Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
83. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2010 - 2014
konané dne 23. června 2014

Rada města Holýšova:
194/2014 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
4. Žádosti
a) o pronájem NP v PZ II + SON – Štěpán Hirschl
b) o připojení k elektrické síti + SOPS – Libor Gabriel
5. Ke schválení
a) Dodatek č. 2 SON na NP v čp. 235 – Jitka Khasová
b) Dodatek č. 2 SON na NP v čp. 235 – Veronika Hupačová
c) Dodatek č. 1 SON na NP v čp. 235 – Romana Šeterlová
d) Dodatek č. 2 SON pozemku parc. č. 723/13 – Petr Hamrle
e) Kupní smlouva na pozemky parc. č. 1041 a 1064 v k. ú. Holýšov – Beranová, Dědová
f) Příkazní smlouva č. 10/Li/2014 Holýšov (administrace) – vrt HV 05 –
GPL-INVEST
g) Příkazní smlouva č. 09/Li/2014 Holýšov (výběr. řízení) – vrt HV 05 –
GPL-INVEST
h) Smlouva o inženýrské činnosti při získávání rozhodnutí o umístění stavby
(územní rozhodnutí), stavebního a vodoprávního povolení a přípravě akce:
Holýšov – rekreační areál „Tankodrom“ – ING.WAY
i) odměna řediteli MKS Holýšov
6. Ostatní
a) poděkování za spolupráci při volbách – ČSÚ
b) pozvánka pro zástupce partnerského švýcarského města Port na srpen 2014
195/2014
a)
souhlasí s pronájmem nebytových prostor skladu v Holýšově v Průmyslové zóně
II v budově č. 104 nacházející se na stavebním pozemku parc. č. 99 v katastrálním
území Neuměř za účelem využití k podnikatelské činnosti panu Štěpánu Hirschlovi, bytem Holýšov, Sadová 596.
b)
schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor skladu v Holýšově v Průmyslové
zóně II v budově č. 104 nacházející se na stavebním pozemku parc. č. 99 v katastrálním území Neuměř, která bude uzavřena mezi městem Holýšov a panem Štěpánem Hirschlem, bytem Holýšov, Sadová 596, podle předloženého návrhu.
196/2014
a)
souhlasí se zajištěním dodávky elektrické energie do objektu bez čísla popisného
v Holýšově v Průmyslové zóně II (v bývalém vojenském označení budova č. 22),
který se nachází na stavebním pozemku parc. č. 104 v katastrálním území Neuměř, panu Liboru Gabrielovi, bytem Holýšov, Pod Makovým vrchem 472.
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b)

schvaluje Smlouvu o poskytování služeb – dodávky elektrické energie do objektu
bez čísla popisného v Holýšově v Průmyslové zóně II (v bývalém vojenském
označení budova č. 22), který se nachází na stavebním pozemku parc. č. 104 v katastrálním území Neuměř, která bude uzavřena mezi městem Holýšov a panem
Liborem Gabrielem, bytem Holýšov, Pod Makovým vrchem 472, podle předloženého návrhu.

197/2014
a)
souhlasí s pronájmem nebytových prostor v Holýšově v ulici MUDr. Šlejmara
čp. 235 za účelem provozování kadeřnických služeb paní Jitce Khasové, bytem
Holýšov, Táborová 424.
b)
schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o nájmu nebytových prostor v Holýšově v ulici
MUDr. Šlejmara čp. 235, který bude uzavřen mezi městem Holýšov a paní Jitkou
Khasovou, bytem Holýšov, Táborová 424, podle předloženého návrhu.
198/2014
a)
souhlasí s pronájmem nebytových prostor v Holýšově v ulici MUDr. Šlejmara
čp. 235 za účelem provozování fyzioterapie paní Veronice Hupačové, bytem Holýšov, Táborová 447.
b)
schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o nájmu nebytových prostor v Holýšově v ulici
MUDr. Šlejmara čp. 235, který bude uzavřen mezi městem Holýšov a paní Veronikou Hupačovou, bytem Holýšov, Táborová 447, podle předloženého návrhu.
199/2014
a)
souhlasí s pronájmem nebytových prostor v Holýšově v ulici MUDr. Šlejmara
čp. 235 za účelem provozování učebny na výuku jazyků Mgr. Romaně Šeterlové,
bytem Horní Kamenice 63.
b)
schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o nájmu nebytových prostor v Holýšově v ulici
MUDr. Šlejmara čp. 235, který bude uzavřen mezi městem Holýšov a Mgr. Romanou Šeterlovou, bytem Horní Kamenice 63, podle předloženého návrhu.
200/2014
a)
souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 723/13 (v ulici u EvoBusu) v katastrálním území Holýšov panu Petru Hamrlovi, bytem Holýšov, Pod Makovým vrchem 482.
b)
schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 723/13 (v ulici
u EvoBusu) v katastrálním území Holýšov, který bude uzavřen mezi městem Holýšov a panem Petrem Hamrlem, bytem Holýšov, Pod Makovým vrchem 482,
podle předloženého návrhu (příloha č. 7).
201/2014 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit kupní smlouvu, která bude
uzavřená mezi městem Holýšov (strana kupující) a vlastníky pozemkových parcel
č. 1041 o výměře 3.111 m2 a č. 1064 o výměře 4.568 m2, obě (PK) v katastrálním
území Holýšov, paní Christou Beranovou, bytem Dolní Kamenice 55, a paní Jiřinou Dědovou, bytem Plzeň, Sokolovská 1135/145 (strana prodávající), za sjednanou kupní cenu 160 Kč za 1 m2 podle předloženého návrhu. Celková kupní cena
je 1.228.640 Kč. Náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a s podáním návrhu
na vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující, daň z nabytí nemovitých věcí
uhradí prodávající.
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202/2014
a)
schvaluje Příkazní smlouvu číslo: 10/Li/2014 na zajištění inženýrské činnosti
spočívající v administraci dotace stavby „Holýšov – vrt HV 05,“ která bude uzavřena mezi městem Holýšov a společností GPL-INVEST, s. r. o., sídlem České
Budějovice, Kněžskodvorská 2632, podle předloženého návrhu.
b)
pověřuje starostu města Holýšova Ing. Antonína Pazoura podpisem smlouvy ve
smyslu odstavce a) tohoto usnesení.
203/2014
a)
schvaluje Příkazní smlouvu číslo: 09/Li/2014 na zajištění inženýrské činnosti
spočívající v provedení díla a vykonání činností a úkonů souvisejících se zajištěním činností pro administraci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu pro
stavbu „Holýšov – vrt HV 05,“ která bude uzavřena mezi městem Holýšov a společností GPL-INVEST, s. r. o., sídlem České Budějovice, Kněžskodvorská 2632,
podle předloženého návrhu.
b)
pověřuje starostu města Holýšova Ing. Antonína Pazoura podpisem smlouvy ve
smyslu odstavce a) tohoto usnesení.
204/2014
a)
schvaluje Smlouvu o inženýrské činnosti při získávání rozhodnutí o umístění
stavby (územní rozhodnutí), stavebního a vodoprávního povolení a přípravě akce:
Holýšov – rekreační areál „Tankodrom“, která bude uzavřena mezi městem Holýšov a společností ING.WAY, s. r. o., sídlem Plzeň, Karlova 19, podle předloženého návrhu.
b)
pověřuje starostu města Holýšova Ing. Antonína Pazoura podpisem smlouvy ve
smyslu odstavce a) tohoto usnesení.
205/2014 schvaluje odměnu řediteli Městského kulturního střediska Holýšov Ing. Jiřímu
Zívalovi podle předloženého návrhu.
206/2014 bere na vědomí děkovný dopis Krajské správy Českého statistického úřadu
v Plzni, sídlem Plzeň, Slovanská alej 36, za spolupráci při organizování a zabezpečení voleb do Evropského parlamentu.
207/2014
a)
souhlasí s pozváním zástupců partnerského švýcarského města Port k návštěvě
města Holýšova v období od 14. do 17. 8. 2014.
b)
ukládá radnímu Mgr. Liboru Schröpferovi, aby ve smyslu předcházejícího odstavce připravil v německém jazyce pozvánku zástupcům švýcarského města Port.

Ing. Antonín Pazour
starosta

Bc. Hana Valachovičová
místostarostka

Razítko města Holýšov:
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