Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
80. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2010 - 2014
konané dne 12. května 2014

Rada města Holýšova:
140/2014 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
4. Žádosti
a) o prodej části pozemku parc. č. 406/14 v k. ú. Neuměř v PZ II – P. Hanka
b) o souhlas s použitím znaku města Holýšova – Josef Kozák
5. Ke schválení
a) FRB – jmenování stavební komise
6. Ostatní
a) Protokol č. 032301114 o výsledku kontroly – o hospodaření energií – ČR
SEI
b) kronika města Holýšova – aktiv kronikářů
c) rozšíření správy majetku města společností MTBS
141/2014 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova prodat pozemek parc. č. 406/14 (KN)
v katastrálním území Neuměř o výměře cca 200 m2 panu Petru Hankovi, bytem
Holýšov, třída 1. máje 529, za cenu 130 Kč za 1 m2. Oprávněné náklady spojené
s prodejem pozemku a sepsáním kupní smlouvy bude hradit strana kupující.
142/2014 souhlasí s použitím barevného znaku města Holýšova na přítisk na kupón známky
číslo 745/2012 (A – gratulační, motiv orchideje) a číslo 796/2014 (A – s názvem
„pro štěstí“), které budou vydány u příležitosti oslav „145 let pošty v Holýšově“.
Základním motivem pro přítisk je fotografie současné budovy pošty v Holýšově.
143/2014 jmenuje členy stavební komise pro posouzení žádostí o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení na území města Holýšova na rok 2014 ve složení: Ing. Zuzana
Burianová jako předsedkyně, Bc. Hana Valachovičová, pan Milan Hulín, paní
Andrea Pražáková, paní Naděžda Kalinová a paní Naděžda Valešová jako členové.
144/2014 bere na vědomí Protokol č. 032301114 o výsledku kontroly dodržování ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění
pozdějších předpisů, ze dne 18. 3. 2014, zpracovaný ČR – Státní energetickou inspekcí, územní inspektorát pro Plzeňský a Karlovarský kraj, sídlem Plzeň 26, Rejskova 3.
145/2014 bere na vědomí informaci o konání střediskového aktivu kronikářů, který se
uskuteční dne 22. 5. 2014 od 16:00 hodin v zámecké sýpce na bylinkovém panství
Rochlov, a kterého se zúčastní kronikářka města Holýšova paní Marie Vavříková.
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146/2014 bere na vědomí informaci o přípravě schůzky vedení města Holýšova s vedením
společnosti Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14, a řediteli všech příspěvkových organizací města Holýšova (Městské kulturní středisko Holýšov, Základní škola Holýšov, Mateřská škola Holýšov a Základní umělecká škola Holýšov) ve věci možného rozšíření správy
majetku města společností Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o.
Dne 15. 5. 2014 zpracoval: Mgr. Bc. Kamil F. Šefl

Ing. Antonín Pazour
starosta

Bc. Hana Valachovičová
místostarostka

Razítko města Holýšov:
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