Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
13. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014 - 2018
konané dne 13. dubna 2015

Rada města Holýšova:
159/2015 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) jmenování tajemníka MěÚ Holýšov
b) oprava zdi u pomníku v Holýšově na třídě 1. máje
c) souhlas se zkrácením vázací doby na 10 let – MMR
4. Žádosti
a) o prodej částí pozemků parc. č. 678/25, 678/26, 678/27 (PK)
v k. ú. Holýšov – Luboš Heidler
b) o prodej pozemku parc. č. 1116 v k. ú. Holýšov – Ladislav Ptáček
5. Ke schválení
a) Rozpočtové opatření města Holýšova na rok 2015 číslo 1
b) Peněžité a věcné dary pro Sportovce Domažlicka za rok 2014
c) Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace – vzor
d) Závěrečná zpráva – Hydrogeologický průzkum – vrt HV 05
e) Rámcová smlouva k zabezpečení služeb v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a požární ochrany – BEZPO
6. Ostatní
a) Nařízení vlády č. 52/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003
Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
b) Program májových oslav
c) stavění májky
160/2015 bere na vědomí informaci, že na základě souhlasu ředitele Krajského úřadu Plzeňského kraje Mgr. Jiřího Leščinského ze dne 7. 4. 2015 jmenoval starosta
města Holýšova Mgr. Jan Mendřec do funkce tajemnice Městského úřadu Holýšov Mgr. Janu Štenglovou, nar. 19. 7. 1981, trvale bytem Holýšov, Sadová
534, s účinností od 13. 4. 2015.

Dne 15. 4. 2015 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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161/2015
a)
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby do termínu
oslav 70. výročí osvobození města Holýšova zajistilo běžnou údržbu parku, a to
shrabání travnatých ploch, prořez zeleně apod.
b)
souhlasí s tím, že město Holýšov nechá vypracovat stavebně architektonické
řešení zájmového území – parku u pomníku padlých v Holýšově na třídě
1. máje a vlastní realizace projektu bude provedena do příštích oslav osvobození města Holýšova.
c)
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo vypracování projektové dokumentace ve smyslu odstavce b) tohoto usnesení.
162/2015 bere na vědomí dopis Ministerstva pro místní rozvoj ČR, sídlem Praha 1, Staroměstské náměstí 6, ze dne 3. 4. 2015, kterým ministerstvo vyhovělo žádosti
města Holýšova a souhlasilo se zkrácením vázací doby platnosti podmínek pro
nakládání s byty postavenými s dotací z 20 let na 10 let a s výmazem zástavního práva spojeného s touto akcí, zaslaný Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, sídlem Praha 2, Rašínovo nábřeží 390/42.
163/2015 nedoporučuje Zastupitelstvu města Holýšova prodat části pozemků
parc. č. 678/25, 678/26 a 678/27 (PK) v katastrálním území Holýšov, panu Luboši Heidlerovi, bytem Holýšov, Jiráskova třída 230, na zřízení příjezdové komunikace k nemovitosti na Jiráskově třídě čp. 275 v Holýšově.
164/2015
a)
nedoporučuje Zastupitelstvu města Holýšova prodat pozemek parc. č. 1116
v katastrálním území Holýšov o výměře 19 m2, panu Ladislavu Ptáčkovi, bytem
Holýšov, Na Stráni 664, na výstavbu garáže.
b)
konstatuje, že město nebude v lokalitě řadových garáží na třídě 1. máje
v Holýšově doporučovat Zastupitelstvu města Holýšova prodej pozemků
na výstavbu garáží.
165/2015 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova:
a)
schválit rozpočtové opatření města Holýšova na rok 2015 číslo 1 podle předloženého návrhu.
b)
stanovit v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, kompetenci Radě města Holýšova
k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
I. Rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných
rozpočtů, maximální limit není stanoven.

Dne 15. 4. 2015 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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II. Rozpočtové zapojení finančních prostředků nutných na zajištění chodu obce
v případě havárií nebo stavu nouze a k odvrácení možných škod do výše
500.000 Kč.
III. Rozpočtové zapojení finančních prostředků nutných na úhradu pokut,
penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy
schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter,
protože výdaj musí být realizován.
166/2015 schvaluje poskytnutí věcných a peněžitých darů holýšovským sportovcům, kteří
byli oceněni v soutěži „Sportovec Domažlicka za rok 2014“, podle
předloženého návrhu (příloha č. 2).
167/2015
a)
schvaluje vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace podle zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, která bude uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov
a příjemce dotace z Grantového systému města Holýšova, pro dotace schválené usnesením Rady města Holýšov č. 39/2015 ze dne 26. 1. 2015 (příloha č. 3).
b)
doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova udělit výjimku a souhlasit v souladu
s čl. 2 odst. 5 písm. c) Zásad k zabezpečení grantového systému ze dne
5. 2. 2007 s poskytnutím 100% finančního příspěvku u žádosti O15, kde je žadatelem Junák Holýšov.
c)
doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit vzor Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, která bude uzavřena mezi
smluvními stranami město Holýšov a příjemce dotace z Grantového systému
města Holýšova, pro dotace schválené usnesením Zastupitelstva města Holýšova č. 60 ze dne 9. 3. 2015.
168/2015
a)
schvaluje na základě výsledků uvedených v Závěrečné zprávě č. ČGSGeofondu 2813/2014, kterou zpracovala společnost Vodní zdroje Ekomonitor,
s. r. o., sídlem Chrudim III, Píšťovy 820, k dokončenému vrtu HV 05, kde byla
nashromážděna hydrogeologická a technická dokumentace provedených prací
a vyhodnoceny výsledky průzkumu, že tento vrt bude ve výhledu využit jako
zdroj podzemní vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou.
b)
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Jana Mendřece, aby projednal se společností Chodské vodárny a kanalizace, a. s., sídlem Domažlice, Bezděkovské
předměstí 388, možnost využití vrtu jako zdroje pitné vody pro obyvatelstvo.

Dne 15. 4. 2015 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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169/2015
a)
schvaluje Rámcovou smlouvu k zabezpečení služeb v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, která bude uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov a společnost BEZPO, s. r. o., sídlem Plzeň, Hřímalého 305/3, podle předloženého návrhu. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to do 31. 12. 2015.
b)
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Jana Mendřece, aby projednal s řediteli
příspěvkových organizací města Holýšova, zda mají uzavřeny smlouvy
k zabezpečení služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární
ochrany a informoval je o smlouvě uvedené v odstavci a) tohoto usnesení.
170/2015 bere na vědomí nařízení vlády č. 52/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády
č. 37/2003 Sb., o odměnách členům zastupitelstev, v platném znění.
171/2015 bere na vědomí program májových oslav, které se v městě Holýšově uskuteční
ve dnech 1. a 8. 5. 2015 (prohlídky Domu dějin Holýšovska), 2. 5. 2015 (pietní
akt u pomníku v bývalé továrně SVA), 4. 5. 2015 (návštěva veteránů II. světové
války z Polska), 6. 5. 2015 (uctění památky u pomníků), 7. 5. 2015 (návštěva veteránů 17. belgického střeleckého praporu).
172/2015 konstatuje, že v souladu s usnesením Rady města Holýšova č. 324/2014 ze dne
18. 11. 2014 bude tradiční stavění májky organizačně zajišťovat příspěvková
organizace města Holýšova Městské kulturní středisko Holýšov.

Mgr. Jan Mendřec
starosta

Mgr. Bc. Kamil F. Šefl
místostarost a

Razítko města Holýšova:

Dne 15. 4. 2015 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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