Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
24. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014 - 2018
konané dne 7. září 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:
350/2015 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) Žádost o pronájem pozemku – farmářské trhy – …..
4. Žádosti
a) o prodej pozemku parc. č. 1127/42 v k. ú. Holýšov – …..
b) o prodej pozemku parc. č. 1127/9 v k. ú. Holýšov
c) o prodej pozemku parc. č. 1127/36 v k. ú. Holýšov
d) o prodej pozemku parc. č. 1127/43 v k. ú. Holýšov – …..
5. Ke schválení
a) Dohoda o mimořádném vkladu finančních prostředků do fondu oprav –
SVJ 395
b) Veřejnosprávní kontrola – ZŠ, MŠ, ZUŠ
c) Program o poskytování dotací
d) Smlouva o dílo – montáž výtahu – Otis
e) Pachtovní smlouva č. 257 – AGRO Staňkov
f) Smlouva o poskytování právních služeb – AK Janstová, Smetana &
Nevečeřal
g) Úvěr na zaplacení závazku Mikroregionu Radbuza v rámci projektu
Čistá Radbuza
h) Rozpočtové opatření města Holýšova na rok 2015 číslo 5
6. Ostatní
a) Poděkování za pomoc při pořádání soutěže „O cenu města Holýšova“ –
Taneční škola Krejčík
b) Plánovaná demolice budov SVA
c) Informace o jednání se společností PPT dne 9. 9. 2015
351/2015
Dne 11. 9. 2015 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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a)

b)

c)

nevyhovuje žádosti pana ….., bytem ….., o pronájem zpevněné asfaltové plochy
za Kulturním domem v Holýšově za účelem organizování farmářských nebo
všeobecných trhů.
konstatuje, že město Holýšov připraví podmínky pro to, aby mohlo každý pátek
pořádat farmářské trhy za Kulturním domem Holýšov ve vlastní režii a pověřuje
přípravou místostarostu města Holýšova Mgr. Bc. Kamila F. Šefla.
konstatuje, že pan ….., bytem ….., pokud prokáže původ a požadovanou kvalitu
potravin, může na těchto farmářských trzích prodávat nebo může nadále ve
městě prodávat ovoce a zeleninu mimo režim farmářských trhů za podmínky,
že zaplatí poplatek za užívání veřejného prostranství podle Obecně závazné
vyhlášky města Holýšov č. 2/2010, o místních poplatcích, v platném znění.

352/2015 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova prodat pozemek parc. č. 1127/42
(evidenční číslo 17) o výměře 315 m2 v katastrálním území Holýšov ….., bytem
….., za cenu 690 Kč za 1 m2. Oprávněné náklady spojené s prodejem pozemku
a sepsáním kupní smlouvy bude hradit strana kupující.
353/2015
a)
doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova prodat pozemek parc. č. 1127/9
(evidenční číslo 37) o výměře 2200 m2 v katastrálním území Holýšov ….., bytem
….., za cenu 690 Kč za 1 m2. Oprávněné náklady spojené s prodejem pozemku
a sepsáním kupní smlouvy bude hradit strana kupující.
b)
bere na vědomí žádost ……, bytem ….., o prodej pozemku parc. č. 1127/9 (evidenční číslo 37) o výměře 2200 m2 v katastrálním území Holýšov.
c)
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Jana Mendřece, aby projednal s …..,
bytem ….., možnost výstavby bytového domu na náměstí 5. května v Holýšově.
354/2015
a)
doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova prodat pozemek parc. č. 1127/36
(evidenční číslo 38) o výměře 1371 m2 v katastrálním území Holýšov ….., bytem
….., za cenu 690 Kč za 1 m2. Oprávněné náklady spojené s prodejem pozemku
a sepsáním kupní smlouvy bude hradit strana kupující.
b)
bere na vědomí žádost ….., bytem ….., o prodej pozemku parc. č. 1127/36 (evidenční číslo 38) o výměře 1371 m2 v katastrálním území Holýšov.
c)
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Jana Mendřece, aby projednal s …..,
bytem ….., možnost výstavby bytového domu na náměstí 5. května v Holýšově.
355/2015 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova prodat pozemek parc. č. 1127/43
(evidenční číslo 16) o výměře 437 m2 v katastrálním území Holýšov ….., bytem
….., za cenu 690 Kč za 1 m2. Oprávněné náklady spojené s prodejem pozemku
a sepsáním kupní smlouvy bude hradit strana kupující.
Dne 11. 9. 2015 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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356/2015
a)
bere na vědomí Dohodu o mimořádném vkladu finančních prostředků
do fondu oprav Společenství vlastníků jednotek čp. 395, sídlem Holýšov, Americká 395.
b)
souhlasí s mimořádným vkladem za byt č. 5, který je ve vlastnictví města Holýšova, ve výši 4.039 Kč do fondu oprav Společenství vlastníků jednotek čp. 395,
sídlem Holýšov, Americká 395.
c)
ukládá společnosti Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídlem
Holýšov, náměstí 5. května 14, aby za město Holýšov uhradilo mimořádný
vklad ve výši 4.039 Kč na základě odstavce b) tohoto usnesení.
357/2015
a)
schvaluje v souladu s ustanovením § 27 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., rozpočtová pravidla územních rozpočtů, v platném znění, provedení kontrol hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Holýšovem, a to Základní školy Holýšov, Mateřské školy Holýšov a Základní umělecké školy Holýšov.
Předmětem kontrol bude kontrola hospodaření příspěvkových organizací za 1.
pololetí roku 2015 a kontroly budou provedeny během měsíce září a říjen
2015.
b)
určuje v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole
(kontrolní řád), v platném znění, fyzické osoby, které provedou kontrolu, a to:
paní Marie Roučková, paní Andrea Pražáková a paní Václava Bublová.
358/2015
a)
doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit Program o poskytování
dotací včetně příloh 1 – 3 podle předloženého návrhu (příloha č. 2).
b)
mění název Grantové komise na Dotační komisi.
359/2015 schvaluje Smlouvu o dílo č. C5NF133G na akci „Městské zdravotní středisko
Holýšov“, která bude uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov
a společnost Otis, a. s., sídlem Břeclav, J. Opletala 3506/45. Předmětem
smlouvy je provedení díla „dodávka a montáž 1 ks výtahu“ podle technické
specifikace č. C5NF133G ze dne 20. 8. 2015, která tvoří přílohu č. 1 této
smlouvy. Smluvní cena je stanovena ve výši 487.000 Kč bez DPH. Předání
a převzetí díla bude dne 8. 12. 2015.
360/2015
a)
odkládá schválení Smlouvy pachtovní č. 257, která by měla být uzavřena mezi
smluvními stranami město Holýšov a společnost AGRO Staňkov, a. s., sídlem
Staňkov, Plzeňská 350.

Dne 11. 9. 2015 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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b)

pověřuje Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo
stanovisko právní zástupkyně města Holýšova JUDr. Heleny Zelenkové Ottové
ke smlouvě uvedené v odstavci a) tohoto usnesení.

361/2015 schvaluje Smlouvu o poskytování právních služeb, která bude uzavřena mezi
smluvními stranami město Holýšov a AK Janstová, Smetana & Nevečeřal, sídlem Praha 2, Vinohradská 404/19. Předmětem smlouvy je poskytování právně
poradenské činnosti v oblasti zadávání veřejných zakázek a koncesí. Odměna
advokáta za poskytnutí služeb je sjednána na částku 2.000 Kč bez DPH
za jednu hodinu poskytovaných služeb. Tato odměna zahrnuje veškeré náklady
advokáta, vyjma nákladů spočívajících v soudních, správních, notářských a dalších obdobných poplatcích.
362/2015 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova:
a)
souhlasit s předčasným splacením všech závazků vůči Mikroregionu Radbuza
vyplývajících z projektu „Odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky
Radbuzy“ k datu 30. 9. 2015.
b)
schválit Smlouvu o úvěru č. 1221/15/5642, která bude uzavřena mezi
smluvními stranami město Holýšov a společnost Československá obchodní
banka, a. s., sídlem Praha 5, Radlická 333/150. Předmětem smlouvy je
poskytnutí účelového úvěru ve výši 13.000.000 Kč na úhradu závazků vůči
Mikroregionu Radbuza vyplývajících z projektu „Odkanalizování a čištění
odpadních vod v povodí řeky Radbuzy.“
363/2015 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit Rozpočtové opatření města
Holýšova na rok 2015 číslo 5 podle předloženého návrhu (příloha č. 3).
364/2015 bere na vědomí poděkování Taneční školy Krejčík, sídlem Plzeň, Mohylová 115,
za pomoc při pořádání celorepublikové soutěže v tanečním sportu „O cenu
města Holýšova“, která se uskutečnila dne 31. 1. 2015 v Holýšově.
365/2015 bere na vědomí návrh plánované demolice několika budov v areálu bývalé
továrny SVA. Demolice by měla proběhnout v letošním roce, pokud budou
vydána všechna potřebná povolení a bude je provádět vlastník areálu.
366/2015 bere na vědomí informaci o jednání se společností PPT Potrubní technika,
s. r. o., sídlem Plzeň, Na Vápenicích 1, za přítomnosti právních zástupců obou
stran, které se uskuteční na Městském úřadě Holýšov ve středu 9. 9. 2015
od 14:00 hodin. Předmětem jednání bude zajištění nadcházející topné sezóny.

Dne 11. 9. 2015 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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Mgr. Jan Mendřec
starosta

Razítko města Holýšova:

Mgr. Bc. Kamil F. Šefl
místostarost a

