Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
9. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014 - 2018
konané dne 2. března 2015

Rada města Holýšova:
87/2015

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) způsob využití dřeva získaného při kácení stromů ve městě – OMI
c) žádost o prodej nemovitosti ve vlastnictví města Holýšova – Jiří Zít
d) změna dozorčí rady MTBS Holýšov
e) Bytová koncepce města Holýšova na období 2015 – 2018
f) organizace návštěvy prezidenta v Holýšově - informace
4. Žádosti
a) o pomoc při odstranění plísně na čp. 72 – Lucie Ticháčková
b) o povolení umístění reklamy – Lucie Ticháčková
c) o úpravu zeleně před bytovými domy v ulici Pod Makovým vrchem
čp. 465, 466 – SVJ čp. 465, 466
d) o příspěvek na účast na Mistrovství světa veteránů v basketbalu –
Miroslava Dvorská
e) o příspěvek na účast na Mistrovství světa veteránů v basketbalu –
Bohumil Štván
f) o souhlas s pořádáním hudebního festivalu „Pekelný ostrov 2015“ –
Westmusic
g) stížnost na každodenní přerušování dodávky tepla – Jaroslav Mudra
5. Ke schválení
a) Zápis 4. schůze Bytové a sociální komise ze dne 23. 2. 2015
b) Vyhodnocení FRB za rok 2014, Pravidla č. 1/2015 o vytvoření a použití
účelových prostředků FRB a návrh na vyhlášení výběrového řízení
na rok 2015
c) Zápis finančního výboru ze dne 25. 2. 2015
d) Volební řád pro volbu členů Školské rady při ZŠ Holýšov, okres
Domažlice

Dne 3. 3. 2015 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová

Strana 1 (celkem 8)

Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

e) Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ Holýšov konaného dne
12. 2. 2015
f) zabezpečení služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany při práci a požární
ochrany
g) Plán oslav 70. výročí osvobození města Holýšova – Skala Marne Holýšov
h) Projekt Kameny paměti
i) Petice – žádost o změnu územního plánu a vznik obytné zóny Tovární
ulice
6. Ostatní
a) Protokol o kontrole podle § 82a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, u města Holýšova
b) přísálí KD – návrh řešení
c) částečná úhrada pohonných hmot do sekaček na trávu
d) zrušení veřejné zakázky „Středisko technických služeb MTBS Holýšov“ –
ING.WAY
e) dopis k rekonstrukci MŠ – Ondřej Švarc
88/2015
a)

b)

c)

d)

e)

f)

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.
souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na ošetřování zeleně podle schválené Inventarizace zeleně v intravilánu města Holýšova mezi smluvními stranami město Holýšov a pan Tomáš Hupač – Profi Tree Work, bytem Holýšov, Táborová
447, a to na dobu určitou do 30. 6. 2015.
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo vypracování smlouvy o dílo ve spolupráci s právní zástupkyní města Holýšova
Bc. JUDr. Helenou Zelenkovou Ottovou, a předložilo jí Radě města Holýšova
ke schválení.
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby předkládalo
všechny jednotlivé objednávky na úpravy zeleně k odsouhlasení starostovi
města Holýšova Mgr. Janu Mendřecovi nebo místostarostovi města Holýšova
Mgr. Bc. Kamilu F. Šeflovi.
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby předkládalo
na schůzi Rady města Holýšova celkový seznam žádostí o úpravu či kácení
stromů ve městě, včetně kalkulace nákladů na jednotlivé úpravy.
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.

Dne 3. 3. 2015 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová

Strana 2 (celkem 8)

Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

89/2015

90/2015
a)

b)

c)

91/2015
a)

b)

pověřuje společnost Městské technické a bytové středisko Holýšov, sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14, prodejem dřevní hmoty získané při kácení stromů
ve městě Holýšov za cenu v místě obvyklou, popřípadě za cenu stanovenou
znaleckým posudkem. Faktura za práce při kácení stromů vystavená společností Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o., bude ponížena o částku získanou při prodeji dřeva.

bere na vědomí informaci o možnosti podání žádosti o zkrácení vázací doby
podmínek nakládání s byty postavenými s přispěním dotace v rámci programů
a podprogramů vyhlašovaných Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky
v letech 1997 – 2013.
pověřuje místostarostu města Mgr. Bc. Kamila F. Šefla podat na Ministerstvo
pro místní rozvoj České republiky „Žádost obce o zkrácení vázací doby platnosti podmínek pro nakládání s byty postavenými s dotací v letech 1997 až
2000 pro akce, na něž byla uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace, a výmaz
zástavního práva (program na podporu výstavby nájemních bytů).“
odkládá rozhodnutí o žádosti o prodej bytu č. 4 v Horní ulici čp. 355
v Holýšově pana Jiřího Zíta, bytem Holýšov, Horní 355, do doby, než bude vydáno rozhodnutí Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky vyplývající
z odstavce b) tohoto usnesení.

odvolává k 2. 3. 2015 členy dozorčí rady společnosti Městské technické
a bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14, a to
pana Jiřího Šlejmara, bytem Holýšov, MUDr. Šlejmara 234, Mgr. Libor Schröpfera, bytem Holýšov, Husova třída 302, a pana Luboše Škrletu, bytem Holýšov,
Pod Makovým vrchem 466.
jmenuje od 3. 3. 2015 nové členy dozorčí rady společnosti Městské technické
a bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14, a to
Mgr. Jindřišku Ondrášikovou, bytem Holýšov, třída 1. máje 168, paní Alenu Burianovou, bytem Holýšov, Pod Makovým vrchem 620, a Ing. Janu Žákovou, bytem Holýšov, Horní 362.

92/2015

bere na vědomí informaci o průběhu zpracovávání Bytové koncepce města
Holýšova na období 2015 – 2018.

93/2015

bere na vědomí informaci ohledně organizace návštěvy prezidenta České republiky Ing. Miloše Zemana v Holýšově dne 5. 3. 2015.

Dne 3. 3. 2015 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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94/2015
a)

b)

95/2015
a)

b)

96/2015
a)

b)

c)

97/2015
a)

b)

bere na vědomí informaci paní Lucie Ticháčkové, bytem Holýšov,
Pod Makovým vrchem 621, ohledně výskytu plísně a opadávající omítky
v nebytovém prostoru v Holýšově, ve Školní ulici čp. 72.
souhlasí se zařazením problému s výskytem plísně a opadávající omítky
v nebytovém prostoru v Holýšově, ve Školní ulici čp. 72, do plánu oprav v roce
2015.

souhlasí s povolením umístění informačního štítku s textem „Dětské centrum
Ovečka“ na budovu v Holýšově, ve Školní ulici čp. 72, paní Lucii Ticháčkové, bytem Holýšov, Pod Makovým vrchem 621.
nesouhlasí s návrhem paní Lucie Ticháčkové na umístění informačního štítku
na přední stranu budovy v Holýšově, ve Školní ulici čp. 72 pod okny v prvním
patře, ale konstatuje, že reklamu může umístit na místo, kde jsou již upevněny
informační štítky ostatních nájemníků těchto nebytových prostor.

bere na vědomí opakovanou žádost o úpravu (pokácení) dvou lip, které se nacházejí v severní části bytového domu čp. 465 a 466, podanou za Společenství
vlastníků jednotek pro dům čp. 465 a 466 paní Jitkou Jiránkovou, bytem Holýšov, Pod Makovým vrchem 465.
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby předalo žádost na úpravu (pokácení) dvou lip uvedenou v odstavci a) tohoto usnesení
pracovníkovi v oboru arboristiky panu Tomáši Hupačovi k vypracování aktuálního posudku.
odkládá rozhodnutí o žádosti Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 465
a 466 do doby, než bude Radě města Holýšova předložen aktuální posudek
o stavu dvou lip, které se nacházejí v severní části bytového domu čp. 465
a 466.

nevyhovuje žádosti paní Miroslavy Dvorské, bytem Holýšov, Táborová 437,
o finanční příspěvek na účast na Mistrovství světa veteránů v basketbalu, které
se bude konat ve dnech od 21. do 30. 8 2015 ve městě Orlando v USA.
konstatuje, že žádost o finanční příspěvek (grant) z Grantového systému města
Holýšova na rok 2015 mohla paní Miroslava Dvorská podat do 30. 11. 2014
a dále konstatuje, že Tělovýchovná jednota Holýšov dostává každoročně vysoký finanční příspěvek (grant) z Grantového systému města Holýšova na činnost
pro všechny oddíly, a proto doporučuje paní Miroslavě Dvorské požádat o příspěvek Tělovýchovnou jednotu Holýšov.

Dne 3. 3. 2015 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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98/2015
a)

b)

99/2015

nevyhovuje žádosti pana Bohumila Štvána, bytem Holýšov, Táborová 592,
o finanční příspěvek na účast na Mistrovství světa veteránů v basketbalu, které
se bude konat ve dnech od 21. do 30. 8 2015 ve městě Orlando v USA.
konstatuje, že žádost o finanční příspěvek (grant) z Grantového systému města
Holýšova na rok 2015 mohl pan Bohumil Štván podat do 30. 11. 2014 a dále
konstatuje, že Tělovýchovná jednota Holýšov dostává každoročně vysoký finanční příspěvek z Grantového systému města Holýšova na činnost pro všechny oddíly, a proto doporučuje panu Bohumilu Štvánovi požádat o příspěvek
Tělovýchovnou jednotu Holýšov.
souhlasí s pořádáním hudebního festivalu „Pekelný ostrov 2015“ ve dnech
od 9. do 11. 7. 2015 společností Westmusic, s. r. o., IČ: 29125511, sídlem Plzeň,
Pražská 114/39, v areálu přírodního ostrova u Holýšova za podmínek, že na
festivalu nebudou vystupovat hudební skupiny s extrémistickými texty ani jinou
extrémistickou tématikou, hlavní program (program na venkovním pódiu) bude
ukončen nejpozději v 02:30 hodin a vedlejší program (reprodukovaná hudba
ve stanu) bude ukončen nejpozději do 05:00 hodin, odpad vzniklý pořádáním
festivalu bude odklizen z celého areálu včetně parkoviště a stanového městečka a obě pódia budou umístěna tak, aby se zvuk šířil směrem od města Holýšova.

100/2015
a)
bere na vědomí Stížnost na každodenní časté přerušování dodávky tepla
ze dne 13. 2. 2015, podanou panem Jaroslavem Mudrou, bytem Holýšov,
Na Stráni 669.
b)
bere na vědomí informaci, že ve středu 4. 3. 2015 se uskuteční schůzka představenstva Nájemního a bytového družstva Holýšov, kontrolní komise Nájemního a bytového družstva Holýšov a pana Jaroslava Mudry ve věci stížnosti
uvedené v odstavci a) tohoto usnesení.
101/2015 schvaluje Zápis 4. schůze Bytové a sociální komise ze dne 23. 2. 2015, podle
předložené návrhu (příloha č. 2).
102/2015 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova:
a)
schválit Vyhodnocení Fondu rozvoje bydlení na území města Holýšova za rok
2014 podle předloženého návrhu (příloha č. 3).
b)
schválit Pravidla města Holýšova č. 1/2015 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Holýšova podle předloženého
návrhu (příloha č. 4).

Dne 3. 3. 2015 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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c)

vyhlásit v souladu s článkem VII., odst. 3 Pravidel města Holýšova č. 1/2015,
o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území
města Holýšova Výběrové řízení na použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Holýšova v roce 2015 podle předloženého návrhu
(příloha č. 5).

103/2015 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit Zápis zasedání finančního
výboru ze dne 25. 2. 2015 podle předloženého návrhu.
104/2015 schvaluje Volební řád pro volbu členů Školské rady při Základní škole Holýšov,
okres Domažlice, podle předloženého návrhu.
105/2015 bere na vědomí Zápis ze zasedání Školské rady při Základní škole Holýšov konané dne 12. 2. 2015 podle předloženého návrhu (příloha č. 6).
106/2015 ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby připravilo
podle čl. 2 odst. 2.2.2 Směrnice č. 1/2014, pro evidenci veřejných zakázek
a zadání veřejných zakázek malého rozsahu pro obec Holýšov a příspěvkové
organizace zřizované obcí Holýšov, zadání zakázky malého rozsahu
na zabezpečení služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany při práci a požární
ochrany pro všechny objekty ve vlastnictví města Holýšova, která bude spočívat
v provedení zjednodušeného písemného průzkumu trhu – oslovení minimálně
3 subjektů, zaměřeného na cenu, záruky, termíny plnění a další podle uvážení.
107/2015
a)
bere na vědomí Plán oslav 70. výročí osvobození města Holýšova, který předložilo občanské sdružení Skala Marne Holýšov.
b)
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Jana Mendřece k projednání podrobností týkajících se výroby a umístění přenosných mobilních panelů s informací o
oslavách 70. výročí osvobození města Holýšova s občanským sdružením Skala
Marne Holýšov.
108/2015 schvaluje projekt s pracovním názvem „Kameny paměti,“ který předložila komise projektu ve složení Mgr. Josef Hais, Mgr. Libor Schröpfer a pan Jan Valeš.
Předmětem je vytvoření ve městě Holýšově sítě pamětních míst, která spojuje
válečná historie. Jedná se o centrální kámen, který bude umístěný u areálu bývalé muniční továrny a dalších šest menších kamenů na místech jednotlivých
táborů.
109/2015 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova:
a)
vzít na vědomí Petici podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním,
v platném znění, ohledně žádosti o provedení změny Územního plánu města
Dne 3. 3. 2015 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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b)

c)

Holýšova a vznik obytné zóny v Tovární ulici v Holýšově, podanou petičním výborem ve složení pan Václav Šiman, bytem Holýšov, Tovární 82, MUDr. Ludmila Wabneggerová, bytem Holýšov, Tovární 114, a Ing. Pavel Hatta, bytem Holýšov, Tovární 117.
vzít na vědomí vyjádření petičního výboru, že počkají na první oficiální návrh
změny územního plánu pořizovaný městem Holýšovem a v rámci tohoto návrhu uplatní svůj podnět jako další změnu územního plánu.
předat pořizovateli územního plánu města Holýšova Petici uvedenou
v odstavci a) tohoto usnesení.

110/2015 bere na vědomí Protokol o kontrole podle § 82a odst. 1 zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů u města Holýšova,
náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov, IČ 00253367 ze dne 17. 2. 2015, předložený Krajským úřadem Plzeňského kraje, Odborem sociálních věcí, sídlem Plzeň, Škroupova 18. Předmětem kontroly bylo plnění podmínek stanovených
pro registraci poskytovatelů sociálních služeb podle § 79 a § 80 zákona o sociálních službách za období leden 2014 až leden 2015.
111/2015 pověřuje místostarostu města Holýšova Mgr. Bc. Kamila F. Šefla, aby projednal
s ředitelem příspěvkové organizace města Holýšova Městské kulturní středisko
Holýšov Ing. Jiřím Zívalem pronájem baru v přísálí Kulturního domu Holýšov.
112/2015
a)
souhlasí s proplácením maximálně 10 litrů pohonných hmot do sekaček
na trávu osobám, které budou sekat trávu na veřejném prostranství v roce
2015 za podmínek:
1. proplácet sekání trávy v daném roce lze od schvalujícího usnesení Rady
města Holýšova do konce listopadu daného roku.
2. účtenku za benzín lze proplatit pouze ve stejném kalendářním měsíci,
ve kterém byla vystavena.
b)
pověřuje Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov evidencí těchto
osob a ošetřovaného veřejného prostranství.
c)
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby prověřilo
postupy v případě, že dojde ke škodě na zdraví nebo na majetku v souvislosti
se sekáním trávy na veřejném prostranství a o výsledku informovalo Radu
města Holýšova.
113/2015 bere na vědomí informaci ohledně zrušení veřejné zakázky v otevřeném podlimitním řízení „Středisko technických služeb MTBS Holýšov,“ kterou předložila
společnost ING.WAY, s. r. o., sídlem Plzeň, Karlova 19, podle předloženého návrhu.

Dne 3. 3. 2015 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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114/2015
a)
bere na vědomí dopis s vyjádřením k plánované rekonstrukci střechy Mateřské
školy Holýšov ve Školní ulici čp. 248, který zaslal pan Ondřej Švarc, bytem Holýšov, Pod Makovým vrchem 466.
b)
konstatuje, že město Holýšov konzultovalo rekonstrukci střechy Mateřské školy
Holýšov ve Školní ulici čp. 248 s odborníky v oblasti architektury, kteří doporučili vrátit se k původní střeše s nižším spádem.

Mgr. Jan Mendřec
starosta

Mgr. Bc. Kamil F. Šefl
místostarost a

Razítko města Holýšova:

Dne 3. 3. 2015 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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