Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
108. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014 - 2018
konané dne 30. července 2018
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:
250/2018 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) Zajištění dodávky tepla pro město Holýšov – Petr Prášek
b) Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1360/1 v k. ú. Holýšov – …..
c) Pronájem části pozemku parc. č. 1415/1 v k. ú. Holýšov – zahrádka
d) Splnění usnesení RMH č. 413/2017 ze dne 15. 11. 2017 – legalizace studny
e) Návrh na prodej a odkup pozemků Nad Výhledy – ….
4. Žádosti
a) o koupi pozemku parc. č. 11/2 v k. ú. Holýšov – ….
b) o převod finančních prostředků mezi fondy – ZUŠ Holýšov
5. Ke schválení
a) Darovací smlouva – nalezené zvíře
b) Platový výměr ředitelky MŠ Holýšov
6. Ostatní
a) Pochod mobilisace 1938
251/2018
a)

b)

252/2018

bere na vědomí informaci advokáta Advokátní kanceláře Janstová, Smetana &
Nevečeřal Mgr. Petra Práška o postupu při uzavírání smluv na dodávku tepla
v rámci ukončené nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „Zajištění
dodávek tepla města Holýšov 2018“.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Jana Mendřece a místostarostu města
Holýšova Mgr. Bc. Kamila F. Šefla, aby projednali se společností PPT Potrubní
technika, s. r. o., sídlem Plzeň, Klatovská 515/169, podmínky dohody o
zvýšených účelně vynaložených nákladech.
doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova prodat část pozemku parc. č. 1360/1
(KN) o výměře 6 m2 v katastrálním území Holýšov ….., bytem …., za cenu 400
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Kč za 1 m2. Oprávněné náklady spojené s prodejem pozemku a sepsáním
kupní smlouvy hradí strana kupující.
253/2018
a)

b)

c)

254/2018
a)

b)

c)

255/2018
a)

b)

c)

souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 1415/1 v katastrálním území Holýšov o výměře cca 25 m2 …., bytem …..
schvaluje Nájemní smlouvu o pronájmu části pozemku parc. č. 1415/1
v katastrálním území Holýšov, která bude uzavřena mezi smluvními stranami
město Holýšov a …., bytem ….., podle předloženého návrhu. Smlouva bude
uzavřena na dobu určitou, a to od 1. 8. 2018 do 31. 12. 2018.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Jana Mendřece, aby podepsal smlouvu
uvedenou v odstavci b) tohoto usnesení.
bere na vědomí:
sdělení Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, že bylo splněno
usnesení Rady města Holýšova č. 413/2017 odstavec c) ze dne 15. 11. 2017.
pravomocné rozhodnutí Městského úřadu Stod, Odboru životního prostředí
č. j. 906/18/OŽP/Str ze dne 18. 5. 2018, kterým bylo městu Holýšovu vydáno
povolení k nakládání s podzemními vodami – k jejich odběru ze stávající kopané studny na pozemku parc. č. 43/2 v katastrálním území Dolní Kamenice u
Holýšova, za účelem zásobování objektu ve vlastnictví města Holýšova, ve kterém se nachází pohostinství.
pravomocné rozhodnutí o změně užívání stavby Městského úřadu Holýšov,
Stavebního odboru č. j. MUHOL/3624/2018 ze dne 16. 7. 2018, kterým se městu
Holýšovu povoluje změna v užívání části stavby víceúčelové budovy čp. 38 nacházející se na pozemku parc. č. 56 v katastrálním území Dolní Kamenice u Holýšova. Nový účel užívání předmětné části objektu je „výrobní prostory pro ruční montáž komponentů do mycích linek, který zahrnuje výrobní halu, kancelář,
sklad, denní místnost a sociální zázemí“.

bere na vědomí informaci starosty města Holýšova Mgr. Jana Mendřece o jednání s vlastníky pozemku parc. č. 1253 (KN) v katastrálním území Holýšov, …..,
bytem …., o možnost odkupu tohoto pozemku.
konstatuje, že návrh …., bytem ….., na prodej pouze části pozemku
parc. č. 1253 (KN) v katastrálním území Holýšov o výměře cca 200 m2, která se
nachází v ochranném pásmu vysokotlakého plynovodu, není pro město Holýšov výhodná.
bere na vědomí návrh Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov
na odkup části pozemku parc. č. 1253 (KN) v katastrálním území Holýšov tak,
aby pozemek mohl být využit k vytvoření stavební parcely a pověřuje starostu
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města Holýšova Mgr. Jana Mendřece, aby tuto variantu projednal s …., bytem
…...
256/2018

257/2018
a)

b)

258/2018
a)

b)

259/2018

260/2018
a)

b)

nedoporučuje Zastupitelstvu města Holýšova prodat pozemek parc. č. st. 11/2
v katastrálním území Holýšov o výměře 699 m2 ….., bytem ….., z důvodu, že
pozemek s budovou bez čísla popisného využívá společnost Městské technické
a bytové středisko Holýšov, s. r. o., k parkování vozidel zimní údržby a ke skladování stavebních materiálů.

vyhovuje žádosti ředitele Základní umělecké školy Holýšov Mgr. Norberta Štěříka ze dne 27. 7. 2018, o dodatečný převod finančních prostředků mezi fondy.
souhlasí s dodatečným převodem finančních prostředků ve výši 139.000 Kč
z rezervního fondu do fondu investic z důvodu, že tato částka byla použita na
nákup a instalaci videotelefonů v Základní umělecké škole Holýšov.

schvaluje návrh Darovací smlouvy, která bude uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov a budoucí obdarovaný, poté, co se město Holýšov stane
výlučným vlastníkem nalezeného psa na základě skutečnosti, že se o něj jako o
nalezené zvíře původní vlastník v zákonem stanovené lhůtě 2 měsíců od dne
vyhlášení nálezu nepřihlásil.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Jana Mendřece, aby po uplynutí zákonné lhůty podepsal smlouvu uvedenou v odstavci a) tohoto usnesení.
schvaluje s účinností od 1. 8. 2018 Platový výměr ředitelky Mateřské školy
Holýšov paní Ivany Smetákové, podle předloženého návrhu. Důvodem je
postup do vyššího platového stupně příslušné platové třídy a navýšení
osobního ohodnocení za dobré pracovní výsledky.

bere na vědomí informaci spolku MOBILISACE 1938, z. s., sídlem Plzeň, náměstí
T. G. Masaryka 1110/2, že se dne 8. 9. 2018 v bývalých kasárnách v Holýšově
uskuteční pochod MOBILISACE 1938. Pochod je věnován mobilizaci
Československé branné moci v září 1938, jako připomenutí významného
mezníku československých vojenských dějin.
souhlasí s využitím pozemků parc. č. 401/10 a 401/9 v katastrálním území
Neuměř pro pořádání pochodu uvedeného v odstavci a) tohoto usnesení.
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Mgr. Jan Mendřec
starosta

Razítko města Holýšova:

Mgr. Bc. Kamil F. Šefl
místostarosta

