Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
55. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014 - 2018
konané dne 31. srpna 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:
387/2016 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) Prodej části pozemku parc. č. 1536/2 (PK) v k. ú. Holýšov – Euromarolan
b) Pronájem skladu v Průmyslové zóně II – Holýšov – Jan Smazal
c) Prodej bytů z vlastnictví města Holýšova – …..
d) Sdělení k fakturaci pokosu travnatých ploch – OMI
4. Žádosti
a) o povolení umístění dětského hřiště – DC Ovečka
b) o dlouhodobou výjimku z OZV – František Heidler
c) o prodej pozemku parc. č. 1127/13 v k. ú. Holýšov – …..
d) o povolení kácení stromů rostoucích mimo les – OMI
5. Ke schválení
a) Zápis 22. schůze Bytové komise ze dne 24. 8. 2016
b) Domovní řád DPS Holýšov
c) Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytování služeb – Stodkeram
d) Příkazní smlouva – technický dozor investora stavby „Parkoviště – Luční
ulice v Holýšově“
6. Ostatní
a) Metodický materiál k rušení nočního klidu – MV ČR
388/2016
a)
konstatuje, že záměr prodat část pozemku parc. č. 1536/2 (PK) v katastrálním
území Holýšov o výměře 1091 m2 musí být vyvěšen na úřední desce Městského
úřadu Holýšov na zákonem stanovenou dobu a poté se vrátí k projednání žádosti společnosti Euromarolan, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 101.
b)
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo vyvěšení záměru ve smyslu odstavce a) tohoto usnesení.

Dne 5. 9. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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389/2016
a)
souhlasí s pronájmem skladu č. 8 o velikosti 49 m2, který se nachází v obci Holýšov, v Průmyslové zóně II v budově bez čp. (bývalé vojenské označení budovy č. 104) na pozemku parc. č. 99 v katastrálním území Neuměř, fyzické osobě
podnikající Janu Smazalovi, sídlem Holýšov, K Višňovce 41.
b)
schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor, která bude uzavřena mezi
smluvními stranami město Holýšov a fyzická osoba podnikající Jan Smazal, sídlem Holýšov, K Višňovce 41, podle předloženého návrhu. Smlouva je uzavřena
na dobu neurčitou (příloha č. 2).
390/2016
a)
opětovně projednala žádost ….., bytem ….., o prodej bytu č. 4 na adrese Holýšov, …...
b)
opětovně projednala žádost ….., oba bytem ….., o informace o možnosti odkoupit byt č. 12 na adrese Holýšov, …...
c)
opětovně projednala žádost ….., bytem ….., o odkoupení bytu č. 17 na adrese Holýšov, …...
d)
konstatuje, že usnesením Zastupitelstva města Holýšova č. 258 odstavec a), b)
ze dne 24. 8. 2016 byly schváleny Zásady prodeje bytů z vlastnictví města Holýšova a odsouhlaseny byty, které budou nabídnuty k prodeji v první etapě prodej bytů z vlastnictví města Holýšova, a město Holýšov bude postupovat
v souladu s tímto usnesením.
391/2016
a)

b)

bere na vědomí sdělení referenta Oddělení majetku a investic Městského úřadu
Holýšov Ing. Karla Boháčka k fakturaci pokosu travnatých ploch podle Smlouvy
o dílo na údržbu veřejné zeleně na území města Holýšova v období 2016 –
2018 ze dne 3. 5. 2016.
vyzývá společnost Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídlem
Holýšov, náměstí 5. května 14, aby provedla storno faktur za pokos travnatých
ploch za měsíc květen, červen a červenec 2016 a vystavila nové faktury
v souladu se Smlouvou o dílo na údržbu veřejné zeleně na území města Holýšova v období 2016 – 2018 ze dne 3. 5. 2016, a to nejpozději do 15. 9. 2016.

392/2016 bere na vědomí:
a)
informaci místostarosty města Holýšova Mgr. Bc. Kamila F. Šefla o projednání
žádosti Dětského centra Ovečka ze dne 18. 7. 2016, o povolení umístění dětského hřiště na pozemek přilehlý k budově v Holýšově, ve Školní ulici čp. 72.
b)
zpětvzetí žádosti Dětského centra Ovečka ze dne 18. 7. 2016, o povolení umístění dětského hřiště na pozemek přilehlý k budově v Holýšově, ve Školní ulici
čp. 72.
Dne 5. 9. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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393/2016 nevyhovuje žádosti pana Františka Heidlera, bytem Holýšov, Jiráskova třída
230, o dlouhodobou výjimku na otevírací dobu v baru penzionu Větrník
z důvodu, že město Holýšov vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 ze
dne 24. 2. 2016, která omezuje provozní dobu pohostinských zařízení na území
města Holýšova za účelem zajištění veřejného pořádku ve městě v nočních hodinách.
394/2016 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova prodat pozemek parc. č. 1127/13
(evidenční číslo 9) v katastrálním území Holýšov o výměře 561 m2 ….., bytem
….., za cenu 690 Kč za 1 m2. Oprávněné náklady spojené s prodejem pozemku
a sepsáním kupní smlouvy bude hradit strana kupující.
395/2016
a)
souhlasí s pokácením 2 ks smrku omorika nacházejících se pozemku parc.
č. 1145/32 (KN) v katastrálním území Holýšov z důvodu zahájení schválené
stavby „Parkoviště – Luční ulice v Holýšově“.
b)
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 za prodejnou Stavebnin společnosti DSP
Domažlice, kde bude následně proveden jeho prodej.
396/2016 schvaluje Zápis 22. schůze Bytové komise ze dne 24. 8. 2016 podle předloženého návrhu (příloha č. 3).
397/2016 schvaluje Domovní řád Domu s pečovatelskou službou Holýšov, podle předloženého návrhu (příloha č. 4).
398/2016 schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytování služeb, který bude uzavřen
mezi smluvními stranami město Holýšov a společnost Stodkeram, s. r. o., sídlem, Plzeň, Žlutická 14, podle předloženého návrhu (příloha č. 5). Předmětem
Dodatku je úprava předpokládané spotřeby elektrické energie v kalendářním
roce a průměrné měsíční spotřeby a výše měsíčních záloh.
399/2016 ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby provedlo
v souladu se Směrnicí č. 1/2014 pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro obec Holýšov a příspěvkové organizace
zřizované obcí Holýšov průzkum trhu na stavební dozor stavby „Parkoviště –
Luční ulice v Holýšově“.

Dne 5. 9. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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400/2016 bere na vědomí Právní výklad k zákonnému zmocnění a Metodický materiál
Ministerstva vnitra ČR, Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, k obecně závazné vyhlášce obce o nočním klidu, kterou se stanovují výjimečné případy, při
nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou, podle § 47
odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění.

Mgr. Jan Mendřec
starosta

Mgr. Bc. Kamil F. Šefl
místostarost a

Razítko města Holýšova:

Dne 5. 9. 2016 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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