Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
29. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014 - 2018
konané dne 2. listopadu 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:
433/2015 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1485 v k. ú. Holýšov – Lesy ČR
b) Pronájem části pozemku parc. č. 1415/1 v k. ú. Holýšov
c) Pronájem nebytových prostor v MZS Holýšov
d) Informace o jednání na Biskupství plzeňském – histor. církevní majetek
e) Dotaz k dopravnímu značení v ulici Pod Makovým vrchem čp. 617 –
622 v Holýšově – …..
4. Žádosti
a) o vyjádření a řešení problematiky nonstop heren v Holýšově – …..
b) Stížnost – rekonstrukce MŠ Holýšov
5. Ke schválení
a) Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení
určeného k dodávce elektrické energie – ČEZ Distribuce
b) Darovací smlouva a smlouva o udělení oprávnění k výkonu práva dílo
užít – Jiří Březina
c) Záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1558/2 v k. ú. Holýšov
d) Zápis finančního výboru ze dne 2. 11. 2015
e) Rozpočtové opatření města Holýšova na rok 2015 číslo 6
f) Rezignace na funkci člena Finančního výboru ZMH – Vendula Švarc
(Holubjáková)
g) Rezignace na funkci člena a předsedy Kontrolního výboru ZMH –
František Martínek
h) Oplocení junáckých kluboven
i) Peněžité dary pro členy výborů ZMH
6. Ostatní
a) Poděkování za podporu a pozvánka na Den otevřených dveří pro
veřejnost a sponzory – Diakonie Merklín
b) Výběrové řízení – jednatel společnosti MTBS Holýšov
Dne 4. 11. 2015 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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c) Změna termínu příští schůze RMH
d) Novoroční ohňostroj
434/2015 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova prodat část pozemku parc. č. 1485
v katastrálním území Holýšov o výměře cca 5.800 m2 státnímu podniku Lesy
ČR, s. p., sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, za cenu stanovenou nezávislým znaleckým posudkem, za podmínky, že bude městu Holýšovu po
uvedeném pozemku umožněn přístup do lesů v jeho vlastnictví. Oprávněné
náklady spojené s prodejem pozemku a sepsáním kupní smlouvy bude hradit
strana kupující.
435/2015
a)
souhlasí, aby nájemní smlouva o dočasném užívání části pozemku parc.
č. 1415/1 v katastrálním území Holýšov o výměře cca 25 m2 byla uzavřena
s ….., bytem ……. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to od 2. 11. 2015
do 31. 12. 2018.
b)
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby připravilo
nájemní smlouvu ve smyslu odstavce a) tohoto usnesení.
436/2015
a)
souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu nebytových prostor v Městském zdravotním středisku Holýšov v Příčné ulici čp. 214 o celkové výměře 27 m2 se společností Ina Dent, s. r. o., sídlem Holýšov, Příčná 214, na dobu neurčitou.
b)
pověřuje místostarostu města Holýšova Mgr. Bc. Kamila F. Šefla, aby připravil
smlouvu v souladu s odstavcem a) tohoto usnesení.
437/2015
a)
bere na vědomí informaci starosty města Holýšova Mgr. Jana Mendřece
o jednání na Biskupství plzeňském, sídlem Plzeň, náměstí Republiky 35, ve věci
historického církevního majetku.
b)
vyzývá Biskupství plzeňské, sídlem Plzeň, náměstí Republiky 35, aby své návrhy
či požadavky předkládalo v písemné formě.
438/2015
a)
bere na vědomí dotaz ….., bytem ….., k dopravnímu značení v ulici Pod Makovým vrchem čp. 617 – 622 v Holýšově.
b)
konstatuje, že v současné době byla zaslána na Policii ČR, Dopravní inspektorát, žádost o vyjádření k navrženému dopravnímu značení „zákaz stání“ („zákaz
zastavení“) před bytovým domem v ulici Pod Makovým vrchem čp. 617 – 622
v Holýšově.

Dne 4. 11. 2015 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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439/2015
a)
odkládá žádost ….., bytem ….., o vyjádření a řešení problematiky nonstop heren
v Holýšově.
b)
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Jana Mendřece a právní zástupkyni
města Holýšova Bc. JUDr. Helenu Zelenkovou Ottovou, aby připravili návrh aktualizace Obecně závazné vyhlášky města Holýšova č. 1/2006 ze dne 9. 1.
2006, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno, která by regulovala místa a dobu provozování
výherních hracích přístrojů na území města Holýšova.
c)
ukládá referentce Stavebního odboru Městského úřadu Holýšov paní Pavlíně
Horlivé, aby provedla kontrolu odpadového hospodářství u nonstop herny na
Jiráskově třídě čp. 67 v Holýšově, a poté předložila Radě města Holýšova zprávu o výsledku kontroly.
440/2015
a)
bere na vědomí stížnost skupiny rodičů mající děti v Mateřské škole Holýšov na
neuspokojivý stav, který nastal při rekonstrukci Mateřské školy Holýšov, ve
Školní ulici.
b)
konstatuje, že stížnost uvedená v odstavci a) tohoto usnesení bude vyřízena
starostou města Holýšova Mgr. Janem Mendřecem podle Pravidel č. 2/2008 ze
dne 8. 12. 2008, pro přijímání a vyřizování petic a stížností.
441/2015 schvaluje Smlouvu číslo Z_S14_12_8120051815 o smlouvě budoucí o realizaci
přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, která
bude uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov a ČEZ Distribuce, a. s.,
sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8. Důvodem je existence
podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV na pozemku parc. č. 1145/32 (KN)
v katastrálním území Holýšov, kde je plánována výstavba nového parkoviště
v rámci revitalizace sídliště Pod Makovým vrchem v Holýšově.
442/2015 schvaluje Darovací smlouvu a smlouvu o udělení oprávnění k výkonu práva dílo
užít (licence), která bude zavřena mezi smluvními stranami město Holýšov
a pan Jan Březina, bytem Holýšov, Na Hrázi ev. č. 77. Předmětem Darovací
smlouvy je přijmutí darů, a to: sošky „Madona,“ 2 ks svícnů soustružených, 2 ks
váz „samorost,“ reliéfního kříže a lipové desky na oltář, do majetku města Holýšova jako uměleckých předmětů. Tyto předměty budou umístěny v kapličce,
která je součástí Domu dějin Holýšovska, sídlem Holýšov, náměstí 5. května 18.

Dne 4. 11. 2015 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová

Strana 3 (celkem 6)

Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

443/2015
a)
bere na vědomí ústní žádost ….., bytem ….., o prodloužení smlouvy o nájmu
části pozemku parc. č. 1558/2 v katastrálním území Holýšov v Táborové ulici
v Holýšově.
b)
konstatuje, že záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1558/2 v katastrálním
území Holýšov v Táborové ulici v Holýšově musí být vyvěšen na úřední desce
Městského úřadu Holýšov na zákonem stanovenou dobu a poté se vrátí
k projednání žádosti ….., bytem ….., za předpokladu, že během této lhůty si …..
podá žádost v písemné formě.
c)
pověřuje místostarostu města Holýšova Mgr. Bc. Kamila F. Šefla, aby zajistil vyvěšení záměru ve smyslu odstavce b) tohoto usnesení.
444/2015 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit Zápis finančního výboru ze
dne 2. 11. 2015 podle předloženého návrhu.
445/2015 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit Rozpočtové opatření města
Holýšova na rok 2015 číslo 6 podle předloženého návrhu (příloha č. 2).
446/2015
a)
doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova vzít na vědomí rezignaci
Bc. Venduly Švarc, bytem Plzeň, Thámova 358/12, na funkci člena Finančního
výboru Zastupitelstva města Holýšova ke dni 23. 10. 2015.
b)
doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova zvolit členem Finančního výboru
Zastupitelstva města Holýšova paní Janu Černou, bytem Holýšov, Tylova 440.
447/2015
a)
doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova vzít na vědomí rezignaci pana Františka Martínka, bytem Holýšov, třída 1. máje 390, na funkci člena a předsedy
Kontrolního výboru Zastupitelstva města Holýšova ke dni 31. 10. 2015.
b)
doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova zvolit předsedou Kontrolního výboru Zastupitelstva města Holýšova Ing. Evžena Mence, bytem Holýšov, Tylova
445.
c)
doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova zvolit členem Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Holýšova Mgr. Jindřišku Ondrášikovou, bytem Holýšov,
třída 1. máje 168.
448/2015
a)
bere na vědomí cenovou nabídku na ocelový a drátěný plot, která byla zpracována za účelem realizace oplocení kolem junáckých kluboven na Husově třídě
v Holýšově v celkové výši 173.953,71 včetně DPH.

Dne 4. 11. 2015 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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b)
c)

d)

souhlasí, aby oplocení uvedené v odstavci a) tohoto usnesení bylo zaplaceno
z rozpočtu města Holýšova a zrealizováno do konce roku 2015.
doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova zrušit poskytnutí finančního příspěvku schváleného usnesením Zastupitelstva města Holýšova č. 60 ze dne 9. 3.
2015 v souladu s článkem 3 odst. 1 písm. b) Zásad k zabezpečení grantového
systému ze dne 5. února 2007 ve výši 80.000 Kč u žádosti označené O15, kde
je žadatelem Junák Holýšov.
doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova zrušit své usnesení č. 80 odstavec a)
ze dne 15. 4. 2015.

449/2015 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit poskytnutí peněžitých darů
za činnost v roce 2015 členům Finančního výboru a Osadního výboru pro část
Dolní Kamenice podle předloženého návrhu.
450/2015
a)
bere na vědomí poděkování ředitelky Základní školy speciální Diakonie ČCE
Merklín Mgr. Ivany Kováčové za podporu a pozvání na Den otevřených dveří
pro veřejnost a sponzory, který se uskuteční dne 19. 11. 2015 od 9:00 hodin.
b)
konstatuje, že za město Holýšov se dne otevřených dveří zúčastní radní Mgr.
Jindřiška Ondrášiková a vedoucí Oddělení sociální péče a pečovatelské služby
Městského úřadu Holýšov Mgr. Bc. Zlatuše Gersdorfová.
451/2015
a)
konstatuje, že obdržela dvě přihlášky do výběrového řízení na jednatele společnosti Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o., a obě obsahují
všechny předepsané náležitosti.
b)
ukládá tajemnici Městského úřadu Holýšov Mgr. Janě Štenglové, aby oba
uchazeče pozvala k ústnímu pohovoru, který se uskuteční dne 18. 11. 2015
v kanceláři starosty.
452/2015 bere na vědomí informaci o změně termínu konání příští schůze Rady města
Holýšova. Schůze Rady města Holýšova se uskuteční ve středu 25. 11. 2015 od
14:00 hodin v kanceláři starosty.
453/2015 souhlasí s uspořádáním novoročního ohňostroje, který se uskuteční v pátek
1. 1. 2016 od 17:00 hodin.

Dne 4. 11. 2015 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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Mgr. Jan Mendřec
starosta
Razítko města Holýšova:

Mgr. Bc. Kamil F. Šefl
místostarost a

