Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšov

Město Holýšov

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
40.
schůze Rady města Holýšov ve volebním období 2010 - 2014
konané dne 17. září 2012

Rada města Holýšov:
190/2012 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) žádost o prodej dvou částí pozemku parc. č. 1145/4 v k. ú. Holýšov – Nguyen
Ba Vu
4. Žádosti
a) o souhlas s uzavřením Mateřské školy Holýšov v době prázdnin - MŠ
b) o zrušení zástavního práva na bytovou jednotku č. 482/9 – František Tesař
c) o pronájem NP ve Školní ulici čp. 72 + SON – Miloslav Khas
d) o prodloužení lhůty na zaplacení bytu č. 526/7 – Stanislav Cheníček
e) o prodej pozemku parc. č. 1127/30 (č. 23) v k. ú. Holýšov v lokalitě Na Terasách – Lukáš Raindl
f) o prodej části pozemku parc. č. 1132/12 v k. ú. Holýšov – manželé Činovcovi
g) o prodej části pozemku parc. č. 1203/9 v k. ú. Holýšov – Petr Němeček
5. Ke schválení
a) Zápis 17. zasedání bytové a sociální komise ze dne 29. 8. 2012
b) SON NP Sokolovská čp. 447 – Milena Stauberová
c) Dodatek č. 1 k podpisovým vzorům ze dne 6. 1. 2012
6. Ostatní
a) správa bytů v Domě s pečovatelskou službou Holýšov
b) veřejná služba ve městě Holýšov
c) internetové stránky města
d) vyčištění Srbického potoka v Holýšově v části Dolní Kamenice
e) uklizení komunikace v Holýšově na třídě 1. máje
f) umístění reklamního banneru ODS
191/2012 doporučuje ZMH prodat dvě části pozemku parc. č. 1145/4 o výměře cca 5 m2
a 11 m2 v katastrálním území Holýšov panu Nguyen Ba Vu, bytem Horšovský Týn,
Pivovarská 32, za cenu 300 Kč za 1 m2. Oprávněné náklady spojené s prodejem
a sepsáním kupní smlouvy bude hradit strana kupující.
192/2012 souhlasí s uzavřením Mateřské školy Holýšov v období vánočních prázdnin od
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22. prosince 2012 do 2. ledna 2013 a s tím, že v době ostatních školních prázdnin
bude provoz školy omezen vždy na jednu budovu.
193/2012 souhlasí se zrušením zástavního práva na bytovou jednotku čp. 482/9 v Holýšově
v ulici Pod Makovým vrchem, která je ve vlastnictví manželů Františka a Marcely
Tesařových, z důvodu zaplacení podílu na půjčce, která byla poskytnuta Společenství
vlastníků jednotek čp. 482.
194/2012
a) souhlasí s pronájmem nebytových prostor v Holýšově ve Školní ulici čp. 72 za
účelem uskladnění nábytku panu Miloslavu Khasovi, bytem Holýšov, Husova třída
305.
b) schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor v Holýšově ve Školní ulici čp. 72 za
účelem uskladnění nábytku, která bude uzavřena mezi Městem Holýšov a panem
Miloslavem Khasem, bytem Holýšov, Husova třída 305, podle předloženého návrhu.
195/2012 souhlasí s prodloužením lhůty na zaplacení bytu č. 526/7 v Holýšově v ulici Pod
Makovým vrchem panu Stanislavu Cheníčkovi do 30. září 2012.
196/2012 doporučuje ZMH prodat pozemek parc. č. 1127/30 (evidenční číslo 23) o výměře
586 m2 v katastrálním území Holýšov panu Lukáši Raindlovi, bytem Holýšov, Ruská
332, za cenu 690 Kč za 1 m2. Oprávněné náklady spojené s prodejem pozemku bude
hradit strana kupující.
197/2012
a) konstatuje, že záměr prodat část pozemku parc. č. 1132/12 o výměře cca 2 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 manželů
Ladislava a Věry Činovcových, bytem Holýšov, Pod Makovým vrchem 456.
b) ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo vyvěšení
záměru prodat předmětnou část pozemku na úřední desku na zákonem stanovenou
dobu.
198/2012
a) konstatuje, že záměr prodat část pozemku parc. č. 1203/9 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 Petra Němečka, bytem
Stod, Baarova 28.
b) ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo vyvěšení
záměru prodat předmětnou část pozemku na úřední desku na zákonem stanovenou
dobu.
199/2012 schvaluje Zápis 17. zasedání Bytové a sociální komise ze dne 29. srpna 2012 podle
předloženého návrhu.
200/2012 schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor prodejny „Obchod s textilem,
půjčovna společenských šatů“ v Holýšově, v Sokolovské ulici čp. 447, která bude
uzavřena mezi Městem Holýšov a paní Milenou Stauberovou, bytem Staňkov,
U Čermenského lesíka 440, podle předloženého návrhu.
201/2012 schvaluje Dodatek č. 1 k podpisovým vzorům ze dne 6. ledna 2012 z důvodu
doplnění pracovníků odpovědných za pokladní operace podle předloženého návrhu.
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202/2012
a) souhlasí s tím, že od 1. ledna 2013 bude správa bytů v Domě s pečovatelskou službou
Holýšov, MUDr. Šlejmara 235, převedena na Městské technické a bytové středisko
Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14.
b) pověřuje starostu Města Holýšov Ing. Antonína Pazoura, místostarostku Města
Holýšov Bc. Hanu Valachovičovou, vedoucí Finančního odboru Městského úřadu
Holýšov paní Marii Roučkovou a ředitele společnosti Městské technické a bytové
středisko Holýšov, s. r. o., Ing. Jana Cendelína projednáním podrobností týkajících se
převodu správy bytů.
203/2012 bere na vědomí informaci tajemníka Městského úřadu Holýšov Mgr. Bc. Kamila F.
Šefla, že do pracovního poměru na dobu určitou do konce února 2013 byl přijat pan
Miloslav Dolejš, který bude zajišťovat výkon veřejné služby pro Město Holýšov.
204/2012 bere na vědomí informace tajemníka Městského úřadu Holýšov Mgr. Bc. Kamila F.
Šefla, že v souladu s usnesením RMH č. 175 c) ze dne 30. července 2012 byla
provedena aktualizace internetových stránek Města Holýšov a že bude hledat nový
redakční systém internetových stránek.
205/2012 ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby opětovně
upozornilo státní podnik Povodí Vltavy, závod Berounka, sídlem Plzeň, Denisovo
nábřeží 14, na znečištěný odtok ve vodoteči Srbického potoka v Holýšově v části
Dolní Kamenice a požádalo o jeho vyčištění.
206/2012 ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zaslalo na Správu
a údržbu silnic Plzeňského kraje, Okresní správu Domažlice, sídlem Domažlice,
Sadová 324 žádost o uklizení komunikace v Holýšově na třídě 1. máje, která je
v jejich správě.
207/2012 souhlasí s umístěním reklamního banneru Oblastního sdružení Občanské
demokratické strany na veřejném prostranství na travnaté ploše pozemku parc.
č. 1552 (KN) v katastrálním území Holýšov o velikosti 1,44 m2 u křižovatky
Jiráskovy třídy a Sokolovské ulici v termínu od 28. 9. 2012 do 21. 10. 2012, za
podmínky, že uhradí poplatek za užívání veřejného prostranství podle Obecně
závazné vyhlášky č. 2/2012 ze dne 28. 5. 2012, kterou se mění Obecně závazná
vyhláška č. 2/2010 ze dne 13. 12. 2010 o místních poplatcích.
Dne 23. 8. 2012 zpracoval Mgr. Bc. Kamil Šefl

Ing. Antonín Pazour

Bc. Hana Valachovičová

starosta

místostarostka

Razítko Města Holýšov:
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