Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
14. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014 - 2018
konané dne 27. dubna 2015
Rada města Holýšova:

173/2015 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) Žádost o úpravu klubovny a železniční zastávky – OVDK
b) Žádost o ukončení nájemní smlouvy – manželé Tětekovi
c) Žádost o prodloužení SON NP v MZS – Ina Dent
d) Žádost o prodloužení SON NP v MZS – Zarembová
e) Žádost o prodloužení SON NP v MZS – Grznárová
f) Žádost o prodloužení SON NP v MZS – Ringová
g) Smírné řešení nájemního vztahu – Vladimír Vild
h) Využití vrtu HV 05
i) Souhlas se jmenováním velitele jednotky SDHO Dolní Kamenice – HZS
PK
j) Smlouva k zabezpečení služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci - příspěvkové organizace města Holýšova
4. Žádosti
a) o prodej částí pozemků parc. č. 1203/35 a 1203/21 (oba KN)
v k. ú. Holýšov – Petr Němeček
b) o prodej částí pozemků parc. č. 883 a 889 (oba PK) v k. ú. Holýšov –
manželé Bublovi
c) o ukončení nájemní smlouvy o dočasném užívání pozemku – manželé
Rumlovi
d) o umístění znaku města na plakát k výročí osvobození – OS Skala Marne
5. Ke schválení
a) Podpisové vzory – FO
b) Zápis 6. schůze Bytové a sociální komise ze dne 22. 4. 2015
c) Oznámení o přerušení provozu MŠ v době letních prázdnin + Dodatek
č. 1 Směrnice ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ
pro školní rok 2014/2015
d) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb – Stodkeram
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e) Plán odpadového hospodářství města Holýšova
6. Ostatní
a) Májový pochod 2015
174/2015
a)
nesouhlasí s tím, aby pan Hermann Wolfgang Ammon provedl svépomocí
venkovní údržbu klubovny čp. 22 nacházející se na pozemku parc. č. st. 71
v katastrálním území Dolní Kamenice u Staňkova z důvodu plánovaného odstranění budovy.
b)
souhlasí se zařazením požadavku na zřízení nové budovy klubovny
do Rozpočtu města Holýšova na rok 2016.
c)
bere na vědomí, že konstrukce vlakové zastávky v Dolní Kamenici nacházející
se na pozemku parc. č. 53/60 v katastrálním území Dolní Kamenice u Staňkova
je v majetku České republiky, která je zastoupená Správou železniční dopravní
cesty, státní organizace, sídlem Praha, Dlážděná 1003/7, a tato státní organizace byla o technickém stavu zastávky písemně informována.
d)
souhlasí, že členové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Dolní Kamenice vyčistí přítok do požární nádrže v části obce Holýšov Dolní Kamenice a město
Holýšov jim k tomu zajistí a zaplatí bagr u společnosti Městské technické
a bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14.
e)
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby prověřilo
stav stávajícího veřejného osvětlení v části obce Holýšov Dolní Kamenice
a případnou opravu a rozšíření směrem do Horní Kamenice zařadilo do požadavků na Rozpočet města Holýšova na rok 2016.
f)
bere na vědomí, že město Holýšov má zpracovaný projekt „Odstranění nánosů
a údržba Srbického potoka a požární nádrže v Dolní Kamenici“ a v současné
době probíhá správní řízení ve věci vodohospodářského povolení na tuto akci.
g)
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby ve věci požadavku Osadního výboru Dolní Kamenice na opravy místních komunikací
v části obce Holýšov Dolní Kamenice provedlo místní šetření a předložilo Radě
města Holýšova návrhy řešení.
h)
ukládá společnosti Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídlem
Holýšov, náměstí 5. května 14, aby prořezalo tůje u pomníku padlých v Dolní
Kamenici, nacházející se na pozemku parc. č. 30/1 v katastrálním území Dolní
Kamenice u Staňkova, a to do oslav 70. výročí osvobození.
175/2015
a)
konstatovala, že manželé Miloš Tětek a Stanislava Tětek Šejdová, bytem Holýšov, U Tří borovic 742, nepodali k 31. 12. 2014 výpověď Nájemní smlouvy
o pronájmu části pozemků parc. č. 1233/2 (KN) a parc. č. 1471 (PK)
v katastrálním území Holýšov, ani nepředali pozemek, proto bylo postupováno
Dne 30. 4. 2015 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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b)

c)

podle ustanovení § 2230 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění, kde je uvedeno, že užívá-li nájemce věc i po uplynutí nájemní doby
a pronajímatel ho do jednoho měsíce nevyzve, aby mu věc odevzdal, platí, že
nájemní smlouva byla uzavřena za podmínek ujednaných původně.
souhlasí s ukončením Nájemní smlouvy o pronájmu části pozemků
parc. č. 1233/2 (KN) a parc. č. 1471 (PK) v katastrálním území Holýšov, která
byla uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov a manželé Miloš Tětek
a Stanislava Tětek Šejdová, bytem Holýšov, U Tří borovic 742, a to
k 31. 5. 2015.
konstatuje, že nájemce je povinen za období od 1. 1. 2015 do 31. 5. 2015
uhradit poměrnou část nájemného ve výši 3.310 Kč a nejpozději do 15 dnů
od ukončení platnosti nájemního vztahu vyklidit pronajatý pozemek a předat
ho vlastníkovi v původním stavu.

176/2015
a)
souhlasí s prodloužením Smlouvy o nájmu nebytových prostor v Městském
zdravotním středisku v Holýšově, v ulici Příčná čp. 214, která byla uzavřena
mezi smluvními stranami město Holýšov a společnost Ina Dent, s. r. o., sídlem
Holýšov, Příčná 214, a to na dobu neurčitou.
b)
pověřuje místostarostu města Holýšova Mgr. Bc. Kamila F. Šefla připravit Dodatek Smlouvy o nájmu nebytových prostor v Městském zdravotním středisku
v Holýšově, v ulici Příčná čp. 214 ve smyslu odstavce a) tohoto usnesení.
177/2015
a)
souhlasí s prodloužením Smlouvy o nájmu nebytových prostor v Městském
zdravotním středisku v Holýšově, v ulici Příčná čp. 236, která byla uzavřena
mezi smluvními stranami město Holýšov a MUDr. Miroslava Zarembová, ženská ordinace, sídlem Holýšov, Příčná 236, a to na dobu neurčitou.
b)
pověřuje místostarostu města Holýšova Mgr. Bc. Kamila F. Šefla připravit Dodatek Smlouvy o nájmu nebytových prostor v Městském zdravotním středisku
v Holýšově, v ulici Příčná čp. 236 ve smyslu odstavce a) tohoto usnesení.
178/2015
a)
souhlasí s prodloužením Smlouvy o nájmu nebytových prostor v Městském
zdravotním středisku v Holýšově, v ulici Příčná čp. 236, která byla uzavřena
mezi smluvními stranami město Holýšov a MUDr. Zdeňka Grznárová, praktický
lékař pro děti a dorost, sídlem Holýšov, Příčná 236, a to na dobu neurčitou.
b)
pověřuje místostarostu města Holýšova Mgr. Bc. Kamila F. Šefla připravit Dodatek Smlouvy o nájmu nebytových prostor v Městském zdravotním středisku
v Holýšově, v ulici Příčná čp. 236 ve smyslu odstavce a) tohoto usnesení.
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179/2015
a)
souhlasí s prodloužením Smlouvy o nájmu nebytových prostor v Městském
zdravotním středisku v Holýšově, v ulici Příčná čp. 214, která byla uzavřena
mezi smluvními stranami město Holýšov a paní Anna Ringová, zubní laboratoř,
sídlem Holýšov, Příčná 214, a to na dobu neurčitou.
b)
pověřuje místostarostu města Holýšova Mgr. Bc. Kamila F. Šefla připravit Dodatek Smlouvy o nájmu nebytových prostor v Městském zdravotním středisku
v Holýšově, v ulici Příčná čp. 214 ve smyslu odstavce a) tohoto usnesení.
180/2015 akceptuje smírné řešení situace kolem nájemního vztahu pana Vladimíra Vilda,
roč. 1961, bytem Holýšov, Na Stráni 668, převodem jeho družstevního podílu
bytu Na Stráni 668 v Holýšově na syna Vladimíra Vilda, roč. 1995 bytem Holýšov, Na Stráni 668, realizované společným postupem Nájemního a bytového
družstva Holýšov a města Holýšova. V návaznosti na čestné prohlášení pana
Vladimíra Vilda o užívání bytu výhradně k nájemnímu bydlení a v návaznosti na
předložené kladné stanovisko Státního fondu rozvoje bydlení, jakožto poskytovatele dotace k řešenému bydlení, pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Jana
Mendřece podpisem Smlouvy o nájmu bytu, která bude uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov, Nájemní a bytové družstvo Holýšov, družstvo,
sídlem Holýšov, náměstí 5. května 32, a Vladimír Vild, roč. 1995, bytem Holýšov, Na Stráni 668.
181/2015 bere na vědomí informaci z jednání starosty města Holýšova Mgr. Jana Mendřece se společností Chodské vodárny a kanalizace, a. s., sídlem Domažlice,
Bezděkovské předměstí 388, o možnosti využití vrtu HV 05 jako zdroje pitné
vody pro obyvatelstvo.
182/2015 bere na vědomí dopis Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, sídlem
Plzeň, Kaplířova 9, ze dne 20. 4. 2015 ve věci souhlasu se jmenováním pana
Tomáše Multruse do funkce velitele jednotky Sboru dobrovolných hasičů Dolní
Kamenice.
183/2015 bere na vědomí informaci z jednání starosty města Holýšova Mgr. Jana Mendřece s řediteli příspěvkových organizací města Holýšova ve věci smluv
k zabezpečení služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární
ochrany.
184/2015
a)
konstatuje, že záměr prodat části pozemků parc. č. 1203/35 a 1203/21 (oba
KN) v katastrálním území Holýšov, musí být vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Holýšov na zákonem stanovenou dobu a poté se vrátí k projednání
žádosti pana Petra Němečka, bytem Stod, Baarova 28.
Dne 30. 4. 2015 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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b)

ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo vyvěšení záměru ve smyslu odstavce a) tohoto usnesení.

185/2015 nedoporučuje Zastupitelstvu města Holýšova prodat části pozemků
parc. č. 883 a 889 (oba PK) v katastrálním území Holýšov o výměře cca 311 m2
manželům Vlastimilu a Miroslavě Bublovým, bytem Holýšov, Luční 64,
z důvodu, že předmětné pozemky jsou podle návrhu Územní studie – dělení
pozemků (parcelace) pro výstavbu 13 rodinných domů v obytné zóně Holýšov
– Školní v katastrálním území Holýšov určeny na veřejná prostranství a veřejnou
zeleň.
186/2015
a)
souhlasí s ukončením Nájemní smlouvy o dočasném užívání pozemku
parc. č. 1415/1 v katastrálním území Holýšov o výměře cca 75 m2, která byla
uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov a manželé Petr a Eliška
Rumlovi, bytem Holýšov, Ruská 344, a to k 30. 6. 2015.
b)
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo vyvěšení záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1415/1 v katastrálním území
Holýšov, na úřední desku Městského úřadu Holýšov na zákonem stanovenou
dobu.
187/2015 souhlasí s umístěním znaku města Holýšova na vzpomínkové plakáty věnované
70. výročí osvobození Holýšova, podle návrhů předložených občanským sdružením Skala Marne.
188/2015 schvaluje Přehled podpisových vzorů pracovníků odpovědných k podepisování
účetních a jiných písemností v účetní jednotce, který je přílohou k Vnitřnímu
předpisu zaměstnavatele o oběhu účetních dokladů č. 03 podle předloženého
návrhu.
189/2015 schvaluje Zápis 6. schůze Bytové a sociální komise ze dne 22. 4. 2015 podle
předloženého návrhu (příloha č. 2).
190/2015
a)
bere na vědomí omezení a přerušení provozu Mateřské školy Holýšov v době
letních prázdnin, předložené ředitelkou Mateřské školy Holýšov paní Ivanou
Smetákovou. Provoz Mateřské školy Holýšov bude přerušen od 27. 7. 2015
do 14. 8. 2015, v ostatních dnech bude provoz Mateřské školy Holýšov omezen, to znamená, že pro děti bude otevřena pouze budova školy v Luční ulici.

Dne 30. 4. 2015 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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b)

schvaluje Dodatek č. 1 Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v Mateřské škole Holýšov pro školní rok 2014/2015, podle předloženého návrhu.

191/2015 schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb, který bude uzavřen
mezi smluvními stranami město Holýšov a společnost Stodkeram, s. r. o., sídlem Plzeň, Žlutická 14. Předmětem Dodatku č. 2 je úprava předpokládané spotřeby elektrické energie v kalendářním roce a průměrná čtvrtletní spotřeba.
Rozložení spotřeby elektrické energie je Přílohou č. 2 Dodatku (příloha č. 3).
192/2015
a)
bere na vědomí předložené nabídky na zpracování Plánu odpadového hospodářství města Holýšova.
b)
souhlasí s tím, že smlouva o dílo na zpracování Plánu odpadového hospodářství města Holýšova bude uzavřena s odborně způsobilou osobou Ing. Jiřím
Kvítkem, sídlem Domažlice, Na Ostrůvku 90 za nabídkovou cenu 75.000 Kč.
c)
schvaluje Smlouvu o dílo o poskytnutí služby „Aktualizace odpadového hospodářství obce ve smyslu § 44 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech“, která bude
uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov a Ing. Jiří Kvítek, sídlem Domažlice, Na Ostrůvku 90.
193/2015
a)
bere na vědomí informaci Turistického oddílu mládeže 1202 o konání
tradičního turistického pochodu s názvem Májový pochod 2015, který se
uskuteční dne 9. 5. 2015 na pěších trasách 3, 10, 15 a 25 km a trasách pro
horská kola 15 a 25 km.
b)
nesouhlasí s návrhem Turistického oddílu mládeže 1202, že celá trasa pochodu
bude značena vápennými terči a doporučuje zachovat stávající značení trasy
tak, že trasa mimo lesní prostor bude značena vápennými terči a v zalesněném
prostoru snímatelnými plastovými fáborky.

Mgr. Jan Mendřec
starosta

Mgr. Bc. Kamil F. Šefl
místostarost a

Razítko města Holýšova:

Dne 30. 4. 2015 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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