Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšov

Město Holýšov

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
37.
schůze Rady města Holýšov ve volebním období 2010 - 2014
konané dne 9. července 2012

Rada města Holýšov:
151/2012 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. 1345/3 v k. ú. Holýšov – žádost Pekařství
Kuric + dopisy majitelů bytů v domě čp. 324
4. Žádosti
a) o přerušení zástavního práva na byt č. 2 v čp. 482 – Radek Kozák
b) o povolení akce za kulturním domem – MKS
c) o ukončení pronájmu NP „sklad č. 12“ v PZ II Holýšov – Martin Multrus
d) o pronájem NP „sklad č. 12“ v PZ II Holýšov – Miroslav Černohorský
e) o prodej pozemku parc. č. 1127/20 (evidenční č. 30) v k. ú. Holýšov – Michal Ners
f) o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ pro dobu, kdy je omezený
provoz
5. Ke schválení
a) Domovní řád Domu s pečovatelskou službou
b) Protokol o vyhodnocení nabídek na koupi bytu č. 4 v čp. 398
c) Smlouva o výhradním zprostředkování prodeje nemovitosti – r. k. EVROPA
d) prodej pozemků parc. č. 511 a 1345/3 (část) oba v k. ú. Holýšov – ČEZ Distribuce
e) Dodatky ke SoPS v Průmyslové zóně II (Argman, Boroš, Hrstková, INOVA, Pelnář, Zagainov)
6. Ostatní
a) Rozhodnutí o určení pověřeného obecního úřadu k výkonu státní správy
v přenesené působnosti za obec Čečovice – KÚPK
b) ohlášení veřejné hudební produkce – Westmusic
c) Zpráva o výsledku kontroly plateb pojistného na všeobecném zdravotním
pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného – VZP Domažlice

Strana 1 (celkem 4)

Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšov

152/2012
a) schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1345/3 (KN) o výměře cca 33 m2
v katastrálním území Holýšov společnosti Pekařství Kuric, s. r. o., sídlem Holýšov, Na Výhledech 323, na zřízení tří parkovacích stání pro potřeby svých zaměstnanců do 31. prosince 2012.
b) stanovuje roční nájemné za pozemek podle odstavce a) ve výši 1.650 Kč za 1 rok.
c) stanovuje jako podmínku pronájmu, že společnost Pekařství Kuric, s. r. o., minimálně jeden měsíc před zahájením zřizování parkovacích stání podá na Oddělení
majetku a investic Městského úřadu Holýšov žádost o zvláštní užívání místní komunikace.
d) ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby připravilo
Smlouvu o nájmu pozemku podle odstavce a).
153/2012 souhlasí se zrušením zástavního práva na byt č. 2 na adrese Holýšov, Pod
Makovým vrchem 482.
154/2012 vyhovuje žádosti ředitelky Městského kulturního střediska Holýšov paní Věry
Šlejmarové o povolení akce pro děti s názvem „Rozloučení s prázdninami“ na
parkovišti za Kulturním domem Holýšov dne 1. září 2012 v čase od 12:00 do
19:00 hodin.
155/2012
a) souhlasí s ukončením pronájmu nebytového prostoru „sklad č. 12“ nacházejícího
se na pozemku parc. č. 399/4 v katastrálním území Neuměř v Holýšově
v Průmyslové zóně II s panem Martinem Multrusem, bytem Holýšov, Horní 353,
a to k 30. červnu 2012.
b) pověřuje Finanční odbor Městského úřadu Holýšov vymáháním pohledávky za
panem Martinem Multrusem, bytem Holýšov, Horní 353.
156/2012
a) souhlasí s pronájmem nebytových prostor skladu v Holýšově v Průmyslové zóně
II v budově č. 104 nacházející se na pozemku parc. č. 399/4 v katastrálním území
Neuměř podnikateli panu Miroslavu Černohorskému, bytem Holýšov, Pod Makovým vrchem 477, a to od 1. července 2012.
b) schvaluje Smlouvu o pronájmu nebytových prostor skladu v Holýšově v Průmyslové zóně II v budově č. 104 nacházející se na pozemku parc. č. 399/4 v katastrálním území Neuměř, která bude uzavřena mezi Městem Holýšov a podnikatelem
panem Miroslavem Černohorským, bytem Holýšov, Pod Makovým vrchem 477,
podle předloženého návrhu.
157/2012 doporučuje ZMH prodat pozemek parc. č. 1127/20 (evidenční číslo 30) o výměře
639 m2 v katastrálním území Holýšov panu Michalu Nersovi, bytem Holýšov, Tylova 442, za cenu 690 Kč za 1 m2. Oprávněné náklady spojené s prodejem pozemku a sepsáním kupní smlouvy bude hradit kupující.
158/2012 vyhovuje žádosti ředitelky Mateřské školy Holýšov paní Ivany Smetákové
o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách Mateřské školy Holýšov od
10. července 2012 pro dobu, kdy je omezený provoz, podle předloženého návrhu.
159/2012 schvaluje Domovní řád Domu s pečovatelskou službou ze dne 9. července 2012
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podle předloženého návrhu.
160/2012
a) konstatuje, že v souladu se Zásadami prodeje bytů z vlastnictví Města Holýšov
schválenými Zastupitelstvem města Holýšov usnesením č. 58 dne 28. února 2011
určila pořadí zaslaných nabídek na koupi bytu číslo 4 na adrese Holýšov, Americká 398:
1. Marek Ander, bytem Staňkov, Čermná 8, nabídková cena 563.000 Kč,
2. Jiří Košťál, bytem Plzeň, Pod Záhorskem 673/20, nabídková cena 552.000 Kč.
b) doporučuje Zastupitelstvu Města Holýšov prodat byt číslo 4 na adrese Holýšov,
Americká 398, panu Marku Anderovi, za nabídkovou cenu 563.000 Kč.
c) doporučuje Zastupitelstvu Města Holýšov schválit, že veškeré náklady spojené
s prodejem a sepsáním kupní smlouvy bude hradit kupující.
161/2012 schvaluje Smlouvu o výhradním zprostředkování prodeje nemovitosti, která bude
uzavřena mezi Městem Holýšov a společností ERK Plzeň, s. r. o., EVROPA
realitní kancelář Plzeň, sídlem Plzeň, Klatovská třída 340/25, podle předloženého
návrhu.
162/2012 ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo
vyvěšení záměru prodat pozemek parc. č. 511 (KN) o výměře cca 54 m2
v katastrálním území Holýšov a část pozemku parc. č. 1345/3 (KN) o výměře cca
53 m2 v katastrálním území Holýšov na úřední desku na zákonem stanovenou
dobu.
163/2012
a) schvaluje Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 31. října 2005 –
dodávky elektrické energie v Holýšově v Průmyslové zóně II uzavřený mezi Městem Holýšov a panem Janem Argmanem, bytem Holýšov, Pod Makovým vrchem
542,
b) schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 3. srpna 2009 –
dodávky elektrické energie v Holýšově v Průmyslové zóně II uzavřený mezi Městem Holýšov a panem Miroslavem Borošem – zámečnická výroba, obchodní činnost, bytem Holýšov, Luční 435,
c) schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 12. prosince
2006 – dodávky elektrické energie v Holýšově v Průmyslové zóně II uzavřený
mezi Městem Holýšov a paní Renatou Hrstkovou, bytem Holýšov, Pod Makovým
vrchem 618,
d) schvaluje Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 1. července 2005
– dodávky elektrické energie v Holýšově v Průmyslové zóně II uzavřený mezi
Městem Holýšov a společností INOVA (investice-obchod-výroba), s. r. o., sídlem
Holýšov, Sadová 604,
e) schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 31. března 2011
– dodávky elektrické energie v Holýšově v Průmyslové zóně II uzavřený mezi
Městem Holýšov a panem Janem Pelnářem, bytem Domažlice, Milavče 82,
f) schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 21. prosince
2005 – dodávky elektrické energie v Holýšově v Průmyslové zóně II uzavřený
mezi Městem Holýšov a panem Ivanem Zagainovem - SELMEiZ, bytem Holýšov,
Školní 158.

Strana 3 (celkem 4)

Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšov

164/2012 bere na vědomí Rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje, sídlem Plzeň,
Škroupova 18, kterým určuje Městský úřad Holýšov jako místně příslušný pověřený obecní úřad k výkonu přenesené působnosti ve smyslu § 7 odst. 2 a § 61
odst. 1 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, za obec Čečovice, a to v celém rozsahu její svěřené přenesené působnosti kromě části přenesené působnosti svěřené orgánům obce Čečovice účinnými právními předpisy v oblasti řešení přestupků.
165/2012 bere na vědomí oznámení konání veřejné hudební produkce ve dnech od 13. do
15. července 2012 v areálu přírodního ostrova u Holýšova (za hřbitovem).
166/2012 bere na vědomí Zprávu o výsledku kontroly plateb pojistného na všeobecné
zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného provedené
dne 25. června 2012. Kontrolu provedla Všeobecná zdravotní pojišťovna České
republiky, sídlem Domažlice, Kozinova 299, a během kontroly nebyly zjištěny
žádné závady.

Dne 13. 7. 2012 zpracoval Mgr. Bc. Kamil Šefl

Ing. Antonín Pazour

Bc. Hana Valachovičová

starosta

místostarostka

Razítko Města Holýšov:
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