Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
81. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2010 - 2014
konané dne 26. května 2014
Rada města Holýšova:
147/2014 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) rozšíření správy městského majetku společností MTBS – informace ze
schůzky s řediteli
4. Žádosti
a) o vyjádření souhlasu se záborem veřejného prostranství – reklamní akce
společnosti Toyota Dolák FUN-POINT
b) o převod pozemků parc. č. 1379/14 a 1379/15 v k. ú. Holýšov do vlastnictví místní organizace Junáka v Holýšově
c) o souhlas s hostováním v Holýšově v sídlišti Pod Makovým vrchem – Cirkus Varieté Cramer
d) o povolení využívat odstavnou plochu k propagaci – Hofmann Wizard
5. Ke schválení
a) Zápis 31. schůze bytové a sociální komise ze dne 22. 5. 2014
b) Zápis jednání stavební komise FRB města Holýšova ze dne 21. 5. 2014
c) Závěrečný účet a účetní závěrka města Holýšova za rok 2013
d) Opatření obecné povahy č. 1/2014 (StO)
e) prodej pozemku parc. č. 1127/6 v k. ú. Holýšov – rezervační smlouva RK
Evropa
f) Rozhodnutí Rady Fondu ASEKOL – projekt č. 2014028 (sběrný dvůr)
g) Závěrečný účet DSO Svazek Domažlicko za rok 2013
h) peněžitý dar uvolněným členům ZMH
6. Ostatní
a) Výroční zpráva ZKS – rozdělení zisku
b) nabídky na koupi „mikrobusu“ na Městské zdravotní středisko Holýšov
c) návštěva partnerského města Kümmersbruck
148/2014 bere na vědomí informaci o konání schůze 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, za účelem možné úpravy či rozšíření správy městského majetku společností
Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o., která se uskutečnila dne
21. 5. 2014.
149/2014 souhlasí s uskutečněním reklamní akce společnosti Toyota Dolák FUN-POINT na
veřejném prostranství na náměstí 5. května (parkoviště nalevo) na pozemku parc.
č. 7/1 v katastrálním území Holýšov o velikosti cca 70 m2 dne 2. 6. 2014 za podmínky, že před konáním akce uhradí poplatek za užívání veřejného prostranství
podle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2010, o místních poplatcích, v platném znění.
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150/2014
a)
odkládá žádost pana Petra Kolenatého, bytem Chotěšov, Klostermannova 653,
o bezúplatný převod pozemků parc. č. 1379/14 a 1379/15 (KN) v katastrálním
území Holýšov do vlastnictví neziskové organizace Junák – svaz skautů a skautek
ČR – středisko „A. B. S.“ Holýšov, zastoupené panem Petrem Kolenatým, sídlem
Holýšov, Husova třída 412.
b)
ukládá starostovi města Holýšova Ing. Antonínu Pazourovi a místostarostce města Holýšova Bc. Haně Valachovičové pozvat pana Petra Kolenatého na schůzku
a pověřuje je jednáním ve smyslu odstavce a) tohoto usnesení.
151/2014 souhlasí s hostováním Cirkusu Variete Cramer na ploše veřejného prostranství
v lokalitě Pod Makovým vrchem v Holýšově dne 5. 6. 2014 za podmínky, že Cirkus Variete Cramer před akcí zaplatí poplatek za užívání veřejného prostranství
podle Obecně závazné vyhlášky města Holýšov č. 2/2010, o místních poplatcích,
v platném znění.
152/2014 souhlasí s využitím veřejného prostranství - odstavné plochy v ulici Politických
vězňů v Holýšově společností Hofmann Wizard, s. r. o., sídlem Plzeň, Prešovská
4, za účelem propagace volných pracovních pozic, a to dne 2. 6. 2014 od 09:00
hodin do 11:00 hodin za podmínky, že před konáním akce společnost upřesní plochu záběru a uhradí poplatek za užívání veřejného prostranství podle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2010, o místních poplatcích, v platném znění.
153/2014 schvaluje Zápis 31. schůze bytové a sociální komise ze dne 22. 5. 2014 podle
předloženého návrhu (příloha č. 2).
154/2014 doporučuje ZMH schválit Zápis jednání stavební komise Fondu rozvoje bydlení
města Holýšova ze dne 21. 5. 2014 – posouzení žádostí o poskytnutí půjček podle
předloženého návrhu (příloha č. 3).
155/2014 doporučuje ZMH schválit:
a)
Závěrečný účet města Holýšova za rok 2013 podle předloženého návrhu.
b)
Účetní závěrku města Holýšova za rok 2013 podle předloženého návrhu.
156/2014 schvaluje Opatření obecné povahy č. 1/2014 v souladu s § 99 odst. 1 a § 102 odst.
2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení), v platném
znění, za použití § 5 odst. 2 a § 6 odst. 6 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon), podle § 171 a § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,
§ 97 stavebního zákona a § 17 odst. 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, jak vyplývá
ze změn provedených vyhláškou č. 63/2013 Sb., podle předloženého návrhu.
157/2014
a)
doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit prodej pozemku parc.
č. 1127/6 o výměře 479 m2 v katastrálním území Holýšov na základě Rezervační
smlouvy, která byla uzavřena mezi městem Holýšov (prodávajícím), společností
EVROPA realitní kancelář PLZEŇ, s. r. o., sídlem Plzeň, Klatovská třída 340/25
(zprostředkovatel), a manželi Miloslavem a Marií Šindelářovými, bytem Holýšov,
Na Stráni 669 (zájemce).
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b)

ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov připravit materiály
pro prodej předmětného pozemku pro Zastupitelstvo města Holýšova.

158/2014
a)
bere na vědomí Rozhodnutí Rady Fondu ASEKOL ze dne 13. 5. 2014.
b)
souhlasí s uzavřením Smlouvy o výpůjčce přístřešku na zpětný odběr elektrozařízení poskytnutý v rámci grantového řízení Fond ASEKOL, která bude uzavřena
mezi městem Holýšov a společností ASEKOL, s. r. o., sídlem Praha 4, Československého exilu 2062/8, podle předloženého návrhu.
c)
pověřuje starostu města Holýšova Ing. Antonína Pazoura podpisem Smlouvy ve
smyslu odstavce a) tohoto usnesení.
159/2014 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit Závěrečný účet DSO Svazku
Domažlicko za rok 2013 podle předloženého návrhu.
160/2014 schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, peněžitý dar uvolněným členům Zastupitelstva města Holýšov, a to starostovi Ing. Antonínu Pazourovi a místostarostce Bc. Haně Valachovičové podle předloženého návrhu.
161/2014 bere na vědomí Zprávu akcionářům o činnosti společnosti Západočeské komunální služby, a. s., v roce 2013, kterou předložila společnost Západočeské komunální služby, a. s., sídlem Plzeň, Koterovská 522/168, podle předloženého návrhu.
162/2014
a)
bere na vědomí zápis o průzkumu trhu na nákup „mikrobusu“ na Městské zdravotní středisko Holýšov jako náhradu za dosluhující VW Transporter podle předloženého návrhu.
b)
nemá námitek, aby kupní smlouva na nákup mikrobusu byla uzavřena se společností Auto Volf, s. r. o., Holýšov, která nabídla nový automobil Citroën Jumpy
Kombi Multispace 2.0 HDi 125 94 kW, 9 míst, za cenu 488.840 Kč.
163/2014
a)
bere na vědomí informaci, že dne 23. 5. 2014 navštívili partnerské město Kümmersbruck starosta Ing. Antonín Pazour, radní Mgr. Libor Schröpfer, ředitel Městského kulturního střediska Holýšov Ing. Jiří Zíval a vedoucí organizační složky
města Holýšova „Dům dějin Holýšovska“ Mgr. Josef Hais a zúčastnili se otevření
putovní výstavy obrazů místních výtvarníků města Kümmersbrucku a také výtvarníků z Holýšova a okolí.
b)
stanovuje ředitele Městského kulturního střediska Holýšov Ing. Jiřího Zívala kurátorem putovní výstavy v Holýšově, která se uskuteční v měsíci září 2014
v Kulturním domě Holýšov.

Ing. Antonín Pazour
starosta

Bc. Hana Valachovičová
místostarostka
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