Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšov

Město Holýšov

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
41.
schůze Rady města Holýšov ve volebním období 2010 - 2014
konané dne 8. října 2012

Rada města Holýšov:
208/2012 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) jmenování členů Energetické komise
4. Žádosti
a) o zřízení chodníku před domy čp. 161, 169 a 230 – Luboš Heidler
b) o prodej pozemků parc. č. 1127/31 (ev. č. 24) a parc. č. 1127/32 (ev. č. 25) –
manželé Šambergerovi
c) o pronájem nebytových prostor ve Zdravotním středisku Holýšov – MDDr.
Mgr. Kamila Bradová
5. Ke schválení
a) Smlouva o sdružení za účelem spolufinancování projektu „Mezinárodní cyklotrasa s označením CT3 na území Mikroregionu Radbuza“ dle poměru jednotlivých délek nových úseků trasy, dále spoluúčast při jeho realizaci v rámci poskytnuté účelové dotace z rozpočtu PK z programu „Podpora rozvoje
cykloturistiky a cyklistické dopravy v PK v roce 2012“
b) odměna ředitelce ZŠ
c) odměna členům FV, KV, OVDK
d) peněžní dar uvolněným členům ZMH
e) Zápis bytové a sociální komise ze dne 3. 10. 2012
6. Ostatní
a) souhlas se zahájením realizace projektu KÚPK – muzeum
b) výběrové řízení – snížení imisních limitů v dopravě
c) vzdělávací program „Úvodní tematické vzdělávání zastupitelů měst a obcí v Plzeňském kraji“
d) digitalizace kina Holýšov
e) obnova „Kejvákovy vyhlídky“ v Dolní Kamenice
209/2012 jmenuje s účinností od 1. listopadu 2012 členy Energetické komise jako poradního
orgánu k projednávání opatření plynoucích z Energetické koncepce nového
Územního plánu Města Holýšov, a to: Ing. Karla Boháčka, pana Vladimíra Trnku,
pana Luboše Škrletu, paní Marii Roučkovou a pana Jaroslava Kubicu.
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210/2012 odkládá žádost pana Luboše Heidlera, bytem Holýšov, Jiráskova třída 230, o zřízení
chodníku a opravu kanalizace před domy čp. 161, 169 a 230 v Holýšově na Jiráskově
třídě na pozemku parc. č. 1507/1 v katastrálním území Holýšov do doby, než bude
k žádosti předloženo stanovisko zpracovatele dopravního auditu zaměřeného na bezpečnost a plynulost silničního provozu v Holýšově na Jiráskově třídě a provedena
prohlídka stávajícího úseku kanalizace kamerovým systémem.
211/2012 doporučuje ZMH prodat pozemky parc. č. 1127/31 (evidenční číslo 24) o výměře
487 m2 a parc. č. 1127/32 (evidenční číslo 25) o výměře 479 m2 v katastrálním území
Holýšov manželům Ing. Bc. Janu a Štěpánce Šambergerovým, bytem Holýšov, Pod
Makovým vrchem 484, za cenu 690 Kč za 1 m2. Oprávněné náklady spojené
s prodejem pozemku bude hradit strana kupující.
212/2012
a) konstatuje, že záměr pronajmout nebytové prostory ve Zdravotním středisku v Holýšově musí být vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Holýšov na zákonem stanovenou dobu a poté se RMH vrátí k projednání žádosti MDDr. Mgr. Kamily Bradové,
bytem Stod, Baarova 522.
b) ukládá místostarostce Města Holýšov Bc. Haně Valachovičové zajistit vyvěšení záměru pronajmout předmětné nebytové prostory na úřední desku na zákonem stanovenou dobu.
213/2012 doporučuje ZMH schválit Smlouvu o sdružení za účelem spolufinancování projektu
„Mezinárodní cyklotrasa s označením CT3 na území Mikroregionu Radbuza“ dle
poměru jednotlivých délek nových úseků trasy, dále spoluúčast při jeho realizaci
v rámci poskytnuté účelové dotace z rozpočtu PK z programu „Podpora rozvoje
cykloturistiky a cyklistické dopravy v PK v roce 2012“ podle předloženého návrhu.
214/2012 schvaluje odměnu ředitelce Základní školy Holýšov Mgr. Ivaně Sedlákové podle
předloženého návrhu.
215/2012 doporučuje ZMH schválit vyplacení odměn členům Finančního výboru, Kontrolního
výboru a Osadního výboru pro část Dolní Kamenice za práci v roce 2012 podle
předloženého návrhu.
216/2012 doporučuje ZMH schválit v souladu s § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, peněžité dary uvolněným členům ZMH, a to
starostovi Ing. Antonínu Pazourovi a místostarostce Bc. Haně Valachovičové podle
předloženého návrhu.
217/2012 schvaluje Zápis 18. zasedání Bytové a sociální komise ze dne 3. října 2012 podle
předloženého návrhu.
218/2012 bere na vědomí „Souhlas se zahájením realizace projektu Cíl 3 Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013“, který Město Holýšov obdrželo od Krajského
úřadu Plzeňského kraje, Odboru fondů a programů EU, sídlem Plzeň, Škroupova 18.
219/2012
a) bere na vědomí Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na projekt snížení imisních
limitů v dopravě.
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b) souhlasí v souladu s doporučením hodnotící komise, že smlouva na koupi zametacího
vozidla bude uzavřena se společností SOME Jindřichův Hradec, s. r. o., sídlem Jindřichův Hradec, Jarošovská 1267/II.
c) pověřuje starostu Města Holýšov Ing. Antonína Pazoura podpisem smlouvy ve smyslu odstavce b).
220/2012
a) bere na vědomí nabídku vzdělávacího programu „Úvodní tematické vzdělávání zastupitelů měst a obcí v Plzeňském kraji“, který organizuje a zajišťuje Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje v rámci projektu Primus, který je spolufinancován
ze zdrojů EU.
b) zajistí účast dvou zastupitelů na tomto vzdělávacím programu.
221/2012 bere na vědomí několik možností na digitalizaci holýšovského kina a pověřuje starostu Města Holýšov Ing. Antonína Pazoura, ředitelku Městského kulturního střediska
Holýšov paní Věru Šlejmarovou a provozovatele kina Václava Šizlinga, aby projednali a zpracovali jednotlivé varianty nabídek na digitalizaci holýšovského kina.
222/2012
a) bere na vědomí žádost Osadního výboru v Dolní Kamenici na obnovu stavby „Kejvákova vyhlídka“ v Dolní Kamenici.
b) konstatuje, že Město Holýšov nemá v letošním roce dostatek finančních prostředků
na obnovu stavby „Kejvákova vyhlídka“ a
c) souhlasí s tím, že žádost Osadního výboru v Dolní Kamenici na obnovu stavby „Kejvákova vyhlídka“ bude zařazena do požadavků na Rozpočet Města Holýšov na rok
2013.

Dne 12. 10. 2012 zpracoval Mgr. Bc. Kamil Šefl

Ing. Antonín Pazour

Bc. Hana Valachovičová

starosta

místostarostka

Razítko Města Holýšov:
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