Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
9. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2018 - 2022
konané dne 1. března 2019
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:
81/2019
schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) Žádost o poskytnutí finančního daru – Spolek tělesně handicapovaných
PK
b) Doplnění usnesení RMH č. 325/2018 ze dne 12. 11. 2018
c) Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1395/2 v k. ú. Holýšov – …..
d) Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1395/3 v k. ú. Holýšov – …..
e) Žádost o prodej pozemku parc. č. 819/40 v k. ú. Holýšov – …..
f) Odmítnutí poskytnuté dotace – …..
4. Žádosti
a) o úpravu a kácení vzrostlých stromů rostoucích mimo les – OMI
b) o prodej pozemku parc. č. 575/58 a části pozemku parc. č. 575/34
v k. ú. Holýšov – …..
c) o prodej pozemků parc. č. 604/12, parc. č. 608/2 a parc. č. 1529/9
v k. ú. Holýšov – EUROMAROLAN
d) o ukončení SON nebytových prostor čp. 235 – …..
e) o prodloužení SON části pozemku parc. č. 922/1 v k. ú. Holýšov –
KM BOHEMIA
5. Ke schválení
a) Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 01992019 – pečovatelská služba
– PK
b) Účelově určený dar pro MKS Holýšov – FINAL KOM
c) Prodej bytů z vlastnictví města Holýšova
d) Smlouva o dílo – Tomáš Hupač
e) Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání –
Rehabilitace Holýšov
6. Ostatní
a) CONVOY OF REMEMBRANCE 1945 – 2019 – Military Car Club Plzeň
b) Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ Holýšov ze dne 18. 2. 2019
Dne 21. 2. 2019 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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82/2019
a)

b)

schvaluje:
podle článku 2 odstavce 6 Programu o poskytování dotací schváleného usnesením Zastupitelstva města Holýšova číslo 132 ze dne 16. 9. 2015, poskytnutí
dotace ve výši 5.000 Kč Spolku zdravotně handicapovaných Plzeňského kraje,
IČ 05007992, sídlem Staňkov, Rašínova 48, na projekt tuzemské rekondiční pobyty v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace podle zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
která bude uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov a Spolek zdravotně handicapovaných Plzeňského kraje, IČ 05007992, sídlem Staňkov, Rašínova 48, podle předloženého návrhu (příloha č. 2). Předmětem smlouvy je poskytnutí účelových peněžních prostředků v celkové výši 5.000 Kč na projekt:
tuzemské rekondiční pobyty v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

83/2019

doplňuje své usnesení č. 325/2018 odst. b) ze dne 12. 11. 2018 takto: Rada města Holýšova pověřuje radního města Holýšova Ing. Martina Pytlíka k přijímání
prohlášení o vstupu do manželství ve smyslu § 11a odst. 1 písm. a) zákona
č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.

84/2019

doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova prodat část pozemku parc.
č. 1395/2 (KN) o výměře cca 125 m2 v katastrálním území Holýšov ….., bytem
….., za cenu 300 Kč za 1 m2. Oprávněné náklady spojené s prodejem pozemku
bude hradit strana kupující.

85/2019

doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova prodat část pozemku parc.
č. 1395/3 (KN) o výměře cca 121 m2 v katastrálním území Holýšov ….., bytem
….., za cenu 300 Kč za 1 m2. Oprávněné náklady spojené s prodejem pozemku
bude hradit strana kupující.

86/2019
a)

b)

c)

bere na vědomí informaci Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, že během vyvěšení záměru prodat pozemek parc. č. 819/40 (KN) o výměře
1.389 m2 v katastrálním území Holýšov byla Městskému úřadu doručena další
žádost, a to: ….., bytem ….., a ….., bytem …...
nedoporučuje Zastupitelstvu města Holýšova prodat pozemek parc. č. 819/40
(KN) o výměře 1.389 m2 v katastrálním území Holýšov, …., bytem ….., z důvodu
plánovaného rozvoje města Holýšova v dané lokalitě.
nedoporučuje Zastupitelstvu města Holýšova prodat pozemek parc. č. 819/40
(KN) o výměře 1.389 m2 v katastrálním území Holýšov, …., bytem ….. a …., bytem ….., z důvodu plánovaného rozvoje města Holýšova v dané lokalitě.

Dne 21. 2. 2019 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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d)

87/2019

88/2019
a)

b)

c)

89/2019
a)

b)

90/2019
a)

ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zahájilo jednání s ……, bytem ….., o odkupu pozemku parc. č. 862/2 (KN) v katastrálním
území Holýšov pro zajištění přístupu k pozemku parc. č. 819/40 (KN)
v katastrálním území z veřejné komunikace.
bere na vědomí vyjádření ….., bytem ….., že nepřijímá dotaci ve výši 10.000 Kč,
která jí byla schválena usnesení Rady města Holýšova č. 49/2019 odst. w) ze
dne 4. 2. 2019 na projekt: Maškarní benefiční ples 2019.

nesouhlasí s pokácením 1 ks lípy velkolisté, 3 ks břízy bělokoré a souboru jehličnatých dřevin nacházejících se pod blokovou kotelnou v ulici Pod Makovým
vrchem v Holýšově, na pozemku parc. č. 1145/2 (KN) v katastrálním území Holýšov. Důvodem je skutečnost, že se jedná o zcela provozně bezpečné jedince
v dostatečné vzdálenosti od bytového domu bez jakéhokoliv konfliktu s okolím.
nesouhlasí s pokácením 1 ks borovice těžké a 1 ks smrku pichlavého nacházejících se v okolí bytového domu na adrese Holýšov, Ruská 374, na pozemku
parc. č. 1317 (KN) v katastrálním území Holýšov. Důvodem je skutečnost, že se
jedná o provozně bezpečné jedince bez jakéhokoliv konfliktu s okolím.
souhlasí s tím, že prořezání, ošetření či jiné úpravy včetně sledování bezpečnosti na nekácených stromech provede na náklady města Holýšova podnikatel
v oboru arboristiky pan Tomáš Hupač, Profi Tree Work, bytem Holýšov, Táborová 447, podle platné smlouvy o dílo.

konstatuje, že nejprve musí být vyvěšen záměr prodat pozemek parc. č. 575/58
(KN) o výměře 715 m2 a část pozemku parc. č. 575/34 (KN) o výměře cca
1.135 m2 (lokalita Průmyslová zóna II – Holýšov) na úřední desce Městského
úřadu Holýšov na zákonem stanovenou dobu a po uplynutí lhůty se Rada města Holýšova vrátí k projednání žádosti ….., bytem …...
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo vyvěšení záměru uvedeného v odstavci a) tohoto usnesení.

konstatuje, že nejprve musí být vyvěšen záměr prodat pozemky parc. č. 604/12
(KN) o výměře 291 m2, parc. č. 608/2 (KN) o výměře 291 m2 a parc. č. 1529/9
(KN) o výměře 337 m2 vše v katastrálním území Holýšov (lokalita Pičmanova
mlýna) na úřední desce Městského úřadu Holýšov na zákonem stanovenou
dobu a po uplynutí lhůty se Rada města Holýšova vrátí k projednání žádosti
společnosti EUROMAROLAN, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 101.

Dne 21. 2. 2019 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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b)

91/2019
a)

b)

92/2019
a)

b)

93/2019
a)

b)

ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo vyvěšení záměru uvedeného v odstavci a) tohoto usnesení.

v souladu s odstavcem VII Smlouvy o nájmu nebytových prostor v Holýšově,
MUDr. Šlejmara 235 ze dne 26. 5. 2009, ve znění Dodatku č. 1 a 2, souhlasí
s ukončením smlouvy, která byla uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov a ….., bytem ….... Výpovědní lhůtou činí jeden měsíc, to znamená že
smlouva bude ukončena k 31. 3. 2019.
pověřuje místostarostku města Holýšova paní Alenu Burianovou, aby zajistila
vyvěšení záměru pronajmout nebytové prostory uvedené v odstavci a) tohoto
usnesení.

konstatuje, že záměr pronajmout část pozemku parc. č. 922/1 (KN) o výměře
36,28 m2 v katastrálním území Holýšov, musí být vyvěšen na úřední desce
Městského úřadu Holýšov na zákonem stanovenou dobu a poté se Rada města Holýšova vrátí k projednání žádosti společnosti KM BOHEMIA, s. r. o., sídlem
Holýšov, náměstí 5. května 13.
pověřuje místostarostku města Holýšova paní Alenu Burianovou, aby zajistila
vyvěšení záměru uvedeného v odstavci a) tohoto usnesení.

schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. 01992019 podle § 10a zákona
č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která bude uzavřena mezi
smluvními stranami Plzeňský kraj, sídlem Plzeň, Škroupova 18, a město Holýšov,
podle předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové finanční dotace ve výši 723.988 Kč určené na poskytování základních činností sociální
služby Pečovatelská služba (ID: 269642).
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Libor Schröpfera, aby podepsal smlouvu uvedenou v odstavci a) tohoto usnesení.

94/2019

schvaluje přijetí účelově určeného daru – věcných darů v hodnotě 16.388 Kč
Městským kulturním střediskem Holýšov na organizování městského plesu
od společnosti FINAL KOM, s. r. o., sídlem Mochtín, Kocourov 36.

95/2019
a)

doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit:
prodej bytu č. 1 s příslušenstvím na adrese Holýšov, Horní 362, ….., bytem …..,
za cenu 399.799 Kč. Kupující dále hradí poměrnou část ceny za vyhotovení
prohlášení vlastníka budovy ve výši 1.843 Kč a poplatek za návrh na vklad do
katastru nemovitostí ve výši 1.000 Kč.

Dne 21. 2. 2019 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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b)

c)

d)

e)

96/2019
a)

b)

97/2019
a)

b)

98/2019

prodej bytu č. 6 s příslušenstvím na adrese Holýšov, Horní 356, ….., bytem …..,
za cenu 499.909 Kč. Kupující dále hradí poměrnou část ceny za vyhotovení
prohlášení vlastníka budovy ve výši 1.881 Kč a poplatek za návrh na vklad do
katastru nemovitostí ve výši 1.000 Kč.
prodej bytu č. 6 s příslušenstvím na adrese Holýšov, Horní 355, ….., bytem …..,
za cenu 360.380 Kč. Kupující dále hradí poměrnou část ceny za vyhotovení
prohlášení vlastníka budovy ve výši 1.881 Kč a poplatek za návrh na vklad do
katastru nemovitostí ve výši 1.000 Kč.
prodej bytu č. 7 s příslušenstvím na adrese Holýšov, Horní 362, ….., bytem …..,
za cenu 530.813 Kč. Kupující dále hradí poměrnou část ceny za vyhotovení
prohlášení vlastníka budovy ve výši 1.843 Kč a poplatek za návrh na vklad do
katastru nemovitostí ve výši 1.000 Kč.
že prodávající město Holýšov hradí zpracování znaleckého posudku
a vyhotovení kupní smlouvy.

schvaluje Smlouvu o dílo, která bude uzavřena mezi smluvními stranami město
Holýšov a fyzická osoba podnikající Tomáš Hupač, sídlem Holýšov, Táborová
447, podle předloženého návrhu. Předmětem smlouvy o dílo je ošetřování
dřevin podle aktuální Inventarizace zeleně v intravilánu města Holýšova.
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to do 31. 12. 2021.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Libor Schröpfera, aby podepsal smlouvu uvedenou v odstavci a) tohoto usnesení.

schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání, který
bude uzavřen mezi smluvními stranami město Holýšov a společnost Rehabilitace Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, Příčná 236, podle předloženého návrhu.
Předmětem dodatku je změna výše nájemného za jeden rok.
pověřuje starostu města Holýšova Mgr. Libor Schröpfera, aby podepsal dodatek uvedený v odstavci a) tohoto usnesení.
bere na vědomí informaci místostarostky města Holýšova Bc. Hany
Valachovičové, že u příležitosti 74. výročí konce 2. světové války, dne 7. 5. 2019
ve 12:00 hodin, přijede do města „Convoy of remembrance 1945 – 2019“.
V rámci akce se uskuteční pietní akt u bývalého koncentračního tábora a dále
bude konvoj pokračovat na parkoviště za kulturním domem, kde bude cca
2 hodiny vystavena vojenská technika z období 2. světové války. Akci pořádá
spolek Military Car Club Plzeň, z. s., sídlem Plzeň, Domažlická 172a.

Dne 21. 2. 2019 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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99/2019

bere na vědomí Zápis zasedání Školské rady při Základní škole Holýšov ze dne
18. 2. 2019.

Mgr. Libor Schröpfer
starosta

Bc. Hana Valachovičová
místostarostka

Razítko města Holýšova:

Dne 21. 2. 2019 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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