Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
78. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2010 - 2014
konané dne 7. dubna 2014

Rada města Holýšova:
92/2014

schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) žádost o odvoz školáků ze ZŠ Holýšov do Holýšova, části Nový Dvůr
b) žádost o pronájem vodní umělé nádrže v Dolní Kamenici – ČRS MO Holýšov
c) žádost o pronájem části pozemku parc. č. 95/1 v k. ú. Dolní Kamenice –
Roman Šula
d) žádost o prodej části pozemku p. č. 143/2 v k. ú. Dolní Kamenice – Stanislav Kreysa
e) žádost o prodej pozemku parc. č. 1246/55 v k. ú. Holýšov – Milan Lamina
f) koupě pozemků parc. č. 1046, 1047, 1050 v k. ú. Holýšov – Marie Stulíková
g) nájem pozemků parc. č. 1203/1, 1217/2 a částí pozemků parc. č. 1145/5,
1203/9, 1203/10, 1203/11, 1203/15, 1203/18, 1287/4 vše v k. ú. Holýšov +
SON (pouť)
4. Žádosti
a) o věcný dar pro nejúspěšnější sportovce roku 2013 v okrese Domažlice
b) o prodej části pozemku parc. č. 1203/35 v k. ú. Holýšov – Petr Němeček
5. Ke schválení
a) Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
č. OS201420000014 + Dodatek č. 1
b) Dodatek smlouvy o výkonu služby architekta (prodloužení)
c) peněžitý dar – Věra Šlejmarová
6. Ostatní
a) prodej bytu č. 3 v Holýšově v ulici Pod Makovým vrchem čp. 524 - otevírání obálek
b) informace o převodu technologie blokové kotelny, plnění smluv o poradenství
c) Májové oslavy v Holýšově 2014 – program
d) změna ve složení JSDHO Holýšov
e) návrh na „Řešení pro online marketing obce Holýšov“ – Mafra
f) dopis nově zvolenému starostovi partnerské obce Kümmersbruck
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93/2014
a)

b)

c)

94/2014
a)

b)

95/2014
a)
b)

96/2014

97/2014
a)

b)

98/2014
a)

bere na vědomí výsledek jednání zástupců Krajského úřadu Plzeňského kraje,
Policie ČR – Dopravní inspektorát Domažlice, společnosti ČSAD Autobusy Plzeň, a. s., a společnosti České dráhy, a. s., s městem Holýšov ve věci rozšíření autobusové přepravy cestujících pro žáky Základní školy Holýšov z/do části Holýšova Nový Dvůr a konstatuje, že za stávajících podmínek nelze zamýšlený záměr
zrealizovat.
souhlasí s rozšířením provozu mikrobusu VW Transporter SPZ 1P6 6041 k odvozu žáků Základní školy Holýšov z/do části Holýšova Nový Dvůr na 2 jízdy
v ranních hodinách a 1 jízdu v odpoledních hodinách.
pověřuje místostarostku města Holýšova Bc. Hanu Valachovičovou jednáním
o konkrétních časech odvozu žáků Základní školy Holýšov z/do části Holýšova
Nový Dvůr prostřednictvím mikrobusu VW Transporter SPZ 1P6 6041.

souhlasí s pronájmem vodní umělé nádrže v Holýšově v části Dolní Kamenice na
(KN) pozemku parc. č. 39/5 v katastrálním území Dolní Kamenice u Staňkova
o výměře 342 m2 místní organizaci Českého rybářského svazu v Holýšově, sídlem
Holýšov, Americká 516.
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov připravit Smlouvu
o nájmu vodní umělé nádrže ve smyslu odstavce a) tohoto usnesení.

souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 95/1 (KN) v katastrálním území
Dolní Kamenice u Staňkova panu Romanu Šulovi, bytem Holýšov, Táborová 426.
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov připravit Smlouvu
o nájmu ve smyslu odstavce a) tohoto usnesení.
doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova prodat část pozemku parc. č. 143
(PK) v katastrálním území Dolní Kamenice u Staňkova o výměře cca 1.800 m2
panu Stanislavu Kreysovi, bytem Dolní Kamenice 58, za cenu 40 Kč za 1 m2.
Oprávněné náklady spojené s prodejem pozemku a sepsáním kupní smlouvy bude
hradit strana kupující.

nedoporučuje Zastupitelstvu města Holýšova prodat pozemek parc. č. 1246/55
(KN) v katastrálním území Holýšov o výměře 75 m2 panu Milanu Laminovi, bytem Staňkov, Puclice 58, za cenu 200 Kč za 1 m2.
doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova prodat pozemek parc. č. 1246/55
(KN) v katastrálním území Holýšov o výměře 75 m2 panu Milanu Laminovi, bytem Staňkov, Puclice 58, za cenu 461 Kč za 1 m2. Oprávněné náklady spojené
s prodejem pozemku a sepsáním kupní smlouvy bude hradit strana kupující.

doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova koupit v souvislosti s výstavbou veřejného koupaliště v lokalitě bývalého tankového cvičiště v Holýšově pozemky
parc. č. 1046, parc. č. 1047 a parc. č. 1050 vše (PK) v katastrálním území Holýšov
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b)

99/2014
a)

b)

c)

o celkové výměře 1.054 m2 od paní Marie Stulíkové, bytem Vysoký Újezd 18, za
cenu 160 Kč za 1 m2. Oprávněné náklady spojené s majetkoprávním řízením, tj.
koupí pozemků hradí kupující.
zmocňuje starostu města Holýšova Ing. Antonína Pazoura jednat o výkupu dalších pozemků, které v lokalitě bývalého tankového cvičiště v Holýšově vlastní
paní Christa Beranová, bytem Dolní Kamenice 55, a paní Jiřina Dědová, bytem
Plzeň, Sokolovská 1135/145.

souhlasí s pronájmem pozemků parc. č. 1203/1, 1217/2 a částí pozemků parc.
č. 1145/5, 1203/9, 1203/10, 1203/11, 1203/15, 1203/18 a 1287/4 (vše KN) vše
v katastrálním území Holýšov za účelem zabezpečení a konání holýšovské pouti
v letech 2014, 2015 a 2016.
schvaluje Smlouvu o nájmu pozemků parc. č. 1203/1, 1217/2 a částí pozemků
parc. č. 1145/5, 1203/9, 1203/10, 1203/11, 1203/15, 1203/18 a 1287/4 (vše KN)
vše v katastrálním území Holýšov, která bude uzavřena mezi městem Holýšov
a Asociací výrobců, distributorů a provozovatelů lidové technické zábavy ČR, sídlem Klatovy, Národních mučedníků 150/4, a jejímž účelem je zabezpečení a konání holýšovské pouti v letech 2014, 2015 a 2016, podle předloženého návrhu.
pověřuje starostu města Holýšova Ing. Antonína Pazoura podpisem smlouvy ve
smyslu odstavce b) tohoto usnesení.

100/2014 schvaluje poskytnutí věcných darů holýšovským sportovcům, kteří budou oceněni v soutěži „Sportovec okresu Domažlice 2013“, v celkové výši 4.016 Kč podle
předloženého návrhu.
101/2014
a)
konstatuje, že záměr prodat část pozemku parc. č. 1203/35 (KN) v katastrálním
území Holýšov o výměře cca 138 m2 musí být vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Holýšov na zákonem stanovenou dobu a poté se RMH vrátí k projednání
žádosti pana Petra Němečka, bytem Stod, Baarova 28.
b)
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo vyvěšení záměru prodat předmětný pozemek na úřední desku na zákonem stanovenou dobu.
102/2014
a)
schvaluje Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů číslo
OS201420000014, evidenční číslo 10/0034, včetně příloh podle předloženého návrhu a Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů
z obalů, které budou uzavřeny mezi městem Holýšov a společností EKO-KOM,
a. s., sídlem Praha 4, Na Pankráci 1685/17, podle předloženého návrhu.
b)
pověřuje starostu města Holýšova Ing. Antonína Pazoura podpisem Smlouvy
a Dodatku č. 1 ve smyslu odstavce a) tohoto usnesení.
103/2014
a)
souhlasí s prodloužením Smlouvy o výkonu služby architekta pro město Holýšov,
která je uzavřena mezi městem Holýšov a Ing. arch. Petrem Sladkým, o další 3
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b)

roky.
pověřuje starostu města Holýšova Ing. Antonína Pazoura zajištěním a následně
podpisem dodatku ve smyslu odstavce a) tohoto usnesení.

104/2014 schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, peněžitý dar paní Věře Šlejmarové jako poděkování za
práci vykonanou pro město Holýšov ve funkci ředitelky Městského kulturního
střediska Holýšov podle předloženého návrhu.
105/2014
a)
konstatuje, že v souladu se Zásadami prodeje bytů z vlastnictví města Holýšova
schválenými Zastupitelstvem města Holýšov usnesením č. 58 dne 28. února 2011
určila pořadí zaslaných nabídek na koupi bytu číslo 3 na adrese Holýšov, Pod
Makovým vrchem 524:
1. Marcela Hamrlová, bytem Staňkov, Baarova 184, nabídková cena 721.000 Kč.
b)
doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova prodat byt číslo 3 na adrese Holýšov,
Pod Makovým vrchem 524, paní Marcele Hamrlové, bytem Staňkov, Baarova
184, za nabídkovou cenu 721.000 Kč.
c)
doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit, že veškeré náklady spojené
s prodejem a sepsáním kupní smlouvy bude hradit kupující.
d)
vyzývá zájemce, aby v souladu s článkem IV odstavcem 13 Zásad prodeje bytů
z vlastnictví města Holýšova, které byly schváleny Zastupitelstvem města Holýšov usnesením č. 58 dne 28. února 2011, uhradil kupní cenu do 2 (dvou) měsíců
ode dne doručení vyrozumění o provedení vyhodnocení nabídek (viz odstavec a).
106/2014 bere na vědomí:
a)
dopis zaslaný dne 31. 3. 2014 společnosti PPT Potrubní technika, s. r. o., sídlem
Plzeň, Na Vápenicích 862/1, ve kterém je společnost vyzvána k zahájení procesu
předávání a převzetí technologie blokové kotelny v sídlišti Pod Makovým vrchem
v Holýšově.
b)
Sdělení Energetického regulačního úřadu, sídlem Jihlava, Masarykovo náměstí 5,
ve věci udělení licence na výrobu tepelné energie společnosti Městské technické
a bytové středisko Holýšov, sídlem Holýšov, nám. 5. května 14, ze dne 2. 4. 2014.
c)
informaci o průběžném plnění smluv o poradenství.
107/2014 bere na vědomí program májových oslav, které se v městě Holýšov uskuteční ve
dnech 2. 5. 2014 (návštěva veteránů 17. belgického střeleckého praporu),
3. 5. 2014 (otevření Domu dějin Holýšovska pro veřejnost), 5. 5. 2014 (slavnostní
zahájení sezony Domu dějin Holýšovska), 6. 5. 2014 (uctění památky u pomníků).
108/2014 bere na vědomí změnu ve složení Jednotky sboru dobrovolných hasičů Holýšov,
sídlem Holýšov, třída 1. máje 537, kdy pan Luděk Novák, bytem Holýšov, Pod
Makovým vrchem 462, ukončil členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů
Holýšov a novým členem se s účinností od 1. 4. 2014 stal pan Jiří Urban, bytem
Holýšov, Jiráskova třída 169.
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109/2014
a)
bere na vědomí nabídku mediální skupiny MAFRA ohledně řešení online marketingu obce Holýšov.
b)
pověřuje tajemníka Městského úřadu Holýšov Mgr. Bc. Kamila F. Šefla jednáním o vhodném řešení online marketingu pro město Holýšov u mediální skupiny
MAFRA.
110/2014 ukládá radnímu Mgr. Liboru Schröperovi připravit a zaslat dopis novému starostovi partnerské obce Kümmersbruck panu Rolandu Strehlovi.

Dne 14. 4. 2014 zpracoval: Mgr. Bc. Kamil F. Šefl

Ing. Antonín Pazour
starosta

Bc. Hana Valachovičová
místostarostka

Razítko města Holýšov:
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