Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšov

Město Holýšov

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
36.
schůze Rady města Holýšov ve volebním období 2010 - 2014
konané dne 18. června 2012

Rada města Holýšov:
138/2012 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) pronájem části pozemku parc. č. 1483/1 v k. ú. Holýšov – Exponencia
b) pronájem nebytových prostor v Holýšově ve Školní ulici čp. 72
c) program návštěvy delegace ze švýcarského partnerského města Port
4. Žádosti
a) o povolení vyvěšení cedulí na sloupy veřejného osvětlení – Omnis Olomouc
b) o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ Holýšov pro školní rok
2012/2013
5. Ke schválení
a) Zápis Bytové a sociální komise ze dne 13. 6. 2012
b) Zápis Grantové komise ze dne 13. 6. 2012
c) odměna ředitelce MKS Holýšov
d) Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací za účelem plynulého a … – SO Mikroregion Radbuza
e) nabídka na zakázku „Zpracování soutěže na dodavatele stavby, administrace
žádosti v průběhu realizace a Závěrečné hodnocení akce: Holýšov – vrt HV
04“ – GLP Invest
f) pověření k převzetí listinných akcií obchodní společnosti CHVaK
6. Ostatní
a) Rozhodnutí o výši úplaty za školní družinu v ZŠ Holýšov
139/2012
a) souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 1483/1 o výměře cca 20 m2 v katastrálním území Holýšov společnosti Exponencia, s. r. o., sídlem Domažlice, Čerchovská 444, na umístění venkovní terasy na veřejném prostranství před restaurací U Nováků v Holýšově.
b) ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby připravilo
Smlouvu o nájmu části pozemku parc. č. 1483/1 v katastrálním území Holýšov,
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která bude uzavřena mezi Městem Holýšov a společností Exponencia, s. r. o., sídlem Domažlice, Čerchovská 444.
140/2012 souhlasí s tím, že záměr pronajmout nebytové prostory v Holýšově ve Školní ulici
čp. 72 zůstane i po uplynutí zákonem stanovené doby vyvěšený na úřední desce
Městského úřadu Holýšov do doby, než se přihlásí alespoň jeden zájemce.
141/2012 bere na vědomí program návštěvy delegace ze švýcarského partnerského města
Port, která proběhne v době od 16. do 19. srpna 2012.
142/2012
a) souhlasí s vyvěšením 10 ks sololitových cedulí na sloupy veřejného osvětlení
v Holýšově o velikosti formátu A1 s pozvánkou na Chodský veletrh za podmínky,
že bude mezi Městem Holýšov a obchodní společností Omnis Olomouc, a. s.,
sídlem Olomouc, Horní lán 1310/10a, uzavřena smlouva o užívání městského
zařízení, kde bude stanovena paušální cena 1.000 Kč za vyvěšení cedulí.
b) ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo
vypracování smlouvy ve smyslu odstavce a).
143/2012 vyhovuje žádosti o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách Mateřské školy
Holýšov pro školní rok 2012/2013 podle předloženého návrhu.
144/2012 schvaluje Zápis z 16. zasedání Bytové a sociální komise ze dne 13. června 2012
podle předloženého návrhu.
145/2012 schvaluje Zápis ze zasedání Grantové komise ze dne 13. června 2012 podle
předloženého návrhu.
146/2012 schvaluje odměnu ředitelce Městského kulturního střediska Holýšov paní Věře
Šlejmarové za I. pololetí roku 2012 podle předloženého návrhu.
147/2012 schvaluje Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně
souvisejících kanalizací, uzavřenou podle § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, která bude uzavřena mezi Městem Holýšov
a Svazkem obcí Mikroregion Radbuza, sídlem Dobřany, Náměstí T. G. M. 1,
podle předloženého návrhu.
148/2012
a) schvaluje nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu Zpracování soutěže na
dodavatele stavby, administrace žádosti v průběhu realizace a Závěrečné
hodnocení akce „Holýšov – vrt HV 04“, předloženou společností GPL – Invest,
s. r. o., sídlem České Budějovice, Emy Destinové 395.
b) pověřuje starostu Města Holýšov Ing. Antonína Pazoura podpisem smlouvy
o dílo podle odstavce a).
149/2012 pověřuje starostu Města Holýšov Ing. Antonína Pazoura převzetím listinných
akcií obchodní společnosti Chodské vodárny a kanalizace, a. s., sídlem
Domažlice, Bezděkovské předměstí 388.
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150/2012 bere na vědomí Rozhodnutí ředitelky Základní školy Holýšov Mgr. Ivany
Sedlákové o výši měsíční úplaty za poskytované zájmové vzdělávání ve školní
družině pro školní rok 2012/2013 ve výši 100 Kč.

Dne 22. 6. 2012 zpracoval Mgr. Bc. Kamil Šefl

Ing. Antonín Pazour

Bc. Hana Valachovičová

starosta

místostarostka

Razítko Města Holýšov:
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