Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšov

Město Holýšov

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
28.
schůze Rady města Holýšov ve volebním období 2010 - 2014
konané dne 23. ledna 2012

Rada města Holýšov:
13/2012

schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) žádost o koupi pozemků parc. č. 236 díl „b“, 237 díl „a“ a 1554 díl „c“
v k. ú. Holýšov – DSP Market
4. Žádosti
a) o koupi pozemků a nemovitosti v Průmyslové zóně II Holýšov – Plus
Institut
b) o koupi části pozemku parc. č. 406/45 v k. ú. Neuměř v Průmyslové zóně II
Holýšov – Lukáš, Lepší
c) o koupi pozemku parc. č. 1127/21 v k. ú. Holýšov – Ing. Kovalská
d) o zvolení nových přísedících – Okresní soud v Domažlicích
1. Ke schválení
a) nový platový výměr ředitelky ZŠ Holýšov Mgr. Ivany Sedlákové
b) Zápis Grantové komise ze dne 18. 01. 2012
c) koupě pozemků parc. č. 831/1 a 836/1 v k. ú. Holýšov – České dráhy
d) podněty k pokácení a úpravě stromů a keřů
5. Ostatní
a) návštěva z Belgie – prezident 17. střeleckého praporu

14/2012

doporučuje ZMH schválit prodej pozemků parc. č. 236 díl „b“ o výměře 875 m 2,
parc. č. 237 díl „a“ o výměře 561 m 2 a parc. č. 1554 díl „c“ o výměře 524 m 2 (vše
PK) v katastrálním území Holýšov, celková výměra 1960 m2 společnosti DSP –
Market s. r. o., sídlem Domažlice, Havlíčkova 6, za cenu 150 Kč za 1m 2 a
oprávněné náklady spojené s prodejem pozemků a to za předpokladu, že v rámci
majetkoprávního řízení ve věci uzavření kupní smlouvy bude rovněž uzavřena
smlouva o zřízení věcných břemen na existující inženýrské sítě v souladu
s předloženými stanovisky správců a vlastníků inženýrských sítí.

15/2012
a) bere na vědomí žádost společnosti Plus Institut s. r. o., sídlem Kvíčovice 96
o koupi pozemků parc. č. 575/23, parc. č. 575/24, parc. č. 575/25, části pozemku
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parc. č. 575/50 a budovy bez čp./če nacházející se na pozemku parc. č. 1484 vše
v katastrálním území Holýšov, v Průmyslové zóně II v Holýšově.
b) pověřuje starostu Ing. Antonína Pazoura a radního Radka Špillera přípravou
podkladů potřebných k realizaci prodeje pozemků a nemovitosti uvedených
v odstavci a).
16/2012
a) bere na vědomí žádost pana Zdeňka Lukáše, bytem Holýšov, Luční 435
a Ing. Michaely Lepší, bytem Plzeň, U Jam 19 o koupi části pozemku
parc. č. 406/45 o výměře cca 102 m2 v katastrálním území Neuměř, v Průmyslové
zóně II Holýšov.
b) pověřuje starostu Ing. Antonína Pazoura a radního Radka Špillera přípravou
podkladů potřebných k realizaci prodeje části pozemku uvedeného v odstavci a).
17/2012

doporučuje ZMH schválit prodej pozemku parc. č. 1127/21 (evidenční číslo 31)
o výměře 686 m2 v katastrálním území Holýšov Ing. Romaně Kovalské, bytem
Plzeň - Újezd, K Úvozu 698 E, za cenu 690 Kč za 1 m 2. Oprávněné náklady
s prodejem pozemku a sepsáním kupní smlouvy bude hradit strana kupující.

18/2012

doporučuje ZMH zvolit jako přísedící u Okresního soudu v Domažlicích Bc.
Hanu Valachovičovou, bytem Holýšov, Pod Makovým vrchem 526.

19/2012

schvaluje nový platový výměr ředitelky Základní školy Holýšov Mgr. Ivany
Sedlákové podle předloženého návrhu.

20/2012

bere na vědomí Zápis ze zasedání Grantové komise ze dne 18. ledna 2012 podle
předloženého návrhu.

21/2012

doporučuje ZMH schválit koupi pozemků parc. č. 831/1 o výměře 2.547 m 2
a parc. č. 836/1 o výměře 5.014 m2 vše v katastrálním území Holýšov
od společnosti České dráhy a. s., sídlem Praha, Nábřeží Ludvíka Svobody
1222/12 za navrženou kupní cenu 1.050.000,- Kč s tím, že kupní smlouva bude
sepsána v roce 2012 a navržená kupní cena bude zaplacena v roce 2013,
po schválení rozpočtu Města Holýšov na rok 2013.

22/2012
a) souhlasí s pokácením 1 ks smrku a prořezem 3 ks smrků nacházejících se na
veřejném prostranství před bytovým domem Ruská čp. 385 v Holýšově,
na pozemku parc. č. 1314/1 (KN) v katastrálním území Holýšov.
b) souhlasí s pokácením 5 ks borovic a smrků nacházejících se v blízkosti bytového
domu Pod Makovým vrchem čp. 457 v Holýšově, na pozemku parc. č. 1145/4
(KN) v katastrálním území Holýšov.
c) odkládá žádost Společenství vlastníků bytových jednotek čp. 414, sídlem
Holýšov, Husova třída 414, o prořez spodních pater stromů 1 ks modřínu, 2 ks
borovic, 1 ks ořechu a zkrácení koruny 1 ks břízy, nacházejících se před a za
bytovým domem v Husově třídě čp. 414 v Holýšově, na pozemku parc. č. 1397/2
(KN) v katastrálním území Holýšov.
d) souhlasí s pokácením souvislého pásu tújí podél bytového domu Pod Makovým
vrchem čp. 541 v Holýšově, na pozemku parc. č. 1203/9 (KN) v katastrálním
území Holýšov.
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e) nesouhlasí s pokácením 1 ks lípy nacházející se před bytovým domem na třídě
1. máje čp. 390 v Holýšově, na pozemku parc. č. 1567 (KN) v katastrálním území
Holýšov.
f) odkládá žádost Společenství vlastníků bytových jednotek čp. 461, 462, 463,
464, sídlem Holýšov, Pod Makovým vrchem 461, 462, 463 a 464 o prořez
a pokácení souboru taxonů nacházejících se v blízkosti bytových domů v ulici
Pod Makovým vrchem čp. 461 – 464, na pozemku parc. č. 1145/2 (KN)
v katastrálním území Holýšov.
g) souhlasí s pokácením 4 ks tújí, se zvednutím koruny a prořezem 1 ks modřínu,
s prořezem 3 ks borovic a 1 ks javoru nacházejících se na veřejném prostranství
mezi bytovými domy Na Radosti čp. 319 - 321 a bytovými domy Ruská čp. 334 –
335, na pozemku parc. č. 1404/1 (KN) v katastrálním území Holýšov.
h) odkládá žádost paní Jany Pavlíkové, bytem Holýšov, Husova třída 299
o posouzení stavu 1 ks břízy a 4 ks smrků nacházejících se naproti bytovému
domu Husova třída čp. 299 v Holýšově, na pozemku parc. č. 1349/8 (KN)
v katastrálním území Holýšov.
i) odkládá žádost paní Jindřišky Maxové, bytem Holýšov, Husova třída 301
o zhodnocení stavu stromů nacházejících se naproti bytovému domu Husova třída
čp. 301 v Holýšově, na pozemku parc. č. 1349/8 (KN) v katastrálním území
Holýšov.
j) souhlasí s pokácením 1 ks borovice nacházející se v blízkosti bytového domu
Pod Makovým vrchem čp. 457 v Holýšově, na pozemku parc. č. 1203/10 (KN)
v katastrálním území Holýšov.
k) souhlasí s tím, že pokácení stromů provede na náklady Města společnost
Městské technické a bytové středisko Holýšov s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí
5. května 14, a s tím, že prořezání, ošetření či jiné úpravy na nekácených stromech
a výsadbu nových dřevin provede na náklady Města podnikatel v oboru
arboristiky pan Tomáš Hupač, Profi Tree Work, bytem Holýšov, Táborová 447,
podle předložené cenové nabídky.
23/2012

bere na vědomí:
a) dopis prezidenta 17. střeleckého praporu pana Michela M. Gilaina ze dne
28. prosince 2011.
b) že ve čtvrtek 26. ledna 2012 navštíví město Holýšov prezident 17. střeleckého
praporu pan Michel M. Gilain spolu s dalšími členy výboru.

Dne 25. 01. 2012 zpracovala Mgr. Jana Štenglová

Ing. Antonín Pazour

Bc. Hana Valachovičová

starosta

místostarostka
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Razítko Města Holýšov:
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