převodce). Převodce je výlučným vlastníkem stavby „Prodloužení kanalizačního a
vodovodního řadu“ na pozemku parc. č. 819/67 v katastrálním území Holýšov.
Předmětem smlouvy je bezúplatný převod výše uvedené stavby do vlastnictví
nabyvatele.

Dne 17. 3. 2015 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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125/2015 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit Smlouvu o bezúplatném
převodu nemovitosti, která bude uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov (nabyvatel) a manželé Roman a Adéla Slánkovi, bytem Hradec 3 (převodce). Převodce je výlučným vlastníkem stavby „Vodovodní a kanalizační přípojka
– splňující charakter prodlouženého veřejného vodovodního a kanalizačního
řadu“ na pozemku parc. č. 819/67 v katastrálním území Holýšov. Předmětem
smlouvy je bezúplatný převod výše uvedené stavby do vlastnictví nabyvatele.
126/2015 schvaluje Protokoly o vyřazení a odepsání majetku Základní školy Holýšov
k 31. 12. 2014 podle předloženého návrhu.
127/2015 odkládá rozhodnutí o změně kompetencí starosty a místostarosty města Holýšova na příští schůzi Rady města Holýšova.
128/2015 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.
129/2015 bere na vědomí Protokol o kontrole č. j. KHS 3666/23/2015 v Mateřské škole
Holýšov ze dne 23. 2. 2015, předložený Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Skrétova 15. Místem kontroly byl potravinářský podnik – školní jídelna při Mateřské škole Holýšov, sídlem Holýšov, Luční 577.
Předmětem kontroly bylo dodržování zásad osobní a provozní hygieny, skladovací teploty a monitor v zavedených kontrolních postupech a dále poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Během kontroly nebyly zjištěny
žádné nedostatky.

Mgr. Jan Mendřec
starosta

Mgr. Bc. Kamil F. Šefl
místostarost a

Razítko města Holýšova:
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