Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
77. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2010 - 2014
konané dne 24. března 2014
Rada města Holýšova:
79/2014

80/2014
a)

b)

81/2014
a)

b)

schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) žádost o pronájem pozemků parc. č. 1233/1, 1233/2 a 1246/142 v k. ú. Holýšov - Tětekovi
4. Žádosti
a) o pronájem NP ve Školní ulici čp. 72 + SON – Václav Tesař
b) o pronájem NP ve Školní ulici čp. 72 + SON – Lucie Ticháčková
c) o úpravu ceny prodeje pozemku parc. č. 684/14 v k. ú. Holýšov – Marta
Heidlerová
d) o povolení kácení a úpravu stromů rostoucích mimo les
5. Ke schválení
a) Dodatek č. 2 SON na provoz potravinového stánku – Pavel Kráčmer
b) projekt rekonstrukce kotelny – koncepce
c) centrální nákup energií
d) změna ve složení Komise pro záležitosti občanů
6. Ostatní
a) Průzkum trhu a posouzení nabídek – veřejná zakázka malého rozsahu
„Dohodce pro nákup zemního plynu na Českomoravské komoditní burze
Kladno“
b) Kümmersbruck – informace o volbách
c) rekreační areál - informace
souhlasí s pronájmem části pozemků parc. č. 1233/2 (KN) a parc. č. 1471 (PK),
vše v katastrálním území Holýšov manželům paní Stanislavě Tětek Šejdové a panu Milošovi Tětekovi, oba bytem Holýšov, U Tří borovic 742, a to do 31. 12.
2014.
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zpracovalo
návrh smlouvy o nájmu předmětných pozemků ve smyslu odstavce a) tohoto
usnesení.
souhlasí s pronájmem nebytových prostor v Holýšově ve Školní ulici čp. 72 za
účelem provozování kanceláře pro výuku autoškoly panu Václavu Tesařovi, bytem Holýšov, Táborová 431.
schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor v Holýšově ve Školní ulici čp. 72
za účelem provozování kanceláře pro výuku autoškoly, která bude uzavřena mezi
městem Holýšov a panem Václavem Tesařem, bytem Holýšov, Táborová 431,
podle předloženého návrhu.
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82/2014
a)

b)

83/2014

84/2014
a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

souhlasí s pronájmem nebytových prostor v Holýšově ve Školní ulici čp. 72 za
účelem provozování Dětského centra Ovečka, sídlem Holýšov, Pod Makovým vrchem 621, zastoupeného paní Lucií Ticháčkovou.
schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor v Holýšově ve Školní ulici čp. 72
za účelem provozování dětského centra, která bude uzavřena mezi městem Holýšov a Dětským centrem Ovečka, sídlem Holýšov, Pod Makovým vrchem 621, zastoupeným paní Lucií Ticháčkovou, podle předloženého návrhu.
doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova prodat pozemek parc. č. 684/14 (KN)
v katastrálním území Holýšov o výměře 179 m2 paní Martě Heidlerové, bytem
Holýšov, Jiráskova třída 230, za cenu 130 Kč za 1 m2. Oprávněné náklady spojené
s prodejem pozemku a sepsáním kupní smlouvy bude hradit strana kupující.
souhlasí s pokácením 1 ks Picea abies (smrk ztepilý), který se nachází na pozemku parc. č. 867/7 (KN) v katastrálním území Holýšov v blízkosti garáže pana
Františka Kroy, bytem Holýšov, Tylova 441.
souhlasí s pokácením 1 ks Acere platanoides (javor mleč), který se nachází na pozemku parc. č. 1318/2 (KN) v katastrálním území Holýšov v blízkosti nemovitosti
manželů Jana a Hany Mendřecových, bytem Holýšov, Na Stráni 667.
odkládá rozhodnutí o pokácení 1 ks Tilia platyphyllos (lípa velkolistá), která se
nachází na pozemku parc. č. 1295/1 (KN) v katastrálním území Holýšov
v ochranném pásmu plynovodní přípojky k bytovému domu čp. 437 v Táborové
ulici v Holýšově a ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov
zahájit jednání se společností RWE, a. s. o případném návrhu technického i finančního řešení.
souhlasí s provedením obvodové redukce 1 ks Quercus robur (dub letní), který se
nachází na pozemku parc. č. 27/1 (KN) v katastrálním území Holýšov u příjezdové komunikace k zahrádkářské kolonii pod ulicí Politických vězňů v Holýšově.
souhlasí s pokácením 1 ks smrku a 3 ks zerav (túje) včetně kolem rostoucích přízemních kosodřevin, které se nacházejí na pozemku parc. č. 1287/4 (KN) v katastrálním území Holýšov před západní fasádou Městského kulturního střediska Holýšov, sídlem Holýšov, Americká 516.
souhlasí s pokácením 1 ks Pseudotsuga Menziesii (douglaska tisolistá) a prořezání 1 ks Quercus robur (dub letní), které se nacházejí na pozemcích parc. č. 1402/1
a parc. č. 1379/1 (KN), vše v katastrálním území Holýšov, v blízkosti bytového
domu čp. 411 v Holýšově, a konstatuje, že veškerá kácení stromů a údržba zeleně
probíhá v souladu s platnými zákony a rozhodnutími Rady města Holýšova na základě podpory dendrologických posudků a v souladu s platnou Inventarizací zeleně města Holýšova. Činnost orgánu životního prostředí Městského úřadu Holýšov
je svázána přísnou legislativou a není možné kácení stromů mimo rámec touto legislativou vymezený.
souhlasí s pokácením 1 ks Pseudotsuga Menziesii (douglaska tisolistá), která se
nachází na pozemku parc. č. 1402/2 (KN) v katastrálním území Holýšov
v blízkosti bytového domu čp. 412 v Holýšově.
souhlasí s tím, že pokácení stromů podle odstavců a), b), e), f) a g) provede na
náklady města Holýšova společnost Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14, a s tím, že prořezání, ošetření
či jiné úpravy včetně sledování bezpečnosti na nekácených stromech a výsadbu
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nových dřevin provede na náklady města Holýšova podnikatel v oboru arboristiky
pan Tomáš Hupač, Profi Tree Work, bytem Holýšov, Táborová 447, podle předložené cenové nabídky.
85/2014
a)

b)

souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 922/1 v katastrálním území Holýšov
na Jiráskově třídě za účelem provozování potravinového stánku společnosti KM
BOHEMIA, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 13.
schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 922/1 v katastrálním území Holýšov na Jiráskově třídě za účelem provozování potravinového
stánku, který bude uzavřen mezi městem Holýšov a společností KM BOHEMIA,
s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 13, podle předloženého návrhu.

86/2014

schvaluje variantu „1“ pro řešení investičního projektu „Rekonstrukce kotelny
v sídlišti Pod Makovým vrchem“.

87/2014

souhlasí, v souvislosti s převzetím blokové kotelny v sídlišti Pod Makovým vrchem, s centralizovaným nákupem energií na Českomoravské komoditní burze
Kladno, a to od 1. 6. 2014.

88/2014
a)
b)

89/2014
a)

b)
c)

odvolává paní Jiřinu Kovaříkovou, bytem Holýšov, třída 1. máje 390, z Komise
pro záležitosti občanů.
jmenuje paní Annu Růžkovou, bytem Holýšov, Školní 503, členkou Komise pro
záležitosti občanů.
bere na vědomí informaci o provedeném průzkumu trhu v oblasti zastupování
města Holýšova dohodcem na Českomoravské komoditní burze Kladno při centralizovaném nákupu komodity zemního plynu.
souhlasí, že Smlouva o zprostředkování burzovních obchodů bude uzavřena se
společností MM TRADER CZ, a. s., IČ 26419521, sídlem Kladno, Arbesova 492.
pověřuje starostu města Holýšova Ing. Antonína Pazoura podpisem smlouvy ve
smyslu odstavce b) tohoto usnesení.

90/2014

bere na vědomí dopis z německého partnerského města Kümmersbruck ze dne
19. 3. 2014.

91/2014

bere na vědomí informaci o pokračování přípravy realizace akce „Holýšov - rekreační areál Tankodrom“.

Dne 28. 3. 2014 zpracovala: Ing. Romana Tesařová

Ing. Antonín Pazour
starosta

Bc. Hana Valachovičová
místostarostka
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