Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšov

Město Holýšov

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
43.
schůze Rady města Holýšov ve volebním období 2010 - 2014
konané dne 5. listopadu 2012
Rada města Holýšov:
242/2012 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) pronájem nebytových prostor ve Zdravotním středisku Holýšov + SON
4. Žádosti
a) o prodej části pozemku parc. č. 110 (PK) v k. ú. Dolní Kamenice – manželé
Hupačovi
5. Ke schválení
a) nabídka na vypracování úvodního podkladu - akce „rekreační resort – Holýšov“
b) peněžní dar členům JSDHO Holýšov
c) veřejnoprávní smlouvy - RÚIAN
6. Ostatní
a) Dodatek č. 3 „Odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky Radbuzy“
b) podněty k pokácení a úpravě stromů a keřů
c) holýšovský hřbitov – vsypová loučka a nové kolumbárium
d) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC Holýšov za rok 2012
e) nabídka provozu nezávislé vysílací televizní stanice – RasTV Holýšov
f) změna termínů schůzí RMH
g) nová vlajka Města Holýšov
243/2012
a) souhlasí s pronájmem nebytových prostor v Holýšově v Příčné ulici čp. 236 za
účelem provozování lékařské praxe MDDr. Mgr. Kamile Bradové, bytem Stod,
Baarova 522.
b) schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor v Holýšově v Příčné ulici čp. 236 za
účelem provozování lékařské praxe, která bude uzavřena mezi Městem Holýšov
a MDDr. Mgr. Kamilou Bradovou, bytem Stod, Baarova 522, podle předloženého
návrhu.
244/2012
a) konstatuje, že záměr prodat část pozemku parc. č. 110 (PK) v katastrálním území
Dolní Kamenice u Staňkova musí být vyvěšen na úřední desce Městského úřadu
Holýšov na zákonem stanovenou dobu a poté se RMH vrátí k projednání žádosti
manželů Tomáše a Veroniky Hupačových, bytem Holýšov, Táborová 447.
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b) ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov zajistit vyvěšení
záměru prodat předmětnou část pozemku na úřední desku na zákonem stanovenou
dobu.
245/2012
a) bere na vědomí nabídku na vypracování úvodního podkladu pro rozhodovací proces
investora při přípravě realizace akce „rekreační resort – Holýšov“ předloženou
společností ING.WAY, s. r. o., sídlem Plzeň, Karlova 19.
b) souhlasí se zahájením přípravy realizace akce „rekreační resort – Holýšov“.
c) souhlasí s tím, že body č. 1, 2 a 3 nabídky na vypracování úvodního podkladu pro
rozhodovací proces investora při přípravě realizace akce „rekreační resort – Holýšov“
zpracuje společnost ING.WAY, s. r. o., sídlem Plzeň, Karlova 19. Smlouva o dílo
bude předložena RMH ke schválení.
d) jmenuje realizační tým pro přípravu realizace akce „rekreační resort – Holýšov“ ve
složení starosta Města Holýšov Ing. Antonín Pazour a vedoucí Oddělení majetku
a investic pan Milan Hulín.
e) konstatuje, že členové RMH navrhnou na příští schůzi RMH výstižnější název pro
akci podle odstavce a).
246/2012 souhlasí v souladu s § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen zákon o obcích), a v souladu s § 85
zákona o obcích, s poskytnutím peněžního daru ve výši 1.000 Kč každému členu
Jednotky sboru dobrovolných hasičů Holýšov za práci pro Město Holýšov v roce
2012, a to panu Josefu Chloupkovi, panu Pavlu Faitovi ml., panu Juraji Engelovi,
panu Pavlu Faitovi, panu Radkovi Dopirákovi, panu Davidu Hrubantovi, panu
Davidu Marcellovi, panu Františku Kratochvílovi, panu Miroslavu Kulišanovi, panu
Martinu Lorencovi, panu Jiřímu Engelovi, panu Bronislavu Říčkovi, panu Lukáši
Jiránkovi, panu Bronislavu Říčkovi ml., panu Janu Votrubovi, panu Ondřeji
Benešovi, panu Markovi Engelovi, panu Františku Novákovi, panu Tomáši Jandovi
a panu Jiřímu Jandovi.
247/2012
a) doporučuje ZMH souhlasit s uzavřením veřejnoprávních smluv o zabezpečení
provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace adres
a nemovitostí na rok 2013 mezi Městem Holýšov a Obcemi Bukovec, Čečovice,
Černovice, Horní Kamenice, Kvíčovice, Neuměř, Štichov a Všekary.
b) doporučuje ZMH schválit vzorový návrh veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení
provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace adres
a nemovitostí na rok 2013, která bude uzavřena s obcemi ze správního obvodu Města
Holýšov, a to s obcemi Bukovec, Čečovice, Černovice, Horní Kamenice, Kvíčovice,
Neuměř, Štichov a Všekary, podle předloženého návrhu.
248/2012 bere na vědomí Dodatek č. 3 ke Smlouvě o multitranšovém klubovém úvěru ze dne
17. října 2006 „Odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky Radbuzy“,
který byl uzavřen mezi smluvními stranami Svazkem obcí Mikroregionu Radbuza,
sídlem Dobřany, Náměstí T. G. M. 1, jako dlužníkem, Českou spořitelnou, a. s.,
sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, jako věřitelem a agentem a Československou
obchodní bankou, a. s., sídlem Praha 5, Radlická 333/150, jako věřitelem.
249/2012
a) souhlasí s pokácením 1 ks douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii), 1 ks smrku
ztepilého (Picea abies), a odstraněním dřevin, jejichž obvody jsou do 80 cm, a to 1 ks
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borovice černé (Pinus nigra Arnold), 1 ks zeravu západního (Thuja occidentalis), 3 ks
zeravu východního (Thuja orientalis L.) a 2 ks keřů šeříku, které se nacházejí na části
pozemku (KN) parc. č. 1295/1 v katastrálním území Holýšov.
b) souhlasí s tím, že pokácení a odstranění dřevin podle odstavce a) provede na náklady
Města Holýšov společnost Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o.,
sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14.
250/2012
a) souhlasí se zahájením přípravy projektu na vybudování vsypové loučky a rozšíření
kolumbária na holýšovském hřbitově.
b) jmenuje realizační tým na zajištění přípravy projektu podle odstavce a) ve složení
místostarostka Města Holýšov Bc. Hana Valachovičová, referentka Finančního
odboru Městského úřadu Holýšov paní Václava Bublová a správce holýšovského
hřbitova pan David Giňa.
251/2012 bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC Holýšov za rok 2012
ze dne 2. 11. 2012, který zpracovaly kontrolorky Krajského úřadu Plzeňského kraje,
Odborem ekonomickým, Oddělením přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly.
252/2012 odkládá rozhodnutí o nabídce na provoz nezávislé městské internetové vysílací
televizní stanice RasTV Holýšov na příští schůzi RMH.
253/2012 bere na vědomí, že starosta Města Holýšov Ing. Antonín Pazour zrušil schůze RMH,
které se měly uskutečnit 19. listopadu 2012 a 3. prosince 2012 a místo nich určil
termín příští schůze RMH na 26. listopadu 2012.
254/2012 pověřuje tajemníka Městského úřadu Holýšov Mgr. Bc. Kamila F. Šefla, aby do
konce února 2013 připravil návrhy nové vlajky Města Holýšov.
Dne 12. 11. 2012 zpracoval Mgr. Bc. Kamil Šefl

Ing. Antonín Pazour

Bc. Hana Valachovičová

starosta

místostarostka

Razítko Města Holýšov:
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