Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
66. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014 - 2018
konané dne 23. 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:
11/2017

schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) Doplnění usnesení RMH č. 4/2017 ze dne 9. 1. 2017 – Desinsekta
b) Pronájem části pozemku parc. č. 868/26 v k. ú. Holýšov
c) Odpověď na „Výzvu k zaplacení smluvní pokuty a sankce“ – TUBEKO
SPORT
4. Žádosti
a) o poskytnutí finančního daru – SONS
b) o povolení k rekreačnímu létání s malým RC modelem – …..
5. Ke schválení
a) Zápis 26. schůze Bytové komise ze dne 18. 1. 2017
b) Věcný dar do tomboly na městský ples
6. Ostatní
a) Zpráva o činnosti středisek MTBS Holýšov za leden 2017
b) Odměna kronikářce
c) Životní výroční – 100 let – Gabriela Barešová
d) Výstava jezevčíků – Klub chovatelů jezevčíků ČR
e) Hodnocení práce Bytové komise za rok 2016
f) Zpráva o činnosti KOZ za rok 2016

12/2017

doplňuje své usnesení č. 4/2017 odstavec a) ze dne 9. 1. 2017 takto: Rada města
Holýšova bere na vědomí cenovou nabídku na deratizaci objektů ve vlastnictví
města Holýšova a ošetření kanalizačních vstupů, předloženou společností Desinsekta, s. r. o., sídlem Plzeň, Lindauerova 21. Celková cena základního ošetření budov činí 42.110 Kč bez DPH a cena ošetření kanalizačních vstupů činí
112.480 Kč bez DPH.

Dne 25. 1. 2017 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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13/2017
a)
b)

14/2017
a)

b)

c)

15/2017
a)

b)

souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 868/26 (KN) v katastrálním území
Holýšov o výměře cca 334 m2 ….., bytem …...
schvaluje Nájemní smlouvu o pronájmu části pozemku parc. č. 868/26 (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.

bere na vědomí odpověď na „Výzvu k zaplacení smluvní pokuty a sankce“ ze
dne 5. 1. 2017, zaslanou společností TUBEKO SPORT, s. r. o., sídlem Rynholec,
Na Armádě 364.
bere na vědomí odpověď na „Sdělení k úhradě faktury“ č. 201663 ze dne
5. 1. 2017, zaslanou společností TUBEKO SPORT, s. r. o., sídlem Rynholec,
Na Armádě 364.
pověřuje místostarostu města Holýšova Mgr. Bc. Kamila F. Šefla, aby na příští
schůzi Rady města Holýšova, která se bude konat dne 6. 2. 2017 pozval jednatele společnosti TUBEKO SPORT Ing. Ivana Šrettera a pana Václava Tučka
a technický dozor investora stavby pana Martina Poláka.

nevyhovuje žádosti Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České
republiky, zapsaný spolek, Oblastní pobočky Plzeň – jih, sídlem Plzeň, Tomanova 5, o poskytnutí finančního daru.
konstatuje, že město Holýšov má Program o poskytování dotací, který upravuje
účelové poskytnutí finančních prostředků (dotací) z rozpočtu města Holýšova,
podle kterého se žádosti o finanční příspěvky podávají v období na následující
rok od 17. října do 15. prosince roku přechozího.

16/2017

nevyhovuje žádosti ….., bytem ….., o povolení k rekreačnímu létání s malým RC
modelem o rozpětí do 90 cm, délce do 85 cm a celkovou hmotností do 250 g
vyrobeným z expandovaného polypropylenu v lokalitě mezi rodinnými domy
v lokalitě nad Výhledy a zahrádkářskou kolonií, z důvodu zajištění bezpečnosti
osob pohybujících se na tomto veřejném prostranství.

17/2017

schvaluje Zápis 26. schůze Bytové komise ze dne 18. 1. 2017 podle předloženého návrhu (příloha č. 2).

18/2017

schvaluje poskytnutí věcného daru v hodnotě 12.000 Kč do tomboly na
XVIII. městský ples, který se uskuteční dne 3. 2. 2017.

Dne 25. 1. 2017 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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19/2017

bere na vědomí Zprávu o činnosti středisek společnosti Městské technické
a bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14,
na období leden 2017.

20/2017

souhlasí s účinností od 1. 1. 2017 s navýšením měsíční odměny u Dohody
o provedení práce, která bude uzavřena mezi městem Holýšovem a paní Marií
Vavříkovou, bytem Holýšov, Pod Makovým vrchem 481, podle předloženého
návrhu.

21/2017
a)

b)

22/2017
a)

b)

pověřuje místostarostu města Holýšova Mgr. Bc. Kamila F. Šefla a radní
Mgr. Jindřišku Ondrášikovou, aby osobně poblahopřáli k životnímu výročí paní
Gabriele Barešové a předali dar od města Holýšova.
souhlasí s tím, aby bylo za město Holýšov uveřejněno blahopřání k životnímu
výročí paní Gabriele Barešové v únorovém čísle Holýšovského zpravodaje.

bere na vědomí informaci Klubu chovatelů jezevčíků České republiky o konání
Klubové výstavy jezevčíků, která se uskuteční dne 26. 2. 2017 v Kulturním domě
Holýšov od 09:00 hodin.
souhlasí s pořízením poháru pro vítěze Klubové výstavy jezevčíků na náklady
města Holýšova z rozpočtu města Holýšova na rok 2017.

23/2017

schvaluje Hodnocení práce Bytové komise za rok 2016 zpracované předsedkyní
Mgr. Jindřiškou Ondrášikovou podle předloženého návrhu.

24/2017

schvaluje Zprávu o činnosti Komise pro občanské záležitosti za rok 2016 zpracovanou předsedkyní paní Simonou Poslední podle předloženého návrhu.

Mgr. Jan Mendřec
starosta

Mgr. Bc. Kamil F. Šefl
místostarosta

Razítko města Holýšova:

Dne 25. 1. 2017 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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