Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
18. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014 - 2018
konané dne 22. června 2015
Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Holýšova:

258/2015 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte
v Mateřské škole Holýšov pro školní rok 2015/2016
b) Plán sekání trávy na veřejných prostranstvích města Holýšova pro rok
2015
c) Nájemní smlouva – Západočeské komunální služby, a. s.
4. Žádosti
a) o zjednání nápravy – Rehabilitace Holýšov, s. r. o.
b) o vyjádření postupu zřizovatele k uzavřenému školnímu hřišti – ZŠ
Holýšov
c) o převedení pozemku parc. č. st. 66 v k. ú. Dolní Kamenice u Staňkova –
……..
5. Ke schválení
a) Platový výměr vedoucího DDH – postup do dalšího platového stupně
b) Zápis 8. schůze Bytové a sociální komise ze dne 17. 6. 2015
c) Informativní zpráva k obytnému souboru „Na Terasách“ - etapa 2. –
StO, OMI
d) prodej pozemku parc. č. 1127/39 v k. ú. Holýšov – ……..
e) prodej pozemků parc. č. 1127/37 a č. 1127/38 oba v k. ú. Holýšov –
……………….
6. Ostatní
a) Kontrolní zpráva SIBP nad stavem BOZP u ZŠ Holýšov – Českomoravský
odborový svaz pracovníků
b) Kontrolní zpráva SIBP nad stavem BOZP u ZUŠ Holýšov –
Českomoravský odborový svaz pracovníků
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c) Kontrolní zpráva SIBP nad stavem BOZP u MŠ Holýšov –
Českomoravský odborový svaz pracovníků
d) ustanovení komise pro zpracování Plánu programu rozvoje města
Holýšova
e) umístění zrcadla na křižovatku na Husovu třídu od výjezdu ze sběrného
dvora
f) úprava stromů – zkrácení přerostlých větví na podchodnou výšku
259/2015 bere na vědomí Směrnici ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání
dítěte v Mateřské škole Holýšov pro školní rok 2015/2016 podle předloženého
návrhu.
260/2015
a)
konstatuje, že Plán sekání travních porostů 2015 - Holýšov, který předložila
společnost Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14, je v předložené podobě nesrozumitelný, některé lokality nejsou vůbec uvedeny, chybí zodpovědná osoba, která jej zpracovala,
dále datum a její podpis.
b)
ukládá společnosti Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o., aby
dopracovala Plán sekání travních porostů 2015 – Holýšov.
c)
ukládá společnosti Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o., aby
veškeré předkládané dokumenty obsahovaly jméno autora, datum a podpis
autora nebo zodpovědné osoby.
261/2015
a)
odkládá rozhodnutí o Dodatku č. 1/2015 k Nájemní smlouvě o pronájmu (KN)
pozemků parc. č. st. 945, 1617, 1379/8, 1379/17, 1379/20, vše v katastrálním
území Holýšov, který má být uzavřený se společností Západočeské komunální
služby, a. s., sídlem Plzeň, Koterovská 522, na příští schůzi Rady města
Holýšova.
b)
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Jana Mendřece, aby jednal s ředitelem
společnosti Západočeské komunální služby, a. s., Mgr. Pavlem Thurnwaldem
o úpravě stávající Nájemní smlouvy o pronájmu pozemků uvedených
v odstavci a) tohoto usnesení.
262/2015
a)
bere na vědomí žádost podanou jednatelkami společnosti Rehabilitace
Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, Příčná 236, paní Miladou Kubizňákovou a paní
Jarmilou Veselou, o zjednání nápravy nedostatku teplé vody v Městském
zdravotním středisku Holýšov na adrese Holýšov, Příčná čp. 236.
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b)

konstatuje, že žádost uvedená v odstavci a) tohoto usnesení byla přeposlána
projektantům, aby v rámci projektu zateplení Městského zdravotního střediska
Holýšov navrhli řešení vedoucí k odstranění tohoto nedostatku.

263/2015
a)
bere na vědomí žádost ředitelky Základní školy Holýšov Mgr. Ivany Sedlákové
o vyjádření postupu zřizovatele k uzavřenému školnímu hřišti na základě
Kontrolní zprávy SIBP nad stavem BOZP, kterou provedl Českomoravský
odborový svaz pracovníků školství a který uložil odstranit závadu do září 2016.
b)
konstatuje, že v letošním roce nejsou již v rozpočtu města finanční prostředky
na opravu školního hřiště Základní školy Holýšov a že oprava školního hřiště
bude zahrnuta do plánu oprav na rok 2016.
264/2015
a)
odkládá rozhodnutí o žádosti ….., bytem ….., ….., o převedení pozemku parc. č.
st. 66 v katastrálním území Dolní Kamenice u Staňkova do jejich vlastnictví. K
převodu předmětného pozemku na tehdejší vlastníky nedošlo pravděpodobně
administrativním nedopatřením na Katastrálním úřadě v Domažlicích.
b)
doporučuje ….., bytem ….., ….., aby se nejprve obrátili na Katastrální úřad
v Domažlicích se žádostí o odstranění jeho chyby uvedené v odstavci a) tohoto
usnesení.
265/2015 schvaluje nový platový výměr vedoucího organizační složky města Holýšova
„Dům dějin Holýšovska“ Mgr. Josefa Haise podle předloženého návrhu.
266/2015 schvaluje Zápis 8. schůze Bytové a sociální komise ze dne 17. 6. 2015 podle
předloženého návrhu (příloha č. 2).
267/2015
a)
bere na vědomí Informativní zprávu 8/2015 ve věci obytného souboru „Na Terasách“ – etapa 2, kterou předložili vedoucí Stavebního odboru Městského
úřadu Holýšov pan Jaroslav Kubica a vedoucí Oddělení majetku a investic
Městského úřadu Holýšov pan Milan Hulín.
b)
souhlasí zahájit proces přípravy 2. etapy ve věci obytného souboru „Na Terasách“ z důvodu, že v současné době je kapacita 1. etapy prakticky vyčerpána.
c)
pověřuje procesem přípravy na základě odstavce b) tohoto usnesení Oddělení
majetku a investic Městského úřadu Holýšov ve spolupráci se Stavebním odborem Městského úřadu Holýšov.
268/2015
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a)

b)

odkládá rozhodnutí o prodeji pozemku parc. č. 1127/39 (KN) v katastrálním
území Holýšov (evidenční číslo 2 – řadový rodinný dům) o výměře 228 m2, …..,
bytem ….., ….., do příští Rady města Holýšova.
ukládá místostarostovi města Holýšova Mgr. Bc. Kamilu F. Šeflovi projednat
s ….. dodržení podmínek daných územním rozhodnutím 1. etapy v lokalitě „Na
Terasách.“

269/2015
a)
odkládá rozhodnutí o prodeji pozemků parc. č. 1127/37 (evidenční číslo 4 –
řadový rodinný dům) o výměře 477 m2 a parc. č. 1127/38 (evidenční číslo 3 –
řadový rodinný dům) o výměře 227 m2 oba (KN) v katastrálním území Holýšov,
….., bytem ….., ….., do příští Rady města Holýšova.
b)
ukládá místostarostovi města Holýšova Mgr. Bc. Kamilu F. Šeflovi projednat
s ….. dodržení podmínek daných územním rozhodnutím 1. etapy v lokalitě „Na
Terasách.“
270/2015
a)
bere na vědomí Kontrolní zprávu SIBP nad stavem BOZP u Základní školy Holýšov ze dne 2. 6. 2015. Kontrolu vykonal podle § 322 zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoníku práce, Českomoravský odborový svaz pracovníků školství, sídlem Praha 3, náměstí W. Churchilla 2.
b)
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby na základě
Kontrolní zprávy uvedené v odstavci a) tohoto usnesení zajistilo v nejbližším
možném termínu opravu závady uvedené v bodě 16) odst. 3 Kontrolní zprávy
- poškozená dlažba u odtokového kanálu v kuchyni školní jídelny.
c)
ukládá ředitelce Základní školy Holýšov, aby na základě Kontrolní zprávy uvedené v odstavci a) tohoto usnesení zajistila v termínu stanoveném v Kontrolní
zprávě opravy závad uvedených v bodě 16) odst. 1, 2 a 4 - stupňovitá podlaha
učebny fyziky není v celé délce osazena zábradlím, stolní kotoučová bruska
v přípravně školní dílny není opatřena ochrannými kryty a vstupní schodiště na
školní hřiště není osazeno madlem.
271/2015
a)
bere na vědomí Kontrolní zprávu SIBP nad stavem BOZP u Základní umělecké
školy Holýšov ze dne 5. 6. 2015, kterou vykonal podle § 322 zákona
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, Českomoravský odborový svaz pracovníků
školství, sídlem Praha 3, náměstí W. Churchilla 2.
b)
ukládá řediteli Základní umělecké školy Holýšov, aby na základě Kontrolní
zprávy uvedené v odstavci a) tohoto usnesení zajistil v termínu stanoveném
v Kontrolní zprávě opravy závad uvedených v bodě 16) odst. 1 a 2 - litinové
topné těleso v mezipatře není opatřeno ochranným krytem a schodiště do
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1. patra budovy školy není opatřeno madly ve výšce odpovídající věku dětí do
šesti let.
272/2015
a)
bere na vědomí Kontrolní zprávu SIBP nad stavem BOZP u Mateřské školy Holýšov ze dne 3. 6. 2015. Kontrolu vykonal podle § 322 zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoníku práce, Českomoravský odborový svaz pracovníků školství, sídlem Praha 3, náměstí W. Churchilla 2.
b)
ukládá ředitelce Mateřské školy Holýšov, aby na základě Kontrolní zprávy uvedené v odstavci a) tohoto usnesení zajistila v termínu stanoveném v Kontrolní
zprávě opravy závad uvedených v bodě 16) odst. 1 a 2 - stávající litinové topné
těleso v ulici Luční čp. 557 není opatřeno ochranným krytem a topná litinová
tělesa (7 ks) v modré třídě nejsou opatřena ochrannými kryty.
273/2015
a)
bere na vědomí usnesení Zastupitelstva města Holýšova č. 102 ze dne
17. 6. 2015, které odložilo projednání Programu rozvoje města Holýšova pro
volební období 2014 – 2018 a uložilo Radě města Holýšova Program rozvoje
města zpracovat podle kritérií požadovaných Ministerstvem pro místní rozvoj
České republiky.
b)
schvaluje zřízení komise na zpracování Plánu programu rozvoje města Holýšova vyplývající z odstavce a) tohoto usnesení a jmenuje členy do této komise:
starostu města Holýšova Mgr. Jana Mendřece, místostarostu města Holýšova
Mgr. Bc. Kamila F. Šefla, radní pana Jiřího Šlejmara, Mgr. Jindřišku Ondrášikovou a MUDr. Jaroslava Lišku.
274/2015 ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby prověřilo
možnost umístění zrcadla na křižovatku na Husovu třídu od výjezdu ze
sběrného dvora z důvodu nepřehlednosti při vjezdu na tuto křižovatku.
275/2015 ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo
zkrácení větví stromů na podchodnou výšku u křižovatky ulic Táborová
a Sokolovská a na parkovišti v sídlišti Pod Makovým vrchem.

Mgr. Jan Mendřec
starosta

Mgr. Bc. Kamil F. Šefl
místostarost a

Razítko města Holýšova:
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