Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
31. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014 - 2018
konané dne 25. 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:
456/2015 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) Pronájem části pozemku p. č. 1415/1 v k. ú. Holýšov (zahrádka)
b) Pronájem části pozemku p. č. 1558/2 v k. ú. Holýšov (novinový stánek)
c) Prodej pozemku p. č. 1127/44 v k. ú. Holýšov
d) Smlouva o dílo – Profi Tree Work
e) Řešení problematiky heren v Holýšově
f) Petice – zachování parkovacích míst u čp. 617 – 622 v Holýšově – …..
4. Žádosti
a) o rekonstrukci dětského hřiště – …..
b) o kácení a úpravu vzrostlých stromů rostoucích mimo les
5. Ke schválení
a) Návrh pravidel rozpočtového provizoria na rok 2016
b) Požadavky Osadního výboru Dolní Kamenice
c) Zápis 13. schůze Bytové a sociální komise ze dne 18. 11. 2015
d) Rozpočet DSO Domažlicko na rok 2016
e) Finanční dar účelově určený pro ZŠ Holýšov – EvoBus Česká republika
f) Finanční dar účelově určený pro MŠ Holýšov – EvoBus Česká republika
g) Informativní zpráva č. 19/2015 – zadání územní studie „Holýšov – Na
Višňovce“
h) Platový výměr ředitelky ZŠ Holýšov
i) Platový výměr ředitelky MŠ Holýšov
j) Platový výměr ředitele ZUŠ Holýšov
k) Platový výměr ředitele MKS Holýšov
l) Platový výměr vedoucího DDH
m) Odměna ředitelce ZŠ Holýšov
n) Odměna ředitelce MŠ Holýšov
o) Odměna řediteli MKS Holýšov
Dne 30. 11. 2015 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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p) Odměna vedoucímu DDH
q) Peněžité dary členům komisí RMH za rok 2015
r) Potvrzení – ředitelka ZŠ Holýšov, ředitelka MŠ Holýšov, ředitel ZUŠ
Holýšov
s) Vodné a stočné na rok 2016
t) Navýšení počtu zaměstnanců – informatik
u) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo – MŠ Holýšov
v) Ukončení oprav a zateplení budov MŠ Holýšov a MZS Holýšov
w) Výběrové řízení na dodavatele tepla
457/2015
a)
souhlasí, aby nájemní smlouva o dočasném užívání části pozemku parc.
č. 1415/1 v katastrálním území Holýšov o výměře cca 85 m2 byla uzavřena
s ….., bytem …... Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to od 25. 11. 2015
do 31. 12. 2018.
b)
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby připravilo
smlouvu ve smyslu odstavce a) tohoto usnesení.
458/2015
a)
souhlasí, aby smlouva o nájmu části pozemku parc. č. 1558/2 v katastrálním
území Holýšov o výměře 15 m2 byla uzavřena s ….., bytem ….. Smlouva bude
uzavřena na dobu určitou, a to do 30. 11. 2019.
b)
pověřuje místostarostu města Holýšova Mgr. Bc. Kamila F. Šefla, aby připravil
smlouvu v souladu s odstavcem a) tohoto usnesení.
459/2015 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova prodat pozemek parc. č. 1127/44
(evidenční číslo 15 – izolovaný RD) 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.
460/2015 schvaluje Smlouvu o dílo, která bude uzavřena mezi smluvními stranami město
Holýšov a pan Tomáš Hupač – Profi Tree Work, bytem Holýšov, Táborová 447.
Předmětem smlouvy je ošetřování dřevin podle aktuální Inventarizace zeleně
v intravilánu města Holýšova.
461/2015 bere na vědomí informaci starosty města Holýšova Mgr. Jana Mendřece o průběhu přípravy Obecně závazné vyhlášky města Holýšova, která bude regulovat
provozování loterií a jiných podobných her na území města Holýšova a stanovisko velitele Policie České republiky, Obvodního oddělení Holýšov
npor. Mgr. Václava Kauera k projednávané problematice.

Dne 30. 11. 2015 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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462/2015
a)
doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova vzít na vědomí Petici ze dne
13. 11. 2015 za zachování stávajících parkovacích míst v ulici Pod Makovým
vrchem čp. 617 – 622 v Holýšově a reorganizaci stávajícího uspořádání parkovacích míst, která povede ke zvýšení počtu parkovacích míst.
b)
konstatuje, že město Holýšov bude postupovat v souladu s Vyjádřením Policie
ČR, Dopravního inspektorátu Domažlice, č. j. KRPP-177252-1/ČJ-2015-030106
ze dne 10. 11. 2015 ke změně místní úpravy provozu na místních komunikacích, to znamená, že nejprve proběhne stavební úprava stávajících podélných
parkovacích stání na stání kolmá, kdy vznikne více parkovacích stání, a poté
bude osazeno dopravní značení „Zákaz zastavení.“
c)
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zadalo vypracování projektové dokumentace na rozšíření parkovacích stání uvedených
v odstavci b) tohoto usnesení.
463/2015
a)
nevyhovuje žádosti ….., bytem ….., o rekonstrukci dětského hřiště, které se nachází v Holýšově, v ulici Pod Makovým vrchem v Holýšově, v těsné blízkosti bytového domu čp. 617 až 622, neboť se nejedná o oficiální dětské hřiště ve
správě města Holýšova a jednotlivé herní prvky instalované na pozemku ve
vlastnictví města Holýšova nesplňují předepsané náležitosti.
b)
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov zajistit demontáž
všech konstrukcí uvedených v odstavci a) tohoto usnesení, na kterých hrozí
újma na zdraví dětí a občanů.
c)
konstatuje, že v současné době mohou děti a občané města Holýšova využívat
veřejné dětské hřiště a víceúčelové sportovní hřiště na pozemku Základní školy
Holýšov, které odpovídá bezpečnostním normám ČSN EN 1176 a ČSN EN
1177.
464/2015
a)
souhlasí s pokácením 1 ks túje (pozice 291), s provedením redukčních řezů
a zabezpečení podchodných výšek 2 ks tújí (pozice 289 a 290) a skupiny 5 ks
jehličnanů (pozice 292), které se nacházejí na pozemku parc. č. 1308/1 (KN)
v katastrálním území Holýšov v blízkosti bytového domu v ulici Americká 405
v Holýšově.
b)
souhlasí s provedením bezpečnostních a zdravotních řezů všech dřevin,
s instalací preventivní bezpečnostní vazby 2 ks dřevin, které se nacházejí
v parku u kaple na pozemku parc. č. 30/1 v katastrálním území Dolní Kamenice
u Staňkova.
c)
konstatuje, že údržba 2 ks višní, které se nacházejí na pozemku parc. č. 1145/2
(KN) v katastrálním území Holýšov v blízkosti bytového domu v ulici Pod MakoDne 30. 11. 2015 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

vým vrchem čp. 476 a 477 v Holýšově, bude provedena podle plánu Inventarizace zeleně v lednu roku 2016.
souhlasí s pokácením plochy nevhodných keřovitých náletů, které se nacházejí
na pozemku parc. č. 1145/2 (KN) v katastrálním území Holýšov v blízkosti bytového domu v ulici Pod Makovým vrchem čp. 476 a 477 v Holýšově, z důvodu
nevhodnosti místa jejich zakořenění.
souhlasí s pokácením 2 ks tújí, které se nacházejí na pozemku parc. č. 1145/4
(KN) v katastrálním území Holýšov v blízkosti bytového domu v ulici Pod Makovým vrchem čp. 482, ze zdravotních důvodů vlastníka nejbližšího bytu.
konstatuje, že údržba 1 ks javoru, který se nachází na pozemku parc. č. 1145/4
(KN) v katastrálním území Holýšov v blízkosti bytového domu v ulici Pod Makovým vrchem čp. 485 v Holýšově, bude provedena podle plánu Inventarizace
zeleně v lednu 2016.
odkládá rozhodnutí o pokácení 4 ks smrků stříbrných, které se nacházejí na
pozemku parc. č. 1349/8 (KN) v katastrálním území Holýšov v blízkosti bytového domu v ulici třída 1. máje čp. 298, na příští schůzi Rady města Holýšova.
konstatuje, že údržba 1 ks smrku a 2 ks tújí, které se nacházejí na pozemku
parc. č. 1300/10 (KN) v katastrálním území Holýšov v blízkosti bytového domu
v ulici Táborová čp. 425 v Holýšově, bude provedena podle plánu Inventarizace zeleně.
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 dřevo uskladní v prostoru bývalého sběrného dvora na náměstí 5. května, kde bude následně proveden jeho prodej.
konstatuje, že prořezání, ošetření či jiné úpravy včetně sledování bezpečnosti
na nekácených stromech provede na náklady města Holýšova podnikatel
v oboru arboristiky pan Tomáš Hupač, Profi Tree Work, bytem Holýšov, Táborová 447, v souladu se Smlouvou o dílo, schválenou usnesením Rady města
Holýšova č. 460/2015 ze dne 25. 11. 2015.

465/2015 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit Pravidla rozpočtového provizória na rok 2016:
Podle § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplnění, bude město Holýšov:
1. realizovat pouze rozpočtové výdaje nezbytné pro zajištění běžného provozu města Holýšova a všech jím zřízených organizací,
2. realizovat pouze opravy a údržbu movitého a nemovitého majetku v nezbytně nutném rozsahu a ve výjimečných situacích (havarijní stav, nebezpečí
vzniku škody, nebezpečí poškození zdraví),
3. realizovat investiční rozpočtové výdaje pouze na již zahájené akce,
Dne 30. 11. 2015 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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4. realizovat rozpočtové výdaje v případě, že vyplývají ze smluvních či jinak
daných závazků města vůči třetím osobám,
5. rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizória se
stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.
466/2015
a)
bere na vědomí žádost Osadního výboru Dolní Kamenice o informace
k požadavkům na rok 2015.
b)
bere na vědomí požadavky Osadního výboru Dolní Kamenice na rozpočet
města Holýšova na rok 2016.
c)
konstatuje, že požadavky na prořezání stromů v parku, popřípadě vykácení
a vysázení nových, přestěhování vývěsní tabule a poštovní schránky a dokončení komunikací k rodinným domům jsou již splněny nebo se na nich
v současné době pracuje.
d)
konstatuje k požadavku na vyčištění koryta potoka, že je vydáno pravomocné
rozhodnutí Městského úřadu Stod, Odboru životního prostředí, č. j.
415/15/OZP/Pa ze dne 3. 7. 2015 a byl udělen souhlas se stavbou, jejímž
předmětem je údržba koryta Srbického potoka a oprava obecní požární nádrže.
e)
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Jana Mendřece, aby projednal
s vlastníkem předmětného potoka a pozemku, kterým je Povodí Vltavy, s. p.,
sídlem Praha 5, Holečkova 8, závod Berounka, možnosti samotné realizace
projektu uvedeného v odstavci d) tohoto usnesení.
f)
konstatuje k požadavku na rozšíření veřejného osvětlení, že je nejprve potřeba
vyměnit stávající rozvaděč veřejného osvětlení v části obce Holýšova Dolní Kamenice, který je na pokraji životnosti. Samotné rozšíření veřejného osvětlení
směrem k Horní Kamenici bude zařazeno do požadavků na rozpočet města
Holýšova na rok 2016.
g)
konstatuje k požadavku na úpravu místa pro kontejnery na tříděný odpad, že
bude řešen v souladu s regulačním plánem Holýšov – Výhledy, kapitola – koncepční řešení odpadového hospodářství ve městě Holýšově.
h)
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Jana Mendřece a místostarostu města
Holýšova Mgr. Bc. Kamila F. Šefla, aby projednali s členy Osadního výboru Dolní Kamenice požadavky na vybudování vjezdu do parku a stavbu nové klubovny.
467/2015 schvaluje Zápis 13. schůze Bytové a sociální komise ze dne 18. 11. 2015 podle
předloženého návrhu (příloha č. 2).
468/2015 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova vzít na vědomí rozpočet Svazku obcí Domažlicko na rok 2016 podle předloženého návrhu.
Dne 30. 11. 2015 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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469/2015 schvaluje poskytnutí účelově určeného daru – finančních prostředků ve výši
20.000 Kč Základní škole Holýšov na podporu vzdělávání od společnosti EvoBus Česká republika, s. r. o., sídlem Praha 6, Na Hůrce 211/10.
470/2015 schvaluje poskytnutí účelově určeného daru – finančních prostředků ve výši
20.000 Kč Mateřské škole Holýšov na podporu vzdělávání od společnosti EvoBus Česká republika, s. r. o., sídlem Praha 6, Na Hůrce 211/10.
471/2015 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit zadání územní studie „Holýšov – Na Višňovce“ podle předloženého návrhu.
472/2015 schvaluje nový platový výměr ředitelky příspěvkové organizace města Holýšova
Základní škola Holýšov Mgr. Ivany Sedlákové podle předloženého návrhu.
473/2015 schvaluje nový platový výměr ředitelky příspěvkové organizace města Holýšova
Mateřská škola Holýšov paní Ivany Smetákové podle předloženého návrhu.
474/2015 schvaluje nový platový výměr ředitele příspěvkové organizace města Holýšova
Základní umělecká škola Holýšov Mgr. Norberta Štěříka podle předloženého
návrhu.
475/2015 schvaluje nový platový výměr ředitele příspěvkové organizace města Holýšova
Městské kulturní středisko Holýšov Ing. Jiřího Zívala podle předloženého návrhu.
476/2015 schvaluje nový platový výměr vedoucího organizační složky města Holýšova
„Dům dějin Holýšovska“ Mgr. Josefa Haise podle předloženého návrhu.
477/2015 schvaluje odměnu ředitelce Základní školy Holýšov Mgr. Ivaně Sedlákové podle
předloženého návrhu.
478/2015 schvaluje odměnu ředitelce Mateřské školy Holýšov paní Ivaně Smetákové
podle předloženého návrhu.
479/2015 schvaluje odměnu řediteli Městského kulturního střediska Holýšov Ing. Jiřímu
Zívalovi podle předloženého návrhu.
480/2015 schvaluje odměnu vedoucímu Domu dějin Holýšovska Mgr. Josefu Haisovi
podle předloženého návrhu.
481/2015 schvaluje peněžité dary členům Dotační komise, Bytové a sociální komise, Komise pro občanské záležitosti, Energetické komise, Stavební komise, Komise
Dne 30. 11. 2015 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová

Strana 6 (celkem 8)

Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

k projednávání přestupků, Školské rady při Základní škole Holýšov a Redakční
rady Holýšovského zpravodaje za práci v roce 2015 podle předložených návrhů.
482/2015
a)
bere na vědomí informaci ohledně pracovního poměru ředitelů škol a školských zařízení vyplývající z novely zákona č. 561/2004, Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, a některých dalších zákonů, která byla vyhlášena
dne 17. 4. 2015 pod č. 82/2015 Sb., a souhlasí s vydáním potvrzení, že ředitelé
příspěvkových organizací města Holýšova Základní škola Holýšov, Mateřská
škola Holýšov a Základní umělecká škola Holýšov jsou od 1. 5. 2015
v pracovním poměru na dobu neurčitou, a to na základě přechodného ustanovení čl. II bodu 9 zákona č. 82/2015 Sb.
b)
ukládá tajemnici Městského úřadu Holýšov Mgr. Janě Štenglové, aby připravila
potvrzení ve smyslu odstavce a) tohoto usnesení.
483/2015
a)
bere na vědomí cenu vodného pro město Holýšov na rok 2016 ve výši 37,25 Kč
včetně DPH.
b)
schvaluje cenu stočného pro město Holýšov na rok 2016 ve výši 27,55 Kč včetně DPH.
484/2015
a)
souhlasí s navýšením 0,5 pracovního úvazku v souvislosti se zřízením nového
pracovního místa „referent Kanceláře tajemníka – informatik“ s účinností od
1. 1. 2016.
b)
pověřuje tajemnici Městského úřadu Holýšov Mgr. Janu Štenglovou vyhlásit
výběrové řízení na pozici uvedenou v odstavci a) tohoto usnesení.
485/2015 schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na akci „Snížení energetické náročnosti
MŠ Školní, Holýšov“ uzavřený mezi smluvními stranami město Holýšov a společnost Karpem Stavby na klíč, s. r. o., sídlem Domažlice, Bezděkovské předměstí, Cihlářská 425. Předmětem Dodatku je úprava rozsahu předmětu díla,
a to z důvodu nepředvídatelných okolností, pro které je nezbytné předmět díla
rozšířit o dodatečné stavební práce, jejichž předmětem je sanace staticky narušeného zdiva u komínů.
486/2015 bere na vědomí informaci starosty města Holýšova Mgr. Jana Mendřece o přípravě slavnostního předání staveb po rekonstrukci - budovy Mateřské školy
Holýšov a budovy Městského zdravotního střediska Holýšov.

Dne 30. 11. 2015 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová

Strana 7 (celkem 8)

Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

487/2015 bere na vědomí informaci starosty města Holýšova Mgr. Jana Mendřece o přípravě výběrového řízení na dodavatele tepla v blokové kotelně města Holýšova
v sídlišti Pod Makovým vrchem čp. 582.

Mgr. Jan Mendřec
starosta

Mgr. Bc. Kamil F. Šefl
místostarost a

Razítko města Holýšova:

Dne 30. 11. 2015 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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