Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšov

Město Holýšov

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
38.
schůze Rady města Holýšov ve volebním období 2010 - 2014
konané dne 30. července 2012

Rada města Holýšov:
167/2012 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
4. Žádosti
a) o souhlas k prodeji části pozemku pro ŘSD – Luděk Heidler
b) o odkup pozemku (2 části pozemku parc. č. 1145/4 v k. ú. Holýšov) –
Nguyen Ba Vu
c) o pročištění odtoků ve vodoteči Srbického potoka – Dolní Kamenice
5. Ke schválení
a) prodloužení nájemní smlouvy – Marek Šimek
b) nový platový výměr ředitelky MKS – postup do vyššího platového stupně
c) Výhradní dohoda o zprostředkování prodeje a poskytování služeb – M+M
reality
6. Ostatní
a) Registrační list a rozhodnutí – Holýšov vrt HV 04 – MŽP
b) internetové stránky města – aktualizace stavu
c) seznam členů JSDHO Holýšov 2012
d) vítací cedule s bezpečnostní tématikou
e) návštěva z partnerského města Port – pozvánka
168/2012 nevyhovuje žádosti pana Luďka Heidlera, bytem Holýšov, Jiráskova třída 230,
o vydání souhlasu Města Holýšov s prodejem části pozemku parc. č. 1507/1
o výměře cca 90 m2 v katastrálním území Holýšov, který je ve vlastnictví
Ředitelství silnic a dálnic ČR, sídlem Praha, Na Pankráci 546/56.
169/2012
a) konstatuje, že záměr prodat dvě části pozemku parc. č. 1145/4 o výměře cca 5 m2
a 11 m2 v katastrálním území Holýšov musí být vyvěšen na úřední desce
Městského úřadu Holýšov na zákonem stanovenou dobu a poté se vrátí
k projednání žádosti pana Nguyen Ba Vu, bytem Horšovský Týn, Pivovarská 32.
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b) ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo
vyvěšení záměru prodat předmětné části pozemku na úřední desku na zákonem
stanovenou dobu.
170/2012
a) pověřuje Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby upozornilo
státní podnik Povodí Vltavy, závod Berounka, sídlem Plzeň, Denisovo nábřeží 14
na znečištěný odtok ve vodoteči Srbického potoka v části města Holýšov Dolní
Kamenice a požádalo o jeho vyčištění.
b) ukládá radnímu Mgr. Liboru Schröpferovi, aby projednal s členy Osadního
výboru Dolní Kamenice možnost vyčištění potoka občany části Dolní Kamenice
s tím, že Město Holýšov jim poskytne kontejner na odpad.
171/2012
a) souhlasí s ukončením Smlouvy o nájmu nebytových prostor prodejny potravin
v Sokolovské ulici čp. 447 v Holýšově, která byla uzavřena mezi Městem
Holýšov a panem Markem Šimkem, bytem Holýšov, Pod Makovým vrchem 469,
k 31. srpnu 2012.
b) bere na vědomí vyjádření pana Marka Šimka, že dluh na nájemném za 1., 2. a 3.
čtvrtletí 2012 a na vyúčtování služeb v celkové výši 76.122,50 Kč uhradí do
konce srpna 2012.
c) ukládá místostarostce Bc. Haně Valachovičové zajistit vyvěšení záměru
pronajmout předmětné nebytové prostory na úřední desku na zákonem stanovenou
dobu.
d) ukládá Finančnímu odboru Městského úřadu Holýšov, aby učinil nezbytné kroky
vedoucí k vymožení pohledávky za panem Markem Šimkem.
172/2012 schvaluje nový platový výměr ředitelky Městského kulturního střediska Holýšov
paní Věry Šlejmarové podle předloženého návrhu.
173/2012 schvaluje Výhradní dohodu o zprostředkování a poskytování služeb, která bude
uzavřena mezi Městem Holýšov a společností M+M reality holding, a. s., sídlem
Praha 1, Nové Město, Krakovská 1675/2 podle předloženého návrhu.
174/2012 bere na vědomí Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí č. 11098736-SFŽP
ze dne 18. července 2012, o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu
v rámci Operačního programu Životního prostředí z prostředků Státního fondu
životního prostředí ČR na akci: Holýšov – vrt HV 04, prioritní osa: 6 –
Zlepšování stavu přírody a krajiny (DRDF), realizovanou v letech: 2008 – 2012,
ident. č. EDS/SMVS, MSC2007: 115D122001922, CZ.1.02/6.6.00/11.10232.
175/2012
a) ukládá správci internetových stránek Města Holýšov Bc. Miloslavu Khasovi, aby
zajistil aktualizaci webové stránky „naterasach.cz“ podle podkladů, které mu
dodají Ing. Arch. Petr Sladký a Oddělení majetku a investic Městského úřadu
Holýšov, a to bezodkladně, nejpozději však do konce měsíce září 2012.
b) ukládá správci internetových stránek Města Holýšov Bc. Miloslavu Khasovi, aby
zajistil aktualizaci webové stránky „mestoholysov.cz“, a to bezodkladně,
nejpozději však do konce měsíce září 2012.
c) ukládá tajemníkovi Městského úřadu Holýšov Mgr. Bc. Kamilu F. Šeflovi, aby
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dohlédl na aktualizaci webových stránek ve smyslu odstavců a) a b).
176/2012 bere na vědomí seznam členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů Holýšov
v roce 2012.
177/2012 nesouhlasí s umístěním vítací cedule s bezpečnostní tématikou, kterou zajišťuje
společnost Metropolis společně se společností AXA, na katastrálním území města
Holýšov.
178/2012 ukládá místostarostce Bc. Haně Valachovičové, aby připravila a rozeslala
pozvánku členům Zastupitelstva města Holýšov a ředitelům organizací
zřizovaných Městem Holýšov s výzvou k účasti na některé akci z programu
návštěvy zástupců švýcarské partnerské obce Port.
Dne 3. 8. 2012 zpracoval Mgr. Bc. Kamil Šefl

Ing. Antonín Pazour

Bc. Hana Valachovičová

starosta

místostarostka

Razítko Města Holýšov:
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