Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
33. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014 - 2018
konané dne 7. prosince 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:
504/2015 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) Smlouva pachtovní č. 257 – Agro Staňkov
b) Smlouva o nájmu pozemku – …..
c) Realizační tým – atletické hřiště na školní zahradě
d) Navýšení pracovního úvazku pečovatelky
e) Výběrové řízení – jednatel společnosti MTBS Holýšov – II. kolo
4. Žádosti
a) o zvolení přísedících – OS Domažlice
b) o pronájem části pozemku parc. č. 1502 (PK) v k. ú. Holýšov – …..
c) o prodej pozemku parc. č. st. 11/2 v k. ú. Holýšov – …..
5. Ke schválení
a) Zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2015
b) Rozpočtové opatření města Holýšova na rok 2015 číslo 7
c) Návrh rozpočtu DSO Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka na rok
2016
d) Odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva od 1. 1. 2016
e) Dodavatelé revizí a kontrol – budovy příspěvkových organizací města
Holýšova
f) OZV, která omezuje provozní dobu pohostinských zařízení na území
města Holýšova
g) Plán rozvoje města Holýšova
6. Ostatní
a) Plán schůzí RMH na 1. polovinu roku 2016
b) Plán zasedání ZMH na 1. polovinu roku 2016
c) Změna osoby jednatele – společnost APL

Dne 9. 12. 2015 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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505/2015
a)
bere na vědomí informaci Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov o přípravě Smluv pachtovních, které by měly být uzavřeny mezi smluvními
stranami město Holýšov a společnost AGRO Staňkov, a. s., sídlem Staňkov, Plzeňská 350.
b)
konstatuje, že záměr pronajmout pozemky uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy
pachtovní č. 257 musí být vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Holýšov
na zákonem stanovenou dobu a poté se vrátí k projednání Smluv.
c)
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo vyvěšení záměru ve smyslu odstavce b) tohoto usnesení.
506/2015 schvaluje Smlouvu o nájmu pozemku parc. č. 1558/2 v katastrálním území Holýšov o výměře 15 m2, která bude uzavřena mezi smluvními stranami město
Holýšov a ….., bytem …... Předmětem smlouvy je pronájem výše uvedené části
pozemku, který se nachází pod novinovým stánkem v Táborové ulici
v Holýšově. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to do 30. 11. 2019.
507/2015 bere na vědomí:
a)
informaci místostarosty města Holýšova Mgr. Bc. Kamila F. Šefla o přípravě
projektu rekonstrukce sportovního areálu na zahradě Základní školy Holýšov.
b)
zřízení realizačního týmu na akci uvedenou v odstavci a) tohoto usnesení
ve složení: Mgr. Bc. Kamil F. Šefl, zastupitel pan Martin Polák, radní
Mgr. Jindřiška Ondrášiková, vedoucí Oddělení majetku a investic Městského
úřadu Holýšov pan Milan Hulín, vedoucí Stavebního odboru Městského úřadu
Holýšov pan Jaroslav Kubica, Ing. Petra Lavičková, zástupce ředitelky školy
Mgr. Milan Ondrášik a zástupce projektanta.
508/2015 souhlasí s navýšením pracovního úvazku pečovatelky pečovatelské služby města Holýšova paní Věry Šlejmarové na 40 hodin týdně s platností od 1. 1. 2016
z důvodu nárůstu přímé péče poskytované pečovatelskou službou města Holýšova.
509/2015
a)
bere na vědomí informaci starosty města Holýšova Mgr. Jana Mendřece
o druhém kole výběrového řízení na funkci jednatele společnosti Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o., které se uskuteční dne 21. 12. 2015
od 13:00 hodin v kanceláři starosty.
b)
ukládá referentce Kanceláře starosty Městského úřadu Holýšov paní Naděždě
Kalinové, aby připravila pozvánky na výběrové řízení uvedené v odstavci a) tohoto usnesení.

Dne 9. 12. 2015 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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510/2015 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova opětovně zvolit podle § 64 odst. 1
zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů
a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) jako přísedící Okresního soudu v Domažlicích Mgr. Bc. Kamila F. Šefla, bytem Holýšov,
třída 1. máje 237, a Bc. Hanu Valachovičovou, bytem Holýšov, Pod Makovým
vrchem 526.
511/2015
a)
konstatuje, že záměr pronajmout část pozemku parc .č. 1502 (PK)
v katastrálním území Holýšov o výměře cca 18 m2 musí být vyvěšen na úřední
desce Městkého 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.
512/2015 nedoporučuje Zastupitelstvu města Holýšova prodat pozemek parc. č. st. 11/2
v katastrálním území Holýšov o výměře 699 m2 ….., bytem ….., z důvodu, že
pozemek s budovou bez čísla popisného využívá společnost Městské technické
a bytové středisko Holýšov, s. r. o., k parkování vozidel zimní údržby a ke skladování stavebních materiálů.
513/2015 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit:
a)
Zápis finančního výboru ze dne 2. 11. 2015 podle předloženého návrhu.
b)
mimořádnou úhradu závazku ve výši 1.150.000 Kč vůči společnosti Chodské
vodárny a kanalizace, a. s. Domažlice uvedenou v Rozpočtovém opatření města Holýšova na rok 2015 číslo 7, v položce výdajů 2321 – Odvádění a čištění
odpadních vod a nakládání s kaly.
514/2015 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit Rozpočtové opatření města
Holýšova na rok 2015 číslo 7 podle předloženého návrhu (příloha č. 2).
515/2015 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova vzít na vědomí rozpočet DSO
Vodohospodářského svazku obcí Domažlicka na rok 2016 podle předloženého
návrhu.
516/2015 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova:
a)
změnit usnesení Zastupitelstva města Holýšova č. 20/2014 písm. a) ze dne
7. 11. 2014 takto: Zastupitelstvo města Holýšova v souladu s § 72 a § 84 odst. 2
písm. n) zákona o obcích stanovuje s platností od 1. 1. 2016 měsíční odměny
za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů Zastupitelstva města Holýšova
takto:
Dne 9. 12. 2015 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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b)

c)

člen rady .................................................................................................................... 1.600 Kč
člen zastupitelstva ...................................................................................................... 400 Kč
předseda výboru nebo komise............................................................................... 600 Kč
člen výboru, komise nebo zvláštního orgánu..................................................... 200 Kč
změnit usnesení Zastupitelstva města Holýšova č. 152 ze dne 11. 11. 2015 takto: Zastupitelstvo města Holýšova schvaluje vyplacení peněžitých darů členům
Osadního výboru Dolní Kamenice za práci v roce 2015 podle předloženého
návrhu.
schválit vyplacení peněžitých darů členům Finančního výboru za práci v roce
2015 podle předloženého návrhu.

517/2015
a)
bere na vědomí průzkum trhu na dodavatele revizí a kontrol
na budovách příspěvkových organizací města Holýšova, který provedlo
Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov.
b)
konstatuje, že od 1. 1. 2016 bude jednotlivé revize a kontroly na budovách
uvedených v odstavci a) tohoto usnesení zajišťovat a hradit město Holýšov
ze svého rozpočtu a tyto revize a kontroly budou provádět:
 revize elektroinstalace, revize hromosvodů, revize elektrických spotřebičů
pevně spojených s budovou, revize nouzového osvětlení podnikatel Miloslav
Lavička, bytem Holýšov, Krátká 17,
 revize, kontroly plynového zařízení – kotelny, odborné prohlídky – kotelny,
revize tlakových nádob stabilních, revize, kontroly plynového zařízení (cvičná
učebna) společnost BEZPO Plzeň, s. r. o., sídlem Plzeň, Hřímalého 805/3,
 seřízení hořáků – kotelny, seřízení hořáků – sporáky (cvičná učebna)
společnost PLYNTOP – 24 servis, s. r. o., sídlem Domažlice, Prokopa Velikého
572,
 kontrolu a kalibraci detektorů úniku plynu Ivan Jurčenko – JURIS, sídlem
Plzeň, Božkovská 67,
 kontrolu spalinových cest podnikatel Josef Súkeník – kominictví, bytem
Staňkov, Komenského 498,
 revizi přenosných hasicích přístrojů, revizi hydrantů, kontrolu požárních dveří
podnikatel Zdeněk Pavlík, technicko-organizační činnost, bytem Holýšov,
Husova třída 299,
 revizi výtahů společnost OTIS, a. s., sídlem Plzeň, Karlova 3.
c)
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby připravilo
ve spolupráci s právní zástupkyní města Holýšova Bc. JUDr. Helenou
Zelenkovou Ottovou smlouvy s jednotlivými dodavateli revizí a kontrol
v souladu s odstavcem b) tohoto usnesení.
518/2015 bere na vědomí informaci starosty města Holýšova Mgr. Jana Mendřece
o přípravě obecně závazné vyhlášky města Holýšova, která by měla omezovat
Dne 9. 12. 2015 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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provozní dobu pohostinských zařízení na území města Holýšova.
519/2015 bere na vědomí informaci místostarosty města Holýšova Mgr. Bc. Kamila
F. Šefla o postupu prací při zpracování Plánu rozvoje města Holýšova.
520/2015 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova vzít na vědomí plán schůzí Rady
města Holýšova na 1. polovinu roku 2016 podle předloženého návrhu.
521/2015 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova vzít na vědomí plán zasedání
Zastupitelstva města Holýšova na 1. polovinu roku 2016 podle předloženého
návrhu.
522/2015 bere na vědomí oznámení MUDr. Pavla Drahoše o změně jednatele společnosti Ambulance praktického lékařství, s. r. o, sídlem Holýšov, Příčná 214.

Mgr. Jan Mendřec
starosta

Mgr. Bc. Kamil F. Šefl
místostarost a

Razítko města Holýšova:

Dne 9. 12. 2015 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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