Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
36. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014 - 2018
konané dne 27. ledna 2016
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:
16/2016

schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) Žádost o pronájem části pozemku parc. č. 1404/4 (KN) v k. ú. Holýšov –
…..
b) Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1615 (KN) v k. ú. Holýšov –
náměstí 5. května
c) Informace o jednání s Povodím Vltavy na vyčištění Srbického potoka
4. Žádosti
a) o prodej části pozemku parc. č. 1127/5 (KN) v k. ú. Holýšov – …..
b) o prodloužení pronájmu části pozemku parc. č. 1404/1 (KN) – …..
c) o kácení a úpravu vzrostlých stromů rostoucích mimo les – OMI
d) o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ – LUNGTA
e) o využití prostor společenské místnosti v DPS v Holýšově – …..
f) o souhlas vlastníka nemovité věci s umístěním sídla – SDH Holýšov
g) o souhlas vlastníka nemovité věci s umístěním sídla – SDH Dolní
Kamenice
5. Ke schválení
a) OZV č. 1/2016, která omezuje provozní dobu pohostinských zařízení
na území města Holýšova, Důvodová zpráva k OZV
b) Zápis 15. schůze Bytové a sociální komise ze dne 20. 1. 2016
c) Zápis zasedání kontrolního výboru ze dne 25. 1. 2016
d) Příkazní smlouvy – ENERGY BENEFIT – ZŠ, MŠ
e) Zpracování energetického posudku MŠ Luční
f) Dodatek č. 1 Smlouvy o technické podpoře – VITA Software
g) Dodatek č. 6 ke Smlouvě o poskytování služeb – INOVA Holýšov
h) Smlouva o poskytování služeb – Bitnár, Hána

Dne 1. 2. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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i)

Zápis dětí do MŠ Holýšov pro školní rok 2016/2017, Den otevřených
dveří v MŠ Holýšov
j) Stavební rozpočet – dokončovací práce po rekonstrukci městského
zdravotního střediska
k) Zápis z provedené prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci –
BEZPO
l) Průzkum trhu – „Grafický návrh a tisk Holýšovského zpravodaje“
6. Ostatní
a) Návrh investičních a neinvestičních akcí na rok 2016 – OMI
b) Protokol o metodické pomoci a kontrole výkonu přenesené působnosti
svěřené orgánům obcí u Městského úřadu Holýšov – KÚPK
c) Zpráva o činnosti Grantové (dotační) komise za rok 2015
d) Zpráva o činnosti Stavební komise za rok 2015
e) Zpráva o činnosti Komise pro občanské záležitosti za rok 2015
f) Zpráva o činnosti Bytové a sociální komise za rok 2015
g) Úprava parku na třídě 1. máje v Holýšově
h) Chodník Holýšov – Dolní Kamenice
i) Televize ZAK – Okénko z měst a obcí
17/2016 konstatuje, že žádost ….., bytem ….., o pronájem části pozemku parc. č. 1404/1
(KN) v katastrálním území Holýšov o výměře cca 6 m2 k uskladnění palivového
dřeva bude předána k vyřízení na Finanční odbor Městského úřadu Holýšov,
který je příslušný k vybírání poplatků za užívání veřejného prostranství podle
Obecně závazné vyhlášky města Holýšova č. 2/2010 ze dne 13. 12. 2010, o
místních poplatcích, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 ze dne 30. 5.
2011.
18/2016 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova prodat část pozemku parc. č. 1615
(KN) v katastrálním území Holýšov o výměře cca 690 m2 ….., bytem ….., za cenu
850 Kč za 1 m2. Oprávněné náklady spojené s prodejem pozemku a sepsáním
kupní smlouvy bude hradit strana kupující.
19/2016 bere na vědomí informaci starosty města Holýšova Mgr. Jana Mendřece z jednání s Povodím Vltavy, s. p., sídlem Praha 5, Holečkova 8, závod Berounka,
ve věci možnosti samotné realizace projektu údržby koryta Srbického potoka.
20/2016
a)

konstatuje, že záměr prodat část pozemku parc. č. 1127/5 (KN) v katastrálním
území Holýšov o výměře cca 200 m2 musí být vyvěšen na úřední desce Měst-

Dne 1. 2. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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b)

ského úřadu Holýšov na zákonem stanovenou dobu a poté se vrátí
k projednání žádosti ….., bytem …...
ukládá Oddělení majetku a investice Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo vyvěšení záměru ve smyslu odstavce a) tohoto usnesení.

21/2016 konstatuje, že žádost ….., bytem ….., o pronájmem části pozemku parc. č.
1404/1 (KN) v katastrálním území Holýšov o výměře cca 5 m2 k uskladnění palivového dřeva bude předána k vyřízení na Finanční odbor Městského úřadu Holýšov, který je příslušný k vybírání poplatků za užívání veřejného prostranství
podle Obecně závazné vyhlášky města Holýšova č. č. 2/2010 ze dne 13. 12.
2010, o místních poplatcích, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2011
ze dne 30. 5. 2011.
22/2016 souhlasí:
a)
s pokácením 1ks smrku stříbrného nacházející se v Holýšově (Inventarizace zeleně pozice 405) v blízkosti rodinného domu v ulici třída 1. máje 492
v Holýšově, na pozemku parc. č. 1297/1 (KN) v katastrálním území Holýšov,
z provozních a bezpečnostních důvodů.
b)
s pokácením 2ks smrků ztepilých a 1ks smrku pichlavého nacházející se
v Holýšově (Inventarizace zeleně pozice 555) na pozemcích parc. č. 1356/1
a 1310/3 (KN) v katastrálním území Holýšov, z provozních a bezpečnostních
důvodů.
c)
s pokácením 5ks akátů nacházející se v Holýšově (Inventarizace zeleně pozice
355) na pozemku parc. č. 1379/14 (KN) v katastrálním území Holýšov,
z provozních, bezpečnostních majetkových důvodů.
d)
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 za prodejnou Stavebnin společnosti DSP Domažlice,
kde bude následně proveden jeho prodej.
23/2016 nevyhovuje žádosti spolku LUNGTA, sídlem Praha 1, Dlouhá 2, o vyvěšení tibetské vlajky v rámci mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“, neboť tuto vlajku
nevlastní.
24/2016 souhlasí s využitím společenské místnosti v Domě s pečovatelskou službou
v Holýšově, MUDr. Šlejmara 235, pro poskytování aktivizační činnosti – trénování paměti seniorů, které bude probíhat od 8. 2. 2016 vždy v pondělí od 17:00
do 18:30 hodin pod vedením ….., bytem …...

Dne 1. 2. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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25/2016 souhlasí s umístěním sídla Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sboru
dobrovolných hasičů Holýšov, IČ: 65570375, na adresu Holýšov, třída 1. máje
čp. 537 nacházející se na stavební parcele č. 80, zapsané na listu vlastnictví číslo
1 vedené pro obec Holýšov, katastrální území Holýšov, u Katastrálního úřadu
pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice.
26/2016 souhlasí s umístěním sídla Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sboru
dobrovolných hasičů Dolní Kamenice, IČ: 65570529 na adresu nemovitosti
v Dolní Kamenici bez čp. nacházející se na stavební parcele č. 78, zapsané
na listu vlastnictví číslo 1 vedené pro obec Holýšov, katastrální území Dolní Kamenice u Staňkova, u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice.
27/2016 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit Obecně závaznou vyhlášku
města Holýšova č. 1/2016, která omezuje provozní dobu pohostinských zařízení
na území města Holýšova podle předloženého návrhu (příloha č. 2).
28/2016 schvaluje Zápis 15. schůze Bytové a sociální komise ze dne 20. 1. 2016 podle
předloženého návrhu (příloha č. 3).
29/2016
a)
b)

c)

d)

doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit Zápis zasedání kontrolního
výboru ze dne 25. 1. 2016 podle předloženého návrhu.
vyzývá žadatele Křesťanské centrum Logos, ….., My a Pizza s. r. o.,
a Tělovýchovná jednota Dukla Praha k doložení písemného vyúčtování poskytnutého grantu, a to nejpozději do 5. 2. 2016.
vyzývá žadatele Klub rodičů při ZŠ Holýšov, HOLSTES, TOM 1202, Taneční škola Krejčík, ….., SDH Dolní Kamenice, Tělovýchovná jednota Holýšov k odstranění
nedostatků písemného vyúčtování poskytnutého grantu v souladu se Zápisem
uvedeným v odstavci a) tohoto usnesení, a to nejpozději do 5. 2. 2016.
konstatuje, že pokud žadatelé uvedení v odstavci b) tohoto usnesení nedoloží
písemné vyúčtování a žadatelé uvedení v odstavci c) tohoto usnesení neodstraní vytýkané nedostatky, budou vyzváni k vrácení části nebo celé poskytnuté
dotace a v případě, že mají podanou žádost o poskytnutí dotace na rok 2016,
nebude tato dotace zařazena do hodnocení žádostí o poskytnutí dotace na
rok 2016.

30/2016 schvaluje:
a)
Příkazní smlouvu č. 04-16-138 v rámci stavby „Zateplení objektu ZŠ Holýšov,“
která bude uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov a společnost
Dne 1. 2. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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b)

Energy Benefit Centre, a. s., sídlem Praha 6, Křenova 438/3, podle předloženého návrhu.
Příkazní smlouvu č. 04-16-139 v rámci stavby „Snížení energetické náročnosti
MŠ Školní, Holýšov,“ která bude uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov a společnost Energy Benefit Centre, a. s., sídlem Praha 6, Křenova 438/3,
podle předloženého návrhu.

31/2016 souhlasí s vypracováním energetického posudku a energetického štítku pro budovu Mateřské školy Holýšov v Luční ulici, společností Energy Benefit Centre,
sídlem Praha 6, Křenova 438/3, za nabídkovou cenu 40.000 Kč bez DPH.
32/2016 schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o technické podpoře č. TP46/10, který bude
uzavřen mezi smluvními stranami město Holýšov a společnost VITA software,
s. r. o., sídlem Praha 6, Na Beránce 57/2, podle předloženého návrhu. Předmětem dodatku je změna propojení agendového informačního systému VITA na
novou spisovou službu GINIS SSL.
33/2016 schvaluje Dodatek č. 6 ke Smlouvě o poskytování služeb, který bude uzavřen
mezi smluvními stranami město Holýšov a společnost INOVA Holýšov, s. r. o.,
sídlem Neuměř, Kasárenská 66, podle předloženého návrhu. Předmětem Dodatku je změna názvu a sídla společnosti (dříve INOVA (investice-obchodvýroba), s. r. o., sídlem Holýšov, Sadová 604) a dále doplnění do článku I.
Předmět smlouvy „Cena za překročení rezervované kapacity“ (příloha č. 4).
34/2016
a)

b)

35/2016
a)

souhlasí se zajištěním dodávky elektrické energie do objektu bez čísla popisného v bývalém vojenském označení – budova č. 1, který se nachází
na stavebním pozemku parc. č. 1521 v katastrálním území Holýšov v Holýšově
v Průmyslové zóně II, panu Ĺubomíru Bitnárovi, bytem Holýšov,
MUDr. Šlejmara 750, a panu Janu Hánovi, bytem Holýšov, Pod Makovým
vrchem 482.
schvaluje Smlouvu o poskytování služeb – dodávky elektrické energie, která
bude uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov a pan Ĺubomír Bitnár,
bytem Holýšov, MUDr. Šlejmara 750, a pan Jan Hána, bytem Holýšov,
Pod Makovým vrchem 482, podle předloženého návrhu (příloha č. 5).
bere na vědomí:
termíny Dne otevřených dveří v Mateřské škole Holýšov předložené ředitelkou
Mateřské školy Holýšov paní Ivanou Smetákovou.

Dne 1. 2. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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b)

36/2016
a)

b)

37/2016
a)

b)

c)

d)

38/2016
a)

b)

39/2016

40/2016
a)

termíny Zápisu dětí do Mateřské školy Holýšov pro školní rok 2016/2017 předložené ředitelkou Mateřské školy Holýšov paní Ivanou Smetákovou.

bere na vědomí Stavební rozpočet dokončovacích prací po rekonstrukci Městského zdravotního střediska Holýšov, zpracovaný panem Martinem Polákem,
stavebním technikem, bytem Holýšov, Francouzská 149.
souhlasí se zařazením investiční akce uvedené v odstavci a) tohoto usnesení
do požadavků na rozpočet města Holýšova na rok 2016.

schvaluje Zápis z provedené prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
ze dne 19. 1. 2016 zpracovaný společností BEZPO, s. r. o., sídlem Plzeň, Hřímalého 805/3, podle předloženého návrhu.
konstatuje, že z důvodu nevyhovujícího technického stavu a neekonomičnosti
potřebných oprav budou během roku 2016 odstraněny stavby – WC buňka
na Jiráskově třídě v Holýšově a klubovna na Husově třídě v Holýšově.
pověřuje místostarostu města Holýšova Mgr. Bc. Kamila F. Šefla, aby projednal
s nájemcem WC buňky ukončení nájemní smlouvy z důvodu uvedeného
v odstavci b) tohoto usnesení.
konstatuje, že členové Rady města Holýšova ve spolupráci s Oddělením majetku a investic Městského úřadu Holýšov připraví návrh řešení nové budovy klubovny na Husově třídě v Holýšově.

bere na vědomí dokument „Průzkum trhu – Grafický návrh a tisk Holýšovského
zpravodaje,“
předložený
šéfredaktorkou
Holýšovského
zpravodaje
Ing. Romanou Tesařovou (příloha č. 6).
souhlasí s prodloužením Smlouvy o dílo na zpracování grafického návrhu
a tisku Holýšovského zpravodaje se společností NAVA TISK, s. r. o., sídlem Plzeň, Hankova 6, za nabídkovou cenu 18.492 Kč včetně DPH. Smlouva o dílo
bude uzavřena na dobu určitou a to do 31. 12. 2018.
bere na vědomí informaci o Návrhu investičních a neinvestičních akcí na rok
2016 předloženého Oddělením majetku a investic Městského úřadu Holýšov.

bere na vědomí Protokol o metodické pomoci a kontrole výkonu přenesené
působnosti svěřené orgánům obcí u Městského úřadu Holýšov, zpracovaný
Krajským úřadem Plzeňského kraje, Odborem regionálního rozvoje. Předmě-

Dne 1. 2. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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b)

41/2016

tem kontroly byl výkon přenesené působnosti na úseku územního rozhodování
a stavebního řádu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a kontrola zajištění výkonu přenesené působnosti v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. Kontrola byla provedena pracovníky KÚPK
dne 11. 11. 2015.
ukládá Stavebnímu odboru Městského úřadu Holýšov, aby sledovali metodická
doporučení Odboru územního plánování a Odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, řídili se poznatky z metodických porad pořádaných
Krajským úřadem Plzeňského kraje, Odborem regionálního rozvoje a v rámci
metodické činnosti využívali konzultace s Oddělením stavebního řádu, Odboru
regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje.
schvaluje Zprávu o činnosti Grantové (dotační) komise za rok 2015 zpracovanou předsedou panem Martinem Polákem podle předloženého návrhu.

42/2016 schvaluje Zprávu o činnosti Stavební komise za rok 2015 zpracovanou předsedou panem Martinem Polákem podle předloženého návrhu.
43/2016 schvaluje Zprávu o činnosti Komise pro občanské záležitosti za rok 2015 zpracovanou předsedkyní paní Simonou Poslední podle předloženého návrhu.
44/2016 schvaluje Zprávu o činnosti Bytové a sociální komise za rok 2015 zpracovanou
předsedkyní Mgr. Jindřiškou Ondrášikovou podle předloženého návrhu.
45/2016
a)
b)
c)

46/2016
a)

bere na vědomí Studii na úpravu parku na třídě 1. máje v Holýšově zpracovanou Ing. arch. Petrem Sladkým.
konstatuje, že do požadavků na rozpočet města Holýšova na rok 2016 bude
zařazena pouze oprava zdi v parku na třídě 1. máje v Holýšově.
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby předložilo
cenovou kalkulaci na demolici stávající zdi a zhotovení nového litého betonového plotu za pomníkem na třídě 1. máje v Holýšově.

bere na vědomí Vyjádření Správy železniční dopravní cesty, státní organizace,
stavební správa západ, sídlem Praha 9, Sokolovská 1955/278, ve věci uvažované stavby chodníku pro pěší a cyklostezky podél silnice II/1352 Holýšov – Dolní
Kamenice.

Dne 1. 2. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová

Strana 7 (celkem 8)

Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

b)

47/2016
a)
b)

souhlasí se zařazením vypracování projektové dokumentace na vybudování
chodníku Holýšov – Dolní Kamenice do požadavků na rozpočet města Holýšova na rok 2016.

bere na vědomí nabídku televize ZAK na zpracování „Okénko z měst a obcí,“
za cenu 15.000 Kč bez DPH.
souhlasí se zpracováním „Okénko z měst a obcí“ z akce Sportovec Domažlicka
za rok 2015, která se uskuteční dne 8. 4. 2016 v Kulturním domě v Holýšově.

Mgr. Jan Mendřec
starosta

Mgr. Bc. Kamil F. Šefl
místostarost a

Razítko města Holýšova:

Dne 1. 2. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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