Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
70. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2010 - 2014
konané dne 16. prosince 2013

Rada města Holýšova:
295/2013
1.
2.
3.

4.

5.

6.

schvaluje následující pořad schůze:
Zahájení schůze
Schválení pořadu schůze
Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) žádost o prodloužení nájmu lesních pozemků a porostů, Dodatek č. 3 – Žák
b) žádost o nájem pozemků parc. č. 1233/1, 1233/2 a 1246/142 v k. ú. Holýšov
– Tětekovi
Žádosti
a) o pronájem vodní umělé nádrže v Dolní Kamenici – ČRS MO Holýšov
b) o prominutí pohledávky za stravné Milana Lukeše – MŠ Holýšov
Ke schválení
a) Zápis č. 4/2013 zasedání finančního výboru ze dne 11. 12. 2013
b) Rozpočtové opatření města Holýšova na rok 2013 číslo 4
c) Ceník služeb odvozu a odstranění SKO pro občany 2014
d) výběrová komise na obsazení nového pracovního místa: „vedoucí DDH“
e) Výroční zpráva ZŠ Holýšov
f) Zápis z jednání Školské rady při ZŠ Holýšov ze dne 28. 11. 2013
g) odměna ředitelce ZŠ Holýšov
h) návrh na podání výpovědi z SON částí pozemků parc. č. 882 a 1393/1
v k. ú. Holýšov
Ostatní
a) předání průkazů energetické náročnosti vybraných budov města – CNE
b) příspěvek na 59. babybox v Domažlické nemocnici
c) příspěvek na ultrazvuk 3D pro gynekologicko-porodnické oddělení Stodské
nemocnice

296/2013
a) souhlasí s prodloužením pronájmu holýšovských městských lesů a porostů panu
Jaroslavu Žákovi, bytem Staňkov, Krchleby 138.
b) schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu lesních pozemků a porostů, který
bude uzavřen mezi městem Holýšov a panem Jaroslavem Žákem, bytem Staňkov,
Krchleby 138, podle předloženého návrhu.
297/2013 odkládá žádost paní Stanislavy Tětek Šejdové a pana Miloše Těteka, oba bytem
Holýšov, U Tří borovic 742, o dlouhodobý pronájem pozemků parc. č. 1233/1,
1233/2 a 1246/142 vše v katastrálním území Holýšov na chov koní do doby, než
bude k žádosti přiloženo souhlasné vyjádření podepsané vlastníky sousedních
nemovitostí.
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298/2013
a) konstatuje, že záměr pronajmout vodní umělou nádrž na (KN) pozemku parc.
č. 39/5 v katastrálním území Dolní Kamenice u Staňkova o výměře 342 m 2 musí
být vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Holýšov na zákonem stanovenou
dobu a poté se RMH vrátí k projednání žádosti Českého rybářského svazu MO
Holýšov, sídlem Holýšov, Americká 516.
b) ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo vyvěšení záměru ve smyslu odstavce a) na úřední desku na zákonem stanovenou dobu.
c) vyzývá Český rybářský svaz MO Holýšov, sídlem Holýšov, Americká 516, aby
doplnil svoji žádost na pronájem vodní umělé nádrže na (KN) pozemku parc.
č. 39/5 v katastrálním území Dolní Kamenice u Staňkova o výměře 342 m 2 o souhlasné vyjádření Osadního výboru pro část Dolní Kamenice.
299/2013 nevyhovuje žádosti o prominutí pohledávky, která vznikla za nezaplacené stravné
v období květen až srpen 2012 za dítě Milan Lukeš ve výši 1.881 Kč v Mateřské
škole Holýšov, a ukládá Mateřské škole Holýšov vést tuto pohledávku v evidenci
a vymáhat jí.
300/2013 doporučuje ZMH schválit Zápis č. 4/2013 zasedání finančního výboru ze dne
11. prosince 2013 podle předloženého návrhu.
301/2013 doporučuje ZMH schválit Rozpočtové opatření města Holýšova na rok 2013 číslo 4 podle předloženého návrhu.
302/2013 schvaluje Ceník služeb odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu pro
občany města Holýšova od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 podle předloženého návrhu.
303/2013 jmenuje do výběrové komise na obsazení nového pracovního místa „vedoucí organizační složky města Holýšova Dům dějin Holýšovska“, a to Ing. Antonína Pazoura jako předsedu, Mgr. Josefa Nejdla – ředitele muzea Chodska v Domažlicích, Bc. Hanu Valachovičovou, Mgr. Bc. Kamila F. Šefla a paní Naděždu
Kalinovou jako členy.
304/2013 schvaluje Výroční zprávu Základní školy Holýšov za školní rok 2012/2013 podle
předloženého návrhu.
305/2013 schvaluje Zápis z jednání Školské rady při Základní škole Holýšov konaného dne
28. listopadu 2013.
306/2013 schvaluje odměnu ředitelce Základní školy Holýšov Mgr. Ivaně Sedlákové podle
předloženého návrhu.
307/2013 souhlasí s výpovědí nájemní smlouvy o dočasném užívání částí pozemků parc.
č. 882 a 1393/1 v katastrálním území Holýšov o výměře 135 m2 panu Václavu
Lukešovi, bytem Holýšov, Jiráskova třída 295, z důvodu dluhu na nájemném za
rok 2013 v celkové výši 675 Kč.
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308/2013 bere na vědomí Předávací protokol vypracovaný společností CNE Trade, s. r. o.,
sídlem Plzeň, Částkova 74, jehož předmětem je vypracování a předání průkazů
energetické náročnosti vybraných budov města Holýšova.
309/2013 souhlasí s tím, že město Holýšov přispěje finanční částkou 5.000 Kč z rozpočtu
města na rok 2014 na pořízení 59. babyboxu, který bude od 18. prosince 2013
umístěn v Domažlické nemocnici.
310/2013 doporučuje ZMH přispět finanční částkou 25.000 Kč z rozpočtu města Holýšov
na rok 2014 na ultrazvuk 3D na gynekologicko-porodnické oddělení Stodské nemocnice.

Dne 18. 12. 2013 zpracoval: Mgr. Bc. Kamil F. Šefl

Ing. Antonín Pazour
starosta

Bc. Hana Valachovičová
místostarostka

Razítko Města Holýšov:
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