Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšov

Město Holýšov

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
39.
schůze Rady města Holýšov ve volebním období 2010 - 2014
konané dne 20. srpna 2012
Rada města Holýšov:
179/2012 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) prodej pozemku parc. č. 511 a části pozemku parc. č. 1345/3 v k. ú. Holýšov
– ČEZ Distribuce
4. Žádosti
a) o pronájem části pozemku na zahrádku parc. č. 100/3 v k. ú. Holýšov – Jan
Červeňák
b) o pronájem nebytových prostor – Sokolovská 447
c) o pronájem veřejného prostranství – Cirkus Kellner
5. Ke schválení
a) Rozpočtové opatření Města Holýšov na rok 2012 č. 2
b) Kupní smlouva č. 9412001263/168774 - RWE GasNet
c) prodej bytu podle bytové koncepce – 319/1
6. Ostatní
a) Čistá Radbuza – proplacení pozastávky
b) energetická komise
c) návštěva z partnerského města Port
180/2012 doporučuje ZMH schválit prodej pozemku parc. č. 511 (KN) o výměře 54 m2
a části pozemku parc. č. 1345/3 (KN) o výměře cca 53 m2, oba v katastrálním
území Holýšov společnosti ČEZ Distribuce, a. s., sídlem Děčín IV – Podmokly,
Teplická 874/8, za cenu 690 Kč za 1 m2. Oprávněné náklady spojené s prodejem
pozemků bude hradit strana kupující.
181/2012 nevyhovuje žádosti pana Jana Červeňáka, bytem Holýšov, Husova třída 311,
o pronájem části pozemku parc. č. 100/3 v katastrálním území Holýšov za účelem
zřízení zahrádky.
182/2012
a) souhlasí s pronájmem nebytových prostor v ulici Sokolovská čp. 447 v Holýšově
paní Mileně Stauberové, bytem Staňkov, U Čermenského lesíka 440.
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b) ukládá místostarostce Města Holýšov Bc. Haně Valachovičové připravit smlouvu
o nájmu nebytových prostor ve smyslu odstavce a).
183/2012 souhlasí s užíváním veřejného prostranství v lokalitě Pod Makovým vrchem
v Holýšově za účelem umístění cirkusového stanu v první polovině září 2012 za
podmínek, že žadatel pan Alan Kellner, bytem Praha, Poděbradská 674, zaplatí
poplatek za užívání veřejného prostranství podle Obecně závazné vyhlášky Města
Holýšov č. 2/2012, kterou se mění Obecně závazná vyhláška Města Holýšov
č. 2/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místních poplatcích, a zajistí úklid
veřejného prostranství po ukončení jeho užívání.
184/2012 doporučuje ZMH schválit Rozpočtové opatření Města Holýšov na rok 2012 č. 2
podle předloženého návrhu.
185/2012 doporučuje ZMH schválit Kupní smlouvu číslo 9412001263/168774, která bude
uzavřena na základě Smlouvy o podmínkách uzavření budoucí smlouvy číslo
9411000933/149094 ze dne 30. srpna 2011 mezi Městem Holýšov a společností
RWE GasNet, s. r. o., sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, podle předloženého
návrhu.
186/2012 doporučuje ZMH prodat podle schválené bytové koncepce byt číslo 1 na adrese
Holýšov, Na Radosti 319, panu Emanuelu Jánskému, bytem tamtéž, za cenu
339.500 Kč.
187/2012 bere na vědomí informaci, že Ministerstvo pro místní rozvoj obdrželo od
příslušné komise z Bruselu očekávaný „closure letter“, ve kterém oznamují, že
bude proplacena pozastávka ve výši 3.624.150 Eur na projekt „Čistá Radbuza“.
188/2012 souhlasí se zřízením Energetické komise jako poradního orgánu k projednávání
opatření plynoucích z Energetické koncepce nového Územního plánu Města
Holýšov od 1. ledna 2013 a konstatuje, že členové komise budou jmenováni na
některé další schůzi RMH.
189/2012 bere na vědomí informace o průběhu návštěvy zástupců švýcarského města Port,
která se uskutečnila v období od 16. do 19. srpna 2012 a konstatuje, že bylo
dohodnuto, že zástupci Města Holýšov navštíví partnerské město Port na podzim
roku 2013 nebo na jaře roku 2014 a rovněž bude nadále probíhat výměna na
úrovni obou základních škol.
Dne 23. 8. 2012 zpracoval Mgr. Bc. Kamil Šefl

Ing. Antonín Pazour

Bc. Hana Valachovičová
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