Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
17. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014 - 2018
konané dne 8. 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:
238/2015 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) Odměna ředitelce MŠ Holýšov
b) Kompetence místostarosty – právní stanovisko MV ČR
c) Komisionářská smlouva – společnost MTBS Holýšov
d) Pronájem části pozemku parc. č. 1415/1 v k. ú. Holýšov
4. Žádosti
a) o prodej pozemku parc. č. 1127/44 (evidenční číslo 15) v k. ú. Holýšov
b) o prodej části pozemku p. p. č. 1378 (GP) v k. ú. Holýšov – ……..
c) o povolení vyvěšení cedulí na sloupy VO – Omnis Olomouc
d) o informaci o možnosti odkoupení bytu – ………
e) o finanční dar – Stodská nemocnice
5. Ke schválení
a) Zápisy ze schůzí stavební komise ze dne 22. 5. 2015 a 29. 5. 2015
b) Koncepce rozvoje školy 2015 – 2019 – ZŠ Holýšov
c) Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte
v Mateřské škole Holýšov pro školní rok 2015/2016
d) Smlouva o dílo na vyhotovení územní studie „Holýšov – Na Višňovce“ –
Ing. arch. Fára
e) Zakázka malého rozsahu „zpracování projektové dokumentace
na rekonstrukci Městského zdravotního střediska“
f) Program rozvoje města Holýšova pro volební období 2014 – 2018
6. Ostatní
a) Změna Jednacího řádu Rady města Holýšova
b) Víceúčelové sportovní a dětské hřiště
c) Výzva ke společnosti MTBS k předložení plánu sekání trávy
d) Realizační týmy
Dne 15. 6.. 2015 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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239/2015 schvaluje odměnu ředitelce Mateřské školy Holýšov Ivaně Smetákové podle
předloženého návrhu.
240/2015 bere na vědomí právní názor Ministerstva vnitra ČR, č. j. MV-72366-2/ODK2015 ze dne 26. 5. 2015 týkající se postupu podle § 104 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
241/2015
a)
souhlasí, aby nájemní smlouva o dočasném užívání části pozemku
parc. č. 1415/1 v katastrálním území Holýšov o výměře cca 75 m2 byla uzavřena s ….., bytem ….. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to od 1. 7. 2015
do 31. 12. 2018.
b)
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby připravilo
smlouvu ve smyslu odstavce a) tohoto usnesení.
242/2015
a)
bere na vědomí návrh Komisionářské smlouvy o obstarání správy bytů a nebytových prostor, komunikací a zeleně, předložený ředitelem společnosti Městské
technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května
14, Ing. Janem Cendelínem.
b)
konstatuje, že návrh komisionářské smlouvy uvedený v odstavci a) tohoto
usnesení neobsahuje požadované náležitosti a přílohy, které jsou zmiňovány
ve smlouvě.
c)
ukládá řediteli společnosti Městské technické a bytové středisko Holýšov,
s. r. o., Ing. Janu Cendelínovi dopracovat komisionářskou smlouvu včetně příloh a předložit jí starostovi města Holýšova Mgr. Janu Mendřecovi
do 17. 6. 2015.
243/2015 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova prodat pozemek parc. č. 1127/44
(evidenční číslo 15) v katastrálním území Holýšov o výměře 666 m2 ….., bytem
....., za cenu 690 Kč za 1 m2. Oprávněné náklady spojené s prodejem pozemku
a sepsáním kupní smlouvy bude hradit strana kupující.
244/2015
a)
konstatuje, že záměr prodat část pozemku p. p. č. 1378 (GP) v katastrálním
území Holýšov musí být vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Holýšov
na zákonem stanovenou dobu a poté se vrátí k projednání žádosti ….., bytem
…...
b)
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo vyvěšení záměru ve smyslu odstavce a) tohoto usnesení.
Dne 15. 6.. 2015 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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245/2015
a)
souhlasí s vyvěšením 10 ks sololitových cedulí na sloupy veřejného osvětlení
v Holýšově o velikosti formátu A1 s pozvánkou na Chodský veletrh společností
Omnis Olomouc, a. s., sídlem Olomouc, Horní Lán 1310/10a.
b)
schvaluje Smlouvu o dočasném užívání městského zařízení za účelem vyvěšení
10 ks sololitových cedulí na sloupy veřejného osvětlení v Holýšově, která bude
uzavřena mezi městem Holýšov a společností Omnis Olomouc, a. s., sídlem
Olomouc, Horní Lán 1310/10a, podle předloženého návrhu.
246/2015 odkládá rozhodnutí o žádosti ….., oba bytem ……, ve věci informace o možnosti
odkoupení bytu č. 12 na adrese Holýšov, Pod Makovým vrchem 525,
do osobního vlastnictví do doby, než bude Zastupitelstvem města Holýšova
schválená nová Bytová koncepce města Holýšova.
247/2015 schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, poskytnutí peněžitého daru ve výši 20.000 Kč Stodské nemocnici, a. s.,
sídlem Stod, Hradecká 600, na nákup 2 ks porodních lůžek pro gynekologickoporodnické oddělení Stodské nemocnice.
248/2015
a)
schvaluje Zápisy ze schůzí Stavební komise Rady města Holýšova ze dne
22. 5. 2015 a 29. 5. 2015 včetně Seznamu podaných žádostí o zápůjčky
z Fondu rozvoje bydlení na území města Holýšova pro rok 2015 (příloha č. 2).
b)
doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova poskytnout zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení na území města Holýšova pro rok 2015 v souladu se Seznamem
podaných žádostí o zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení na území města Holýšova pro rok 2015.
c)
doporučuje Zastupitelstvu města Holýšov schválit návrh Smlouvy o zápůjčce,
která bude uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov a žadatel o zápůjčku z Fondu rozvoje bydlení na území města Holýšova.
249/2015 bere na vědomí Koncepci rozvoje školy pro období 2015 až 2019 předloženou
ředitelkou Základní školy Holýšov Mgr. Ivanou Sedlákovou.
250/2015 odkládá schválení Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání
dítěte v Mateřské škole Holýšov pro školní rok 2015/2016 do příští schůze Rady
města Holýšova.
251/2015 schvaluje návrh Smlouvy o dílo na vyhotovení územní studie „Holýšov –
Na Višňovce“ uzavřený mezi smluvními stranami město Holýšov
a Ing. arch. Oldřich Fára, autorizovaný architekt ČKA, č. a. 00459, bytem Plzeň,
Dne 15. 6.. 2015 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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Turistická 12, s podmínkou, že Smlouva o dílo bude doplněna o vysvětlivky používaných zkratek odborných termínů.
252/2015
a)
bere na vědomí výzvu k podání nabídky na zakázku malého rozsahu –
zpracování projektové dokumentace na zateplení Městského zdravotního
střediska Holýšov.
b)
souhlasí se zadáním zpracování projektové dokumentace na projekt „Snížení
energetické náročnosti budovy Městského zdravotního střediska Holýšov“
projekční kanceláři projectstudio8, s. r. o., sídlem Plzeň, Pod Všemi svatými 4,
za nabídkovou cenu 151.000 Kč bez DPH.
c)
souhlasí se zadáním zpracování projektové dokumentace zařízení
vzduchotechniky a odvlhčování projekční kanceláři projectstudio8, s. r. o.,
sídlem Plzeň, Pod Všemi svatými 4, za nabídkovou cenu 23.000 Kč bez DPH.
253/2015 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit Program rozvoje města
Holýšova na volební období 2014 – 2018, podle předloženého návrhu (příloha
č. 3).
254/2015 schvaluje změnu Jednacího řádu Rady města Holýšova podle předloženého
návrhu.
255/2015 souhlasí v souladu s § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění se snížením pracovního úvazku správce víceúčelového
sportovního hřiště a dětského hřiště na zahradě Základní školy Holýšov na 20
hodin týdně s účinností od 1. 7. 2015.
256/2015 ukládá společnosti Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídlem
Holýšov, náměstí 5. května 14, aby předložila plán sekání trávy na veřejných
prostranstvích města Holýšova pro rok 2015 do příští schůze Rady města Holýšova.
257/2015 bere na vědomí:
a)
zřízení realizačního týmu na akci „Konsolidace IT a nové služby TC Holýšov“
ve složení: Mgr. Bc. Kamil F. Šefl, Mgr. Jana Štenglová, Ing. Petra Lavičková,
Bc. Miloslav Khas a zástupce dodavatele.
b)
zřízení realizačního týmu na akci „rekonstrukce Městského zdravotního střediska Holýšov“ ve složení: Mgr. Bc. Kamil F. Šefl, Ing. Petra Lavičková, pan Martin
Polák, pan Jaroslav Kubica, pan Milan Hulín, MUDr. Jaroslav Liška a zástupce
dodavatele.

Dne 15. 6.. 2015 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová

Strana 4 (celkem 5)

Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

c)

zřízení realizačního týmu na akci „rekonstrukce Mateřské školy Holýšov, Školní
ulice“ ve složení: Mgr. Jan Mendřec, Ing. Karel Boháček, pan Jaroslav Kubica,
pan Martin Polák, paní Ivana Smetáková, zástupce společnosti Energy Benefit
Centre, a. s., zástupce dodavatele.

Mgr. Jan Mendřec
starosta

Mgr. Bc. Kamil F. Šefl
místostarost a

Razítko města Holýšova:

Dne 15. 6.. 2015 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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