Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
111. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014 - 2018
konané dne 12. září 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:
286/2018 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – FINAL KOM
b) Vyrozumění k podanému oznámení – Policie ČR
4. Žádosti
a) o souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla společnosti – Zdeňka
Grznárová
b) o poskytnutí finančních prostředků pro děti z dětského domova – RAFAEL DĚTEM

287/2018
a)
schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, který bude uzavřen mezi smluvními
stranami město Holýšov a společnost FINAL KOM, s. r. o., sídlem Mochtín, Kocourov 36, podle předloženého návrhu. Předmětem dodatku je prodloužení
termínu dokončení díla „Holýšov, rekonstrukce ulic Tylova II. etapa a Truhlářská“ z důvodu prodloužení stavebních prací v rámci pokládky kanalizačního
a vodovodního řadu včetně napojení k nemovitostem a z důvodu časové prodlevy u vydání stavebního povolení pro rekonstrukci Truhlářské ulice. Zhotovitel
se zavazuje provést dílo nejpozději do 31. 10. 2018.
b)
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Jana Mendřece podpisem dodatku
smlouvy ve smyslu odstavce a) tohoto usnesení.
288/2018 bere na vědomí vyrozumění o šetření Krajského ředitelství policie Plzeňského
kraje, Územního odboru Domažlice, Obvodního oddělení Holýšov č. j. KRPP29319-9/ČJ-2018-030112 ze dne 6. 9. 2018, ve věci trestního oznámení na možné úmyslné zničení buku lesního nacházejícího se na pozemku parc. č. 853/17
(KN) v katastrálním území Holýšov. Po provedeném šetření bylo zjištěno, že
k odumření uvedeného stromu došlo vlivem působení houby vějířovec obrovský, která napadá kořenový systém stromu.
Dne 14. 9. 2018 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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289/2018
a)
souhlasí s umístěním sídla právnické osoby Holýšovská pediatrie, s. r. o., na adrese Holýšov, Příčná 236.
b)
konstatuje, že musí být vyvěšen záměr pronajmout nebytové prostory
v Městském zdravotním středisku Holýšov, Příčná 236, které má v současné
době pronajaté MUDr. Zdeňka Grznárová, na úřední desce Městského úřadu
Holýšov na zákonem stanovenou dobu.
c)
pověřuje místostarostu města Holýšova Mgr. Bc. Kamila F. Šefla, aby zajistil vyvěšení záměru v souladu s odstavcem b) tohoto usnesení.
d)
konstatuje, že změna Smlouvy o nájmu nebytových prostor v Městském zdravotním středisku, která je uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov
a MUDr. Zdeňka Grznárová, sídlem Holýšov, Příčná 236, bude provedena po
vyvěšení záměru na úřední desce Městského úřadu Holýšov a na základě předloženého výpisu z obchodního rejstříku o založení právnické osoby Holýšovská
pediatrie, s. r. o.
290/2018
a)
nevyhovuje žádosti nadačního fondu RAFAEL DĚTEM, sídlem Ostrava, Umělecká 305/1, o poskytnutí finančních prostředků pro děti z dětského domova
v Janovicích u Rýmařova na lázeňský pobyt v Luhačovicích.
b)
konstatuje, že město Holýšov má Program o poskytování dotací, který upravuje
účelové poskytnutí finančních prostředků (dotací) z rozpočtu města Holýšova,
podle kterého se žádosti o finanční příspěvky podávají v období od 17. října do
15. prosince na následující kalendářní rok.

Mgr. Jan Mendřec
starosta

Mgr. Bc. Kamil F. Šefl
místostarosta

Razítko města Holýšova:

Dne 14. 9. 2018 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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