Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
28. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014 - 2018
konané dne 21. října 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:
408/2015 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) Smlouva o poskytnutí podpory na akci Operačního programu životního
prostředí – oprava usnesení RMH č. 398/2015 odst. b) ze dne 5. 10.
2015
b) Úprava zeleně ve městě Holýšově – návrh řešení předložený společností
MTBS Holýšov
c) Veřejná zakázka malého rozsahu – Realizace a ošetřování městské
zeleně
d) Žádost o uveřejnění odpovědi podle § 10 tiskového zákona – …..
e) Přílohy ke Komisionářské smlouvě - MTBS
4. Žádosti
a) o pokácení stromů u MŠ Holýšov – OMI
b) o zrušení koupě pozemku parc. č. 1127/44 v k. ú. Holýšov – …..
c) o pronájem části pozemku parc. č. 1415/1 v k. ú. Holýšov na zahrádku
d) o přemístění kontejnerů na tříděný odpad – …..
e) o historický církevní majetek – výzva k jednání – Plzeňské biskupství
f) o přidělení názvu ulice, instalace VO, zhotovení zpevněné komunikace –
…..
g) o poskytnutí prostoru tartanového hřiště – Klub rodičů při ZŠ Holýšov
5. Ke schválení
a) Priority města Holýšova na rok 2016
b) Peněžité dary pro členy JSDH Holýšov za rok 2015
c) Zápis 12. schůze Bytové a sociální komise ze dne 14. 10. 2015
d) Veřejná zakázka malého rozsahu – regulační plán „Holýšov – město Výhledy“
e) Příloha č. 1 Směrnice č. 38 k provádění inventarizace majetku a závazků
města Holýšova – Plán inventur na rok 2015
Dne 26. 10. 2015 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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f) Prodej použitých plastových oken z MZS
g) Dodatek č. 1 „Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní
vzdělávání dítěte v MŠ Holýšov pro školní rok 2015/2016“
h) Postup při jednání s SVA
i) Dopravní značení v Nádražní ulici v Holýšově
6. Ostatní
a) ČEZ – odpověď na žádost o připojení soustavy v bývalých kasárnách
b) Prodejní cena použitého řeziva z MŠ
c) Soutěž – zápasníci
409/2015
a)
ruší usnesení Rady města Holýšova č. 398/2015 odst. b) ze dne 5. 10. 2015.
b)
schvaluje Smlouvu č. 15235613 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí (dále jen
Smlouva), která bude uzavřena mezi smluvními stranami Státní fond životního
prostředí České republiky, sídlem Praha, Kaplanova 1931/1, a město Holýšov.
Předmětem Smlouvy je poskytnutí dotace ve výši 231.671 Kč na akci „Snížení
energetické náročnosti MŠ Školní, Holýšov.“
410/2015
a)
bere na vědomí návrh jednatele společnosti Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o. (MTBS), sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14, Ing. Jana
Cendelína, jakým způsobem je společnost MTBS schopna zajistit ošetřování veřejné zeleně ve městě Holýšově.
b)
konstatuje, že návrh na zajištění ošetřování veřejné zeleně uvedený v odstavci
a) tohoto usnesení je pro město Holýšov nepřijatelný z důvodu, že MTBS jej
neprovádí vlastními pracovníky, a proto se chtělo obrátit na externí subjekt.
411/2015
a)
bere na vědomí vyhodnocení zadávací dokumentace – Výzva k podání nabídky
na práce v oboru arboristiky – veřejná zakázka malého rozsahu „Realizace
a ošetřování městské zeleně,“ předložené Oddělením majetku a investic Městského úřadu Holýšov.
b)
souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na ošetřování zeleně podle schválené Inventarizace zeleně v intravilánu města Holýšova mezi smluvními stranami město Holýšov a pan Tomáš Hupač – Profi Tree Work, bytem Holýšov, Táborová
447, a to na dobu určitou do 31. 3. 2016.
c)
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo vypracování smlouvy o dílo vyplývající z odstavce b) tohoto usnesení ve spolupráci s právní zástupkyní města Holýšova Bc. JUDr. Helenou Zelenkovou Ottovou a předložilo ji Radě města Holýšova ke schválení.
Dne 26. 10. 2015 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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412/2015
a)
konstatuje, že žádost ….., bytem ….., o uveřejnění odpovědi podle § 10 zákona
č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o
změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), v platném znění, na článek
místostarosty města Holýšova Mgr. Bc. Kamila F. Šefla uveřejněný v čísle 130
Holýšovského zpravodaje bude uveřejněn v listopadovém čísle Holýšovského
zpravodaje.
b)
ukládá šéfredaktorce Holýšovského zpravodaje Ing. Romaně Tesařové uveřejnit
v nejbližším vydání Holýšovského zpravodaje odpověď uvedenou v odstavci
a) tohoto usnesení.
413/2015
a)
bere na vědomí informaci o zpracovávání Příloh a Ceníků ke Komisionářské
smlouvě o obstarání správy a údržby domů, bytů, nebytových prostor, veřejného osvětlení, veřejné zeleně, veřejných prostranství, místních komunikací, kanalizací včetně vpustí, kotelen a o výrobě a distribuci a rozúčtování tepla a spolupráci pro případ živelných havárií a mimořádných stavů, předloženou
místostarostou města Holýšova Mgr. Bc. Kamilem F. Šeflem.
b)
ukládá vedoucímu Stavebního odboru Městského úřadu Holýšov panu Jaroslavu Kubicovi a vedoucímu Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov panu Milanu Hulínovi, aby se podíleli na zpracovávání Příloh a Ceníků uvedených v odstavci a) tohoto usnesení.
414/2015
a)
souhlasí s pokácením 2 ks túje a 1 ks smrku stříbrného, které se nacházejí
na pozemku parc. č. 925/1 (KN) v katastrálním území Holýšov v těsné blízkosti
budovy Mateřské školy Holýšov ve Školní ulici.
b)
souhlasí s tím, že pokácení stromů včetně ekologické likvidace biologického
odpadu provede na náklady města Holýšova společnost Městské technické
a bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14, a pokácené a neprodané dřevo uskladní v prostoru bývalého sběrného dvora na
náměstí 5. května.
415/2015
a)
doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova zrušit své usnesení č. 115 ze dne
2. 9. 2015.
b)
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo vyvěšení záměru prodat pozemek parc. č. 1127/44 (evidenční číslo 15 – izolovaný RD) v katastrálním území Holýšov o výměře 666 m2 na úřední desku Městského úřadu Holýšov na zákonem stanovenou dobu.

Dne 26. 10. 2015 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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416/2015
a)
konstatuje, že nejprve musí být vyvěšen záměr pronajmout část pozemku parc.
č. 1415/1 v katastrálním území Holýšov o výměře cca 85 m2 na úřední desce
Městského úřadu Holýšov na zákonem stanovenou dobu a poté se Rada města Holýšova vrátí k projednání žádosti ….., bytem …...
b)
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo vyvěšení záměru ve smyslu odstavce a) tohoto usnesení.
417/2015
a)
vyhovuje žádosti ….., bytem ….., o přemístění kontejnerů na tříděný odpad, které jsou umístěny na třídě 1. máje pod výše uvedeným bytovým domem.
b)
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo
přemístění kontejnerů na tříděný odpad uvedených v odstavci a) tohoto usnesení na nové místo, na parkovací plochu vedle víceúčelového sportovního hřiště v Americké ulici v Holýšově.
418/2015 pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Jana Mendřece a právní zástupkyni
města Holýšova Bc. JUDr. Helenu Zelenkovou Ottovou k jednání s Plzeňským
biskupstvím, sídlem Plzeň, náměstí Republiky 35, ve věci historického církevního
majetku.
419/2015
a)
bere na vědomí žádost ….., bytem ….., a společnosti Lukášstav, s. r. o., sídlem
Holýšov, náměstí 5. května 677, o přidělení názvu ulice „Zápasnická,“ instalaci
veřejného osvětlení, zhotovení zpevněné komunikace na pozemku parc. č.
819/67 v katastrálním území Holýšov.
b)
doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit v souladu s § 84 odst. 2
písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, název nové ulice „Belgická.“ Ulice se nachází na pozemku parc. č. 819/67 (KN)
v katastrálním území Holýšov a začíná kolmo k ulici Luční mezi čp. 588 a 589.
c)
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby jednalo
s žadateli uvedenými v odstavci a) tohoto usnesení o financování zadání
a zpracování projektové dokumentace pro realizaci veřejného osvětlení v dané
lokalitě.
d)
konstatuje, že samotná realizace veřejného osvětlení bude zařazena do požadavků na Rozpočet města Holýšova na rok 2016.
e)
konstatuje, že v souladu s vyjádřením města Holýšova v rámci povolovacího řízení ve věci vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení staveb „Novostavba bytového domu Holýšov, Luční – Lukášstav, s. r. o.,“
č. j. OMI/246/2014/Hu ze dne 25. 11. 2015 a „Novostavba objektu k bydlení,
k. ú. Holýšov, parc. č. 819/70 a 819/77 - ….., bytem …..,“ č. j. OMI/9/2015/Hu ze
Dne 26. 10. 2015 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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f)

dne 12. 1. 2015, by výstavba místní komunikace na pozemku parc. č. 819/67
v katastrálním území Holýšov měla být zahájena minimálně s posunem tří let
od kolaudace staveb.
konstatuje, že město Holýšov nemá v současné době volné finanční prostředky
na realizaci stavby uvedené v odstavci e) tohoto usnesení a zároveň není stanovena jako priorita na rok 2016.

420/2015 souhlasí s poskytnutím prostoru víceúčelového a sportovního hřiště na školní
zahradě Klubu rodičů při Základní škole Holýšov dne 1. 11. 2015 od 17:00 hodin do cca 19:30 hodin za účelem pořádání Lampionového průvodu.
421/2015 schvaluje Priority Koalice ANO 2011, ČSSD a ODS Holýšov pro rok 2016, podle
předloženého návrhu.
422/2015 souhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen zákon o obcích), s poskytnutím peněžitého daru ve výši 1.000 Kč každému členu Jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce Holýšov za práci pro město Holýšov v roce 2015,
a to pánům: Ondřeji Benešovi, Ing. Radku Dopirákovi, Juraji Engelovi, Marku
Engelovi, Pavlu Faitovi ml., Davidu Hrubantovi, Josefu Chloupkovi, Jiřímu Jandovi, Tomáši Jandovi, Lukáši Jiránkovi, Františku Kratochvílovi, Martinu Lorencovi, Davidu Marcellovi, Františku Novákovi, Josefu Novákovi, Bronislavu Říčkovi, Bronislavu Říčkovi ml., Jiřímu Urbanovi, Janu Votrubovi a Karlu Zelenému.
423/2015
a)
schvaluje Zápis 12. schůze Bytové a sociální komise ze dne 14. 10. 2015 podle
předloženého návrhu (příloha č. 2).
b)
souhlasí se zkrácením výpovědní lhůty na 1 měsíc u nájemních smluv, jejímž
předmětem je pronájem garáže primárně určené pro uživatele a nájemce bytů
zvláštního určení na adrese Na Stráni čp. 661 – 666 a čp. 671 – 673 v Holýšově
v případě, že o tuto garáž nájemce bytu zvláštního určení nemá zájem a garáž
je pronajata jiné osobě.
c)
pověřuje radní Mgr. Jindřišku Ondrášikovou, aby projednala s právní zástupkyní
města Holýšova JUDr. Helenou Zelenkovou Ottovou tvorbu nájemného u bytů
zvláštního určení na adrese Na Stráni čp. 661 – 666 a čp. 671 – 673 v Holýšově
a sociálních bytů na adrese Pod Makovým vrchem čp. 617 – 622 v Holýšově.
424/2015
a)
bere na vědomí vyhodnocení zadávací dokumentace – průzkum trhu na veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracovatele regulačního plánu „Holýšov –
Výhledy.“
Dne 26. 10. 2015 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová

Strana 5 (celkem 7)

Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

b)

c)

souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na vypracování regulačního plánu „Holýšov – Výhledy“ mezi smluvními stranami město Holýšov a Ing. arch. Oldřich Fára, sídlem Plzeň, Turistická 1785/12, za nabídkovou cenu 296.450 Kč včetně
DPH.
ukládá pořizovateli Územního plánu města Holýšova panu Jaroslavu Kubicovi,
aby zahájil ve spolupráci s vybraným zpracovatelem uvedeným v odstavci b)
tohoto usnesení proces pořízení a schválení regulačního plánu „Holýšov – Výhledy“ s termínem dokončení do června 2017.

425/2015 schvaluje Přílohu č. 1 Směrnice č. 38 ze dne 5. 12. 2011, k provádění inventarizace majetku a závazků města Holýšova – Plán inventur na rok 2015, podle
předloženého návrhu (příloha č. 3).
426/2015
a)
souhlasí s prodejem 4 ks použitých okenních výplní z Městského zdravotního
střediska Holýšov za jednotkovou cenu 1.000 Kč včetně DPH za 1 kus.
b)
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zveřejnilo
oznámení o prodeji movitého majetku uvedeného v odstavci a) tohoto usnesení.
427/2015 schvaluje Dodatek č. 1 „Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v Mateřské škole Holýšov pro školní rok 2015/2016“ podle předloženého návrhu.
428/2015
a)
bere na vědomí Znalecký posudek č. 448-90/2015 o odhadu obvyklé ceny
nemovitosti pro potřeby odkupu do majetku města zpracovaný Ing. Pavlou
Wolfovou, odhadkyní nemovitostí, sídlem Domažlice, Hradská 79. Předmětem
ocenění je objekt služeb a občanské vybavenosti – zdravotnické zařízení na třídě 1. máje čp. 100, na pozemku parc. č. st. 111/1. Znalecký posudek byl zpracován za účelem odkupu nemovitostí do majetku města Holýšova. Na základě
Znaleckého posudku je obvyklá cena podle stavu ke dni ocenění 8. 9. 2015 ve
výši 3.200.000 Kč.
b)
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Jana Mendřece předložit Znalecký posudek uvedený v odstavci a) tohoto usnesení majiteli areálu bývalé továrny SVA
panu Macháčkovi.
429/2015 ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo
obousměrně dopravní značení „zákaz stání“ v Nádražní ulici v Holýšově a to od
křižovatky Jiráskovy třídy až po budovu Český drah.

Dne 26. 10. 2015 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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430/2015
a)
bere na vědomí zápornou odpověď společnosti ČEZ Distribuce, a. s., sídlem
Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, na žádost o zvážení možnosti odprodeje
nebo převedení provozování elektrického zařízení v bývalých kasárnách ve
městě Holýšově do majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
b)
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Jana Mendřece jednat se společností
ČEZ Distribuce, a. s., sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, o dalším postupu ve věci vyplývající z odstavce a) tohoto usnesení.
431/2015
a)
konstatuje, že část použitého stavebního řeziva z Mateřské školy Holýšov bude
použita ve prospěch Domu dějin Holýšovska a zbytek bude prodán.
b)
souhlasí s prodejem použitého stavebního řeziva z Mateřské školy Holýšov za
jednotkovou cenu 1.000 Kč/1 m3 bez DPH.
c)
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zveřejnilo
oznámení o prodeji movitého majetku uvedeného v odstavci b) tohoto usnesení.
432/2015 souhlasí s pořízením poháru pro vítěze v soutěži zápasníků „O pohár starosty
města“ na náklady města Holýšova. Soutěž se uskuteční dne 14. 11. 2015.

Mgr. Jan Mendřec
starosta

Mgr. Bc. Kamil F. Šefl
místostarost a

Razítko města Holýšova:

Dne 26. 10. 2015 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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