Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
15. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014 - 2018
konané dne 11. května 2015
Rada města Holýšova:
194/2015 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) Oprava místní komunikace k přírodnímu ostrovu – informace
b) Dodatky ke smlouvám o nájmu nebytových prostor MZS
c) Akceptování žádostí o podporu ze SFŽP ČR v rámci Operačního
programu Životního prostředí
4. Žádosti
a) o bezpečný přístup k nemovitostem – Luboš Heidler, Pavel Kráčmer
5. Ke schválení
a) Komise pro otevírání obálek „konsolidace IT a nové služby TC Holýšov“
b) Závěrečný účet a účetní závěrka města Holýšova za rok 2014
c) Peněžitý dar mistryni ČR v kuželkách
d) Finanční dary účelově určené pro ZŠ Holýšov
e) Souhlas obce podle § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci
v hmotné nouzi
6. Ostatní
a) Písemnosti předložené MTBS:
I) Zápis z jednání Dozorčí rady ze dne 17. 4. 2015
II) Rozhodnutí jediného společníka vykonávajícího působnost valné
hromady k výsledkům hospodaření společnosti MTBS v roce 2014
III) Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a ostatními
osobami za rok 2014
IV) žádost o schválení odměn jednatelům společnosti za rok 2014
V) Rozvaha v plném rozsahu, výkaz zisků a ztráty, příloha k účetní uzávěrce
VI) Zpráva o stavu a hospodaření společnosti
b) Komisionářská smlouva MTBS – stanovení termínu
c) Pamětní deska polským veteránům
d) Informace z jednání se společností CHVaK Domažlice – kanalizace
v Průmyslové zóně II
e) Postup při jednání s PPT a ERÚ
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f) Oslavy 70. výročí osvobození města Holýšova
g) Členská schůze NBDH
h) Stížnost – paní Procházková, Ing. Kolářová Procházková
195/2015 bere na vědomí, že v současně době probíhá ve spolupráci se společností
Westmusic, s. r. o., sídlem Plzeň, Pražská 114/39, oprava komunikace
k přírodnímu ostrovu, kde se ve dnech od 9. do 11. 7. 2015 uskuteční hudební
festival „Pekelný ostrov 2015“. Společnost Westmusic, s. r. o., dodala materiál
na opravu komunikace a město Holýšov zajistilo potřebnou techniku od společnosti Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov,
náměstí 5. května 14.
196/2015 schvaluje:
a)
Dodatek 3 Smlouvy o nájmu nebytových prostor v Městském zdravotním středisku v Holýšově, v ulici Příčná čp. 214, uzavřený mezi smluvními stranami
město Holýšov a společnost Ina Dent, s. r. o., sídlem Holýšov, Příčná 214.
b)
Dodatek 6 Smlouvy o nájmu nebytových prostor v Městském zdravotním středisku v Holýšově, v ulici Příčná čp. 236, uzavřený mezi smluvními stranami
město Holýšov a MUDr. Miroslava Zarembová, ženská ordinace, sídlem Holýšov, Příčná 236.
c)
Dodatek 4 Smlouvy o nájmu nebytových prostor v Městském zdravotním středisku v Holýšově, v ulici Příčná čp. 236, uzavřený mezi smluvními stranami
město Holýšov a MUDr. Zdeňka Grznárová, praktický lékař pro děti a dorost,
sídlem Holýšov, Příčná 236.
d)
Dodatek 5 Smlouvy o nájmu nebytových prostor v Městském zdravotním středisku v Holýšově, v ulici Příčná čp. 214, uzavřený mezi smluvními stranami
město Holýšov a paní Anna Ringová, zubní laboratoř, sídlem Holýšov, Příčná
214.
197/2015 bere na vědomí:
a)
akceptování žádosti o podporu ze Státního fondu životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu Životního prostředí na projekt Snížení
energetické náročnosti budovy Mateřské školy Holýšov, Školní ulice, prioritní
osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie (FS), číslo projektu
CZ.1.02/3.2.00/15.27975, ID projektu 32519378, akceptační číslo 15235613.
b)
akceptování žádosti o podporu ze Státního fondu životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu Životního prostředí na projekt Snížení
energetické náročnosti budovy Městského zdravotního střediska Holýšov,
prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie (FS), číslo projektu
CZ.1.02/3.2.00/15.27961, ID projektu 32323334, akceptační číslo 15248153.
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198/2015
a)
nevyhovuje žádosti pana Luboše Heidlera, bytem Holýšov, Jiráskova třída 230,
a pana Pavla Kráčmera, bytem Holýšov, náměstí 5. května 13, o vybudování
bezpečného přístupu, to je chodníku nebo cyklostezky, k nemovitostem na Jiráskově třídě čp. 275 a 295 v Holýšově.
b)
konstatuje, že z mapových podkladů je patrné, že obě výše uvedené nemovitosti byly a jsou přístupny pouze komunikací I/26 a to ve směru od Stoda. Přístup podél komunikace I/26 po pravé straně (ve směru od Holýšova) není
možný, protože v tomto svažujícím se úseku nebude povolen přechod pro
chodce. V úvahu připadá pouze podchod či lávka. Přístup po levé straně je limitován možnostmi umístění stavby na soukromých pozemcích. Oba žadatelé
byli jednoznačně a opakovaně informováni o problému přístupu
k nemovitostem, a přesto se rozhodli do nemovitostí investovat.
199/2015 jmenuje členy komise pro otevírání obálek podaných k veřejné zakázce
„Konsolidace IT a nové služby TC Holýšov“, a to Mgr. Bc. Kamil F. Šefl,
Ing. Petra Lavičková a Mgr. Jana Štenglová, jako náhradníky jmenuje paní Marii
Roučkovou, Bc. Miloslava Khase a Ing. Karla Boháčka.
200/2015 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit:
a)
závěrečný účet města Holýšova za rok 2014 podle předloženého návrhu
a souhlasit s celoročním hospodařením s výhradou uvedenou ve Zprávě
o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Holýšov, IČO 00253367 za rok 2014
zpracované Krajským úřadem Plzeňského kraje a zároveň přijmout následující
opatření k nápravě:
- k odstranění nedostatků zřizovatel pověří zaměstnance města nebo přizve
jiné fyzické osoby ke kontrole hospodaření jím zřízených a založených právnických osob v termínu do 31. 10. 2015.
b)
účetní závěrku města Holýšova za rok 2014 sestavenou k 31. 12. 2014 podle
předloženého návrhu. Výsledek hospodaření uvedený ve výkazu zisku a ztráty
v části C bude zaúčtován z účtu 431 – výsledek hospodaření ve schvalovacím
řízení na účet 432 – nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let. O schválení účetní závěrky se sepisuje protokol.
201/2015 schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, poskytnutí peněžitého daru ve výši 1.000 Kč slečně Veronice Horkové,
mistryni České republiky v kuželkách v kategorii žákyň pro rok 2015.
202/2015 schvaluje:
a)
poskytnutí účelově určeného daru – finančních prostředků Základní škole Holýšov ve prospěch výuky žáků od pana Martina Poláka, bytem Holýšov, FranDne 15. 5. 2015 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

couzská 149. Finanční prostředky budou zasílány pravidelně jednou měsíčně
na účet Základní školy Holýšov.
poskytnutí účelově určeného daru – finančních prostředků ve výši 32.287 Kč
Základní škole Holýšov na učební pomůcky, knihy do žákovské knihovny, hračky do školní družiny od hudební skupiny Hudba Sauna, zastoupené panem
Tomášem Hupačem.
poskytnutí účelově určeného daru – finančních prostředků ve výši 4.000 Kč Základní škole Holýšov na pořádání Žákovského plesu I. a II. stupně
od mgr. ing. Jana Lercha, advokát, sídlem Plzeň, Bedřicha Smetany 2.
poskytnutí účelově určeného daru – finančních prostředků ve výši 1.000 Kč Základní škole Holýšov na přípravu Žákovského plesu I. stupně od Křesťanského
centra Logos, sídlem Holýšov, Pod Makovým vrchem 621.
poskytnutí účelově určeného daru – finančních prostředků ve výši 2.000 Kč Základní škole Holýšov na přípravu Žákovského plesu I. stupně od společnosti Ercom networking, s. r. o., sídlem Holýšov, Pod Makovým vrchem 527.
poskytnutí účelově určeného daru – ovoce v hodnotě 2.359 Kč Základní škole
Holýšov na pořádání Žákovského plesu I. stupně od Petra Kasabova – KAAS,
Bukovany 47.
poskytnutí účelově určeného daru – počítačových sestav do učebny PC Základní škole Holýšov od České republiky, Okresního soudu Plzeň-město, sídlem
Plzeň, Nádražní 7.
poskytnutí účelově určeného daru – finančních prostředků ve výši 2.000 Kč Základní škole Holýšov na přípravu Žákovského plesu II. stupně od společnosti Ercom networking, s. r. o., sídlem Holýšov, Pod Makovým vrchem 527.
poskytnutí účelově určeného daru – finančních prostředků ve výši 500 Kč Základní škole Holýšov na přípravu Žákovského plesu II. stupně od Křesťanského
centra Logos, sídlem Holýšov, Pod Makovým vrchem 621.

203/2015
a)
bere na vědomí Stanovisko Ministerstva vnitra, Odboru legislativy a koordinace
předpisů, sídlem Praha, náměstí Hrdinů 1634/3, k právní povaze souhlasu obce
podle § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,
v platném znění, č. j. MV-48981-3/LG-2014.
b)
pověřuje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, vedoucí Oddělení sociální péče a pečovatelské služby Městského úřadu
Holýšov Mgr. Zlatuši Gersdorfovou k udělování souhlasu obce podle § 33
odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění.
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204/2015
a)
bere na vědomí Zápis jednání Dozorčí rady Městského technického a bytového
střediska Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14, ze dne
17. 4. 2015.
b)
IČ 00253367, se sídlem Holýšov, jako jediný společník obchodní společnosti
Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o., IČ 25217879, sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14, PSČ 345 62, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle C, č. vložky 9612 ve smyslu zákona
č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění a ve spojení s § 102
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
1. schvaluje řádnou účetní uzávěrku a výsledky hospodaření společnosti Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí
5. května 14, za rok 2014 ve výši 1.235.926,75 Kč po zdanění.
2. schvaluje převedení zisku vytvořeného hospodařením společnosti v roce
2014 ve výši 1.035.926,75 Kč do Rezervního fondu společnosti Městské
technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o., a částky 200.000 Kč do Fondu
kulturních a sociálních potřeb společnosti Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o., (po zdanění).
c)
schvaluje Zprávu o vztazích mezi ovládající osobou (město Holýšov)
a ovládanou osobou (Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o.)
a ostatními ovládanými osobami v účetním období roku 2014, podle předloženého návrhu.
d)
odkládá rozhodnutí o schválení odměn jednatelům společnosti Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o., a ukládá řediteli společnosti Ing. Janu
Cendelínovi, aby do příští schůze Rady města Holýšova předložil přesné vyčíslení odměn.
e)
schvaluje Rozvahu v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2014, Výkaz zisku a ztráty,
druhové členění v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2014, Přílohu k účetní závěrce
k 31. 12. 2014 společnosti Městské technické a bytové středisko Holýšov,
s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14.
f)
odkládá rozhodnutí o Zprávě o stavu a hospodaření v roce 2014 společnosti
Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí
5. května 14, do příští schůze Rady města Holýšova.
205/2015 stanovuje řediteli Městského technického a bytového střediska Holýšov s. r. o.,
sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14, Ing. Janu Cendelínovi termín 31. 5. 2015
pro předložení návrhu Komisionářské smlouvy, která bude uzavřena mezi
smluvními stranami město Holýšov a společnost Městské technické a bytové
středisko Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14.
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206/2015 pověřuje místostarostu města Holýšova Mgr. Bc. Kamila F. Šefla, aby sdělil Velvyslanectví Polské republiky, že město Holýšov nemá námitky k umístění nové
pamětní desky polským veteránům z armády Brygada Świętokrzyska v části
obce Holýšov Nový Dvůr a požádal je o předložení návrhu pamětní desky
k odsouhlasení.
207/2015 bere na vědomí, že dne 28. 4. 2015 proběhla schůzka se zástupci společnosti
Chodské vodárny a kanalizace, a. s., sídlem Domažlice, Bezděkovské předměstí
388, ohledně postupu města Holýšova při vypouštění odpadních vod
v Průmyslové zóně II v Holýšově.
208/2015 bere na vědomí informaci, že dne 18. 5. 2015 se v kanceláři starosty města
uskuteční schůzka se zástupci společnosti PPT Potrubí technika, s. r. o., sídlem
Plzeň, Na Vápenicích 1, ve věci postupu provozování kotelny v Holýšově.
209/2015
a)
jmenuje další členy Kulturní komise, a to ředitele Městského kulturního střediska Holýšov Ing. Jiřího Zívala a vedoucího Domu dějin Holýšovska Mgr. Josefa
Haise.
b)
konstatuje, že kulturní komise se sejde vždy před konáním konkrétní kulturní
nebo společenské akce a zvolí jednoho člena, který bude pověřen organizací
této akce.
c)
děkuje všem osobám, kteří se podíleli na přípravě a organizaci oslav 70. výročí
osvobození města Holýšova.
210/2015 bere na vědomí, že dne 13. 5. 2015 se uskuteční členská schůze Nájemního
a bytového družstva Holýšov, družstvo, sídlem Holýšov, náměstí 5. května 32,
a za město se zúčastní starosta města Holýšova Mgr. Jan Mendřec.
211/2015 schvaluje Závěrečnou zprávu komise ze dne 15. 1. 2015 ve věci projednání
stížnosti paní Libuše Procházkové a Ing. Libuše Kolářové Procházkové, obě bytem Holýšov, Školní 509, na podání mylných informací zastupitelům města Holýšova pro rozhodování o prodeji části pozemku parc. č. 1536/2 v katastrálním
území Holýšov dne 6. 10. 2014.

Mgr. Jan Mendřec
starosta

Mgr. Bc. Kamil F. Šefl
místostarost a

Razítko města Holýšova:
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