Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
65. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014 - 2018
konané dne 9. ledna 2017
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:
1/2017

2/2017
a)

b)

3/2017
a)

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. 1297/1 v k. ú. Holýšov – …..
b) Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě – pouť
c) Cenová nabídka na deratizaci objektů ve vlastnictví města Holýšova –
Desinsekta
4. Žádosti
a) o udělení výjimky z OZV č. 1/2016 – TJ Holýšov, oddíl ledního hokeje
5. Ke schválení
a) Variantní řešení rekonstrukce ulic Školní, Slepá, Truhlářská a Příčná
v Holýšově
b) Nabídka na koupi bytové jednotky
c) Dodatek č. 6 ke smlouvě o poskytování služeb – Jan Argman
d) Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb – Bitnár, Hána
e) Dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytování služeb – Kateřina Žáková

souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 1297/1 (KN) v katastrálním území
Holýšov o výměře cca 5 m2 ….., bytem Holýšov, ….., k umístění přenosného zahradního domku na nářadí za bytovým domem čp. 363.
schvaluje Nájemní smlouvu o pronájmu části pozemku parc. č. 1297/1 (KN)
v katastrálním území Holýšov Holýšov, která bude uzavřena mezi smluvními
stranami město Holýšov a ….., bytem ….., podle předloženého návrhu. Smlouva
bude uzavřena na dobu určitou, a to do 31. 12. 2018.

souhlasí s pronájmem pozemků parc. č. 1203/1, 1217/2 a části pozemků
parc. č. 1145/5,1203/9, 1203/10, 1203/11, 1203/15, 1203/18, 1287/4 (vše KN)
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b)

4/2017
a)

b)

5/2017

6/2017
a)

b)
c)

v katastrálním území Holýšov, Asociaci výrobců, distributorů a provozovatelů
lidové technické zábavy ČR, sídlem Klatovy, Národních mučedníků 150/4,
na pořádání holýšovské pouti.
schvaluje Dodatek č. 1 Nájemní smlouvy o pronájmu pozemků parc. č. 1203/1,
1217/2 a části pozemků parc. č. 1145/5,1203/9, 1203/10, 1203/11, 1203/15,
1203/18, 1287/4 (vše KN) v katastrálním území Holýšov, který bude uzavřen
mezi smluvními stranami město Holýšov a Asociace výrobců, distributorů
a provozovatelů lidové technické zábavy ČR, sídlem Klatovy, Národních mučedníků 150/4, podle předloženého návrhu. Dodatek bude uzavřen na dobu
určitou, a to do 31. 12. 2019.

bere na vědomí cenovou nabídku na deratizaci objektů ve vlastnictví města
Holýšova, předloženou společností Desinsekta, s. r. o., sídlem Plzeň, Lindauerova 21. Celková cena základního ošetření budov činí 42.110 Kč bez DPH.
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zařadilo deratizaci objektů ve vlastnictví města Holýšova do požadavků na rozpočet města
Holýšova na rok 2017 a po schválení rozpočtu města Holýšova na rok 2017 deratizaci objektů ve vlastnictví města Holýšova objednalo v souladu s cenovou
nabídkou uvedenou v odstavci a) tohoto usnesení.
uděluje v souladu s článkem 3 odstavcem 1 Obecně závazné vyhlášky města
Holýšova č. 1/2016, která omezuje provozní dobu pohostinských zařízení
na území města Holýšova, výjimku z článku 2 odstavce 3 této obecně závazné
vyhlášky Tělovýchovné jednotě Holýšov, z. s., sídlem Holýšov, Táborová 528,
Oddílu ledního hokeje, na pořádání 37. sportovního plesu v Městském kulturním středisku Holýšov ve dnech od 18. 2. 2017 od 20:00 hodin do 19. 2. 2017
do 5:00 hodin.

bere na vědomí návrhy variantního řešení rekonstrukce ulic Školní, Truhlářská,
Slepá a Příčná v Holýšově, zpracované Projekční kanceláří Rojt, sídlem Domažlice, Vodní 27.
souhlasí s variantou A pro rekonstrukci ulic Školní, Truhlářská, Slepá a Příčná
v Holýšově.
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zařadilo
zpracování dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby uvedené
v odstavci b) tohoto usnesení do požadavků na rozpočet města Holýšova
na rok 2017.

Dne 10. 1. 2017 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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d)

ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo zaměření druhé části ulice Školní od křižovatky se Sokolovskou ulicí ke křižovatce
s Luční ulicí a poté zajistilo zpracování variantního řešení této části ulice.

7/2017

schvaluje znění dopisu – Nabídka na koupi bytové jednotky včetně výpočtu
prodejní ceny bytové jednotky. Tento dopis bude zaslán nájemcům bytů, kteří
na základě Výzvy ke sdělení zájmu o koupi bytu sdělí městu Holýšovu, že mají
zájem o koupi bytové jednotky.

8/2017

schvaluje Dodatek č. 6 ke Smlouvě o poskytování služeb, který bude uzavřen
mezi smluvními stranami město Holýšov a fyzická osoba podnikající Jan Argman, sídlem Holýšov, Pod Makovým vrchem 542, podle předloženého návrhu.
Předmětem dodatku je úprava množství odebrané elektrické energie a změna
čtvrtletních záloh.

9/2017

schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb, který bude uzavřen
mezi smluvními stranami město Holýšov a fyzická osoba podnikající Ĺubomír
Bitnár, sídlem Holýšov, MUDr. Šlejmara 750, a fyzická osoba podnikající Jan
Hána, sídlem Holýšov, Pod Makovým vrchem 482, podle předloženého návrhu.
Předmětem dodatku je úprava množství odebrané elektrické energie a změna
čtvrtletních záloh.

10/2017

schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytování služeb, který bude uzavřen
mezi smluvními stranami město Holýšov a paní Kateřina Žáková, bytem Krchleby, Jiráskova 138, podle předloženého návrhu. Předmětem dodatku je změna
oprávněného, dále úprava množství odebrané elektrické energie a změna
čtvrtletních záloh.

Mgr. Jan Mendřec
starosta

Mgr. Bc. Kamil F. Šefl
místostarosta

Razítko města Holýšova:
Dne 10. 1. 2017 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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