Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
84. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2010 - 2014
konané dne 14. července 2014

Rada města Holýšova:
208/2014 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) žádost o prodej části pozemku parc. č. st. 7/1 (KN) v k. ú. Holýšov – Barbora Säcklová
4. Žádosti
a) o pomoc při vybudování projektu „Zázemí pro naše děti“ – MO ČRS Holýšov
b) o prodej pozemků 142 (PK) a 142 (KN) v k. ú. Dolní Kamenice u Staňkova – Jan Ambrož, Lydie Reitspiesová
5. Ke schválení
a) SOD „Veřejné koupaliště v Holýšově“ – dokumentace pro stavební řízení
6. Ostatní
a) informace o aktuálním stavu převzetí výtopny v sídlišti Pod Makovým vrchem
b) děkovný dopis od pana Artura Otta z Belgie
c) nabídka společnosti EvoBus „Schritte zum Verlegen von Stolpersteinen“
d) návštěva Richarda Gassnera starosty partnerského města Kümmersbruck
209/2014 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova prodat část pozemku parc. č. st. 7/1
(KN) v katastrálním území Holýšov o výměře cca 20 m2 paní Barboře Säcklové,
bytem Holýšov, Táborová 289, za cenu 500 Kč za 1 m2. Oprávněné náklady spojené s prodejem pozemku a sepsáním kupní smlouvy bude hradit strana kupující.
210/2014
a)
bere na vědomí žádost o pomoc při vybudování projektu „Zázemí pro naše děti“,
tzn. „pomoc při výstavbě klubovny, přidělení pozemku nebo jiná výpomoc při
vybudování zázemí pro naše děti“, kterou podala Místní organizace Českého rybářského svazu Holýšov, se sídlem Holýšov, Americká 516 (dále jen MO ČRS
Holýšov).
b)
vyzývá MO ČRS Holýšov, aby upřesnila svůj požadavek uvedený v žádosti podle
odstavce a) tohoto usnesení.
c)
konstatuje, že pokud by MO ČRS Holýšov chtěla pro realizování projektu „Zázemí pro naše děti“ od města Holýšova pozemek, je možné si jej pronajmout či
koupit, ale zároveň konstatuje, že město Holýšov v současné době nemá vhodné
pozemky, které by MO ČRS Holýšov mohlo nabídnout.
211/2014
a)
konstatuje, že záměr prodat pozemky parc. č. 142 (PK) o výměře 414 m2 a parc.
č. 142 (KN) o výměře 502 m2, oba v katastrálním území Dolní Kamenice u StaňDne 17. 7. 2014 zpracoval: Mgr. Bc. Kamil F. Šefl
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b)

kova, musí být vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Holýšov na zákonem
stanovenou dobu a poté se RMH vrátí k projednání žádosti pana Jana Ambrože
a paní Lydie Reitspiesové, oba bytem Holýšov, Horní 360.
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo vyvěšení záměru prodat pozemky parc. č. 142 (PK) o výměře 414 m 2 a parc. č. 142
(KN) o výměře 502 m2, oba v katastrálním území Dolní Kamenice u Staňkova, na
úřední desku Městského úřadu Holýšov na zákonem stanovenou dobu.

212/2014
a)
schvaluje Smlouvu o dílo číslo SOD.2014.005.8.209-3.Holysov.Koupaliste.DSP,
která bude uzavřena mezi městem Holýšov a společností SLADKÝ&PARTNERS, s. r. o., sídlem Praha 6, Nad Šárkou 60, podle předloženého návrhu.
b)
pověřuje starostu města Holýšov Ing. Antonína Pazoura podpisem smlouvy ve
smyslu odstavce a) tohoto usnesení.
213/2014 bere na vědomí informaci o aktuálním stavu převzetí výtopny v sídlišti Pod Makovým vrchem od společnosti PPT Potrubní technika, s. r. o., sídlem Plzeň, Na
Vápenicích 1.
214/2014
a)
bere na vědomí děkovný dopis od pana Artura Otta z Belgie, který se zúčastnil
2. 5. 2014 vzpomínkových oslav osvobození města Holýšova.
b)
souhlasí s tím, aby originál dopisu byl předán a vystaven v Domu dějin Holýšovska.
215/2014 souhlasí s tím, aby nabídku společnosti EvoBus „Schritte zum Verlegen von Stolpersteinen“ psanou v německém jazyce radní Mgr. Libor Schröpfer přeložil a poté
se vrátí k jejímu projednání.
216/2014 bere na vědomí informaci o tom, že ve dnech 10. a 11. 7. 2014 přijel na základě
pozvání starosty města Holýšova na návštěvu z partnerského města Kümmersbrucku v SRN starosta pan Richard Gassner, jemuž končí volební období.
Společně s manželkou a představiteli města Holýšova si prohlédl město Holýšov
a po krátkém pobytu odjel zpět do SRN. Tato návštěva byla výrazem díků za
dlouholetou podporu partnerství obou měst.

Ing. Antonín Pazour
starosta

Radek Špiller
radní

Razítko města Holýšov:
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