Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšov

Město Holýšov

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
42.
schůze Rady města Holýšov ve volebním období 2010 - 2014
konané dne 22. října 2012
Rada města Holýšov:
223/2012 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) prodej části pozemku parc. č. 1132/12 (st. 1794/2) v k. ú. Holýšov
b) prodej části pozemku parc. č. 1203/9 v k. ú. Holýšov
c) vzdělávací program „Úvodní tematické vzdělávání zastupitelů měst a obcí
v PK“
4. Žádosti
a) o prodej pozemků v k. ú. Dolní Kamenice u Staňkova – Stanislav Kreysa
b) o prodloužení Smlouvy o výpůjčce – občan. sdružení Spolkový dům Dolní Kamenice
c) o ukončení nájemní smlouvy na NP v objektu čp. 235 – Zlatuše Pluhařová
5. Ke schválení
a) Zápis č. 3/2012 zasedání Finančního výboru ze dne 17. 10. 2012
b) Rozpočtové opatření Města Holýšov na rok 2012 č. 3
c) prodej bytů podle schválené bytové koncepce
d) Zápisy z jednání Kontrolního výboru občanského sdružení Spolkový dům Dolní
Kamenice (28. 4. 2012, 29. 8. 2012)
e) odměny členům komisí (GK, BSK, KZO, KPP)
f) Smlouva o úhradě neinvestičních nákladů Mateřské školy Kvíčovice
6. Ostatní
a) výsledky voleb do ZPK a Senátu ČR 2012
b) volební místnost ve volebním obvodu č. 6 Dolní Kamenice
c) peněžní dar dárcům krve 2012
d) Plán inventur na rok 2012
e) návštěva z Kümmersbrucku
f) návštěva v Kümmersbrucku
224/2012 doporučuje ZMH prodat část pozemku parc. č. 1132/12 o výměře cca 2 m2
v katastrálním území Holýšov manželům Ladislavu a Věře Činovcovým, bytem
Holýšov, Pod Makovým vrchem 465, za cenu 300 Kč za 1 m2. Oprávněné náklady
spojené s prodejem a sepsáním kupní smlouvy bude hradit strana kupující.
225/2012 doporučuje ZMH prodat část pozemku parc. č. 1203/9 o výměře cca 90 m2
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v katastrálním území Holýšov panu Petru Němečkovi, bytem Stod, Baarova 28, za
cenu 690 Kč za 1 m2. Oprávněné náklady spojené s prodejem a sepsáním kupní
smlouvy bude hradit strana kupující.
226/2012 bere na vědomí informaci, že 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, se za Zastupitelstvo města Holýšov zúčastní pan Petr
Návara a pan Rudolf Švec.
227/2012 nedoporučuje ZMH prodat pozemky parc. č. 142 o výměře 502 m2, parc. č. 137/1
o výměře 2197 m2, parc. č. 137/6 o výměře 1382 m2, parc. č. 143/1 o výměře 703 m2,
parc. č. 143/2 o výměře 1752 m2, vše v katastrálním území Dolní Kamenice
u Staňkova, panu Stanislavu Kreysovi, bytem Holýšov, část Dolní Kamenice 58.
228/2012 odkládá žádost občanského sdružení Spolkový dům Dolní Kamenice o prodloužení
Smlouvy o výpůjčce, která byla uzavřena mezi Městem Holýšov a občanským
sdružením Spolkový dům Dolní Kamenice, a to na schůzi RMH, která se uskuteční
3. prosince 2012.
229/2012
a) souhlasí s ukončením Smlouvy o nájmu nebytových prostor čp. 235 v Holýšově
v ulici MUDr. Šlejmara, která byla uzavřena mezi Městem Holýšov a paní Zlatuší
Pluhařovou, bytem Stod, Družstevní 286, a to k 31. říjnu 2012.
b) ukládá místostarostce Města Holýšov Bc. Haně Valachovičové, aby zajistila
vyvěšení záměru pronajmout nebytové prostory na adrese Holýšov, MUDr. Šlejmara
235, na úřední desku na zákonem stanovenou dobu.
230/2012 doporučuje ZMH schválit Zápis č. 3/2012 zasedání Finančního výboru ze dne
17. 10. 2012 podle předloženého návrhu.
231/2012 doporučuje ZMH schválit Rozpočtové opatření Města Holýšov na rok 2012 č. 3
podle předloženého návrhu.
232/2012
a) doporučuje ZMH prodat podle schválené bytové koncepce byt číslo 7 na adrese
Holýšov, Pod Makovým vrchem 526, panu Stanislavu Cheníčkovi, bytem tamtéž, za
cenu 463.400 Kč.
b) ukládá místostarostce Města Holýšov Bc. Haně Valachovičové, aby připravila
pravidla pro prodej bytů podle bytové koncepce na roky 2013 a 2014.
233/2012 bere na vědomí Zápis z jednání Kontrolního výboru občanského sdružení Spolkový
dům Dolní Kamenice dne 28. dubna 2012 a Zápis z jednání Kontrolního výboru
občanského sdružení Spolkový dům Dolní Kamenice dne 29. srpna 2012 podle
předložených návrhů.
234/2012 schvaluje odměny členům Grantové komise, Bytové a sociální komise, Komise pro
záležitosti občanů a Komise k projednávání přestupků za práci v roce 2012 podle
předloženého návrhu.
235/2012 schvaluje Smlouvu o úhradě neinvestičních výdajů Mateřské školy Kvíčovice, která
bude uzavřena mezi Obcí Kvíčovice a Městem Holýšov podle předloženého návrhu.
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236/2012 bere na vědomí výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech
12. a 13. října 2012 a 19. a 20. října 2012 a výsledky voleb do Zastupitelstva
Plzeňského kraje konaných ve dnech 12. a 13. října 2012.
237/2012
a) bere na vědomí informaci o nevyhovujícím technickém stavu volební místnosti pro
volební okrsek č. 6, která je umístěna v úřadovně Osadního výboru pro Dolní
Kamenici čp. 22.
b) ukládá radnímu Mgr. Liborovi Schröpferovi, aby prověřil možnost zřízení volební
místnosti v jiném vyhovujícím objektu v městské části Dolní Kamenice.
c) konstatuje, že pokud nebudou nalezeny vhodné prostory pro zřízení volební
místnosti v městské části Dolní Kamenice, bude volební místnost pro volební okrsek
č. 6 umístěna v holýšovském kulturním domu nebo holýšovské radnici, případně
v jiném vyhovujícím objektu v Holýšově.
238/2012 souhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, s poskytnutím peněžitých darů pro občany Holýšova, kteří bezplatně
darovali krev, podle předloženého návrhu.
239/2012 schvaluje Přílohu č. 1 Směrnice č. 38 k provádění inventarizace majetku a závazků –
Plán inventur na rok 2012, podle předloženého návrhu.
240/2012 bere na vědomí, že:
a) dne 18. října 2012 přijali ředitelka Městského kulturního střediska Holýšov paní Věra
Šlejmarová a radní Mgr. Libor Schröpfer zástupce partnerské obce Kümmersbruck,
kteří se zúčastnili večerního koncertu dechové hudby, který je v holýšovském
kulturním domu pravidelně pořádán.
b) bylo dohodnuto, že na podzim 2013 vystoupí v holýšovském kulturním domu
dechový soubor z obce Kümmersbruck.
c) bylo dohodnuto, že v měsíci květnu 2014 bude v obci Kümmersbruck uspořádána
putovní výstava obrazů místních výtvarníků z Holýšova a okolí, která v měsíci červnu
2014 doputuje také do města Holýšov.
241/2012 bere na vědomí, že ve dnech 8. až 10. října 2012 navštívili obci Kümmersbruck žáci
Základní školy Holýšov a Základní umělecké školy Holýšov, kteří tam nacvičovali
písně na společný koncert žáků základních škol, který se uskuteční v Kümmersbrucku
a v Holýšově v měsíci květnu 2013.
Dne 26. 10. 2012 zpracoval Mgr. Bc. Kamil Šefl

Ing. Antonín Pazour

Bc. Hana Valachovičová

starosta

místostarostka

Razítko Města Holýšov:
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