Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
79. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014 - 2018
konané dne 19. července 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:
266/2017 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) Zápis z pracovní schůzky ze dne 13. 7. 2017 – kolumbárium Holýšov
b) Porušení OZV č. 1/2016 – Star aréna Větrník
c) Informace – vybudování kanalizace v druhé části Tylovy ulice
a v Truhlářské ulici v Holýšově
d) Prodej bytů z vlastnictví města Holýšova – kupní smlouva, vzorové prohlášení vlastníka budovy
4. Žádosti
a) o prodej části pozemku parc. č. 100/3 a parc. č. st. 485 v k. ú. Holýšov –
…..
b) o prodej části pozemku parc. č. 100/3 v k. ú. Holýšov – …..
5. Ke schválení
a) Nabídka na zpracování projektové dokumentace – rekonstrukce nebytových prostor – bývalá svobodárna Holýšov
b) Podpisové vzory – dodatek č. 3
6. Ostatní
a) Pozvánka – partnerské město Port
b) Zpráva o činnosti středisek MTBS Holýšov – červenec 2017
c) Zápisy z kontrolních dnů – rekonstrukce Mateřské školy Holýšov
d) Užívání objektu v Holýšově, části Dolní Kamenice čp. 38
267/2017 bere na vědomí Zápis z pracovní schůzky ze dne 13. 7. 2017. Předmětem
schůzky bylo společně s dodavatelem stavby společností SMP CZ, a. s., sídlem
Praha, Pobřežní 667/78, technickým dozorem stavby, autorem projektu
Ing. arch. Petrem Sladkým a investorem projít stavbu „Úprava areálu holýšovského hřbitova (kolumbária)“ zhruba po 12 měsících provozu a formulovat případné závady k reklamaci.
Dne 21. 7. 2017 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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268/2017
a)
bere na vědomí informaci starosty města Holýšova Mgr. Jana Mendřece
o článku v Domažlickém deníku ze dne 18. 7. 2017, podle kterého je patrné, že
došlo k porušení Obecně závazné vyhlášky města Holýšova č. 1/2016 ze dne
24. 2. 2016, která omezuje provozní dobu pohostinských zařízení na území
města Holýšova.
b)
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Jana Mendřece, aby předal oznámení
o porušení Obecně závazné vyhlášky města Holýšova č. 1/2016 ze dne
24. 2. 2016, která omezuje provozní dobu pohostinských zařízení na území
města Holýšova, Komisi k projednávání přestupků města Holýšova.
269/2017 bere na vědomí informaci starosty města Holýšova Mgr. Jana Mendřece
o schůzce s předsedou představenstva společnosti Chodské vodárny a kanalizace, a. s., sídlem Domažlice, Bezděkovské předměstí 388, Ing. Miroslavem
Machem, ve věci financování vybudování kanalizace v druhé části Tylovy ulice
a v Truhlářské ulici v Holýšově.
270/2017
a)
souhlasí s tím, že kupní smlouvy o prodeji bytů bude pro město Holýšov zpracovávat Mgr. Radek Chaloupka, advokát, sídlem Plzeň, Bedřicha Smetany
167/2.
b)
konstatuje, že vzorové prohlášení o rozdělení práv k domům a pozemkům bude zpracováno u bytového domu na adrese Holýšov, Tylova čp. 437.
271/2017
a)

b)

nedoporučuje Zastupitelstvu města Holýšova prodat část pozemku
parc. č. 100/3 a část pozemku parc. č. 485 (oba KN) o výměře cca 360 m2
v katastrálním území Holýšov, ….., bytem ….., z důvodu, že podle platného
Územního plánu města Holýšova spadají pozemky do limity D – plocha
dopravní infrastruktury silniční.
konstatuje, že žádost ….., bytem ….., předá pořizovateli Územního plánu města
Holýšova.

272/2017
a)
nedoporučuje Zastupitelstvu města Holýšova prodat část pozemku
parc. č. 100/3 (KN) o výměře cca 80 m2 v katastrálním území Holýšov, …..,
bytem ….., z důvodu, že podle platného Územního plánu města Holýšova
spadá pozemek do limity D – plocha dopravní infrastruktury silniční.
Dne 21. 7. 2017 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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b)

konstatuje, že žádost ….., bytem ….., předá pořizovateli Územního plánu města
Holýšova.

273/2017
a)
souhlasí s vypracováním projektové dokumentace na rekonstrukci nebytových
prostor na byty – bývalá svobodárna Holýšov společností Západočeská stavební společnost, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 101, za nabídkovou
cenu 39.900 Kč bez DPH.
b)
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby objednalo
projektovou dokumentaci uvedenou v odstavci a) tohoto usnesení.
274/2017 schvaluje Dodatek č. 3 k Přehledu podpisových vzorů pracovníků odpovědných
k podepisování účetních a jiných písemností v účetní jednotce ze dne
27. 4. 2015, který je přílohou k Vnitřnímu předpisu zaměstnavatele o oběhu
účetních dokladů č. 03 podle předloženého návrhu (příloha č. 2).
275/2017
a)
bere na vědomí Pozvánku z partnerského města Port na slavnostní otevření
nově opravené školy v Portu ve dnech 1. až 3. 9. 2017.
b)
souhlasí, že slavnostního otevření nově opravené školy v Portu se za město
Holýšov zúčastní starosta města Holýšova Mgr. Jan Mendřec, místostarosta
města Holýšova Mgr. Bc. Kamil F. Šefl, radní pan Jiří Šlejmar, radní Mgr. Jindřiška Ondrášiková, radní MUDr. Jaroslav Liška, zastupitel Mgr. Libor Schröpfer
a tajemnice Městského úřadu Holýšov Mgr. Jana Štenglová.
276/2017 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 červenec 2017.
277/2017 bere na vědomí Zápisy z kontrolních dnů na akci „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Luční v Holýšově“ ze dne 23. 6. 2017, 30. 6. 2017 a 14. 7. 2017
a se Zápisem koordinátora z kontroly BOZP na stavbě „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Luční v Holýšově“ ze dne 14. 7. 2017.
278/2017
a)
bere na vědomí informaci místostarosty města Holýšova Mgr. Bc. Kamila F. Šefla o aktuálním stavu objektu na adrese Holýšov, část Dolní Kamenice čp. 38.
b)
bere na vědomí informaci Městského úřadu Stod, Odboru životního prostředí,
jak postupovat při legalizaci studny, ze které je odebírána voda do objektu
uvedeného v odstavci a) tohoto usnesení, a to: 1. podzemní voda může být
odebírána pouze na základě povolení vodoprávního úřadu, 2. odběratel požáDne 21. 7. 2017 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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c)

dá vodoprávní úřad o povolení k nakládání s vodami - odběr podzemní vody
pro zásobování hospody, kulturní domu, restaurace aj., 3. k žádosti předloží
pasport vodního díla (neboť se nedochovala, nebo nikdy nebyla, projektová
dokumentace včetně stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí), 4. k žádosti předloží hydrogeologický posudek k požadovanému odběru podzemních
vod, 5. k žádosti předloží závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje, územního pracoviště Domažlice.
ukládá Spolkovému domu Dolní Kamenice, aby zajistil legalizaci studny
v souladu s odstavcem b) tohoto usnesení.

Mgr. Jan Mendřec
starosta

Mgr. Bc. Kamil F. Šefl
místostarosta

Razítko města Holýšova:

Dne 21. 7. 2017 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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