Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
73. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2010 - 2014
konané dne 20. ledna 2014
Rada města Holýšova:
12/2014

schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) výběrové řízení na ředitele MKS Holýšov
b) Dodatek č. 1 SON na NP čp. 236 - INTKARDI
4. Žádosti
a) o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ –
LUNGTA
b) o prodej pozemku parc. č. 684/14 v k. ú. Holýšov – Marta Heidlerová
5. Ke schválení
a) Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 14_SOP_03_4120971390 –
ČEZ Distribuce
6. Ostatní
a) vyjádření se k návrhu SBSK a souhlasu se zřízením stavby – M. Stulíková
b) rekreační areál – informace
c) poděkování za finanční pomoc – Stodská nemocnice
d) nabídka nepotřebného majetku – MKS Holýšov

13/2014

konstatuje, že uchazeči, kteří byli zařazeni do druhého kola výběrového řízení na
obsazení uvolněného pracovního místa ředitele příspěvkové organizace města Holýšova „Městské kulturní středisko Holýšov“, budou pozváni na příští schůzi
RMH, která se koná 3. února 2014 od 16:00 hodin, na ústní pohovor.

14/2014

schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o nájmu nebytových prostor v Městském zdravotním středisku Holýšov za účelem provozování lékařské praxe, který bude uzavřen mezi městem Holýšov a společností INTKARDI, s. r. o., sídlem Holýšov,
Příčná čp. 236, podle předloženého návrhu.

15/2014

nevyhovuje žádosti Občanského sdružení LUNGTA, sídlem Praha 1, Dlouhá 2,
o vyvěšení tibetské vlajky v rámci mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“.

16/2014
a)

b)

konstatuje, že záměr prodat pozemek parc. č. 684/14 (KN) v katastrálním území
Holýšov o výměře 179 m2 musí být vyvěšen na úřední desce Městského úřadu
Holýšov na zákonem stanovenou dobu a poté se RMH vrátí k projednání žádosti
paní Marty Heidlerové, bytem Holýšov, Jiráskova třída 230.
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo vyvěšení záměru prodat předmětný pozemek na úřední desku na zákonem stanovenou dobu.
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17/2014
a)

b)

18/2014
a)

b)

19/2014

20/2014
a)
b)

c)

21/2014

schvaluje Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 14_SOP_03_4120971390, která
bude uzavřena mezi městem Holýšov a společností ČEZ Distribuce, a. s., sídlem
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, podle předloženého návrhu.
pověřuje starostu města Holýšova Ing. Antonína Pazoura podpisem Smlouvy ve
smyslu odstavce a) tohoto usnesení.
souhlasí s návrhem paní Marie Stulíkové, bytem Vysoký Újezd 18, na navýšení
prodejní ceny pozemků parc. č. 1046, parc. č. 1047 a parc. č. 1050, vše v katastrálním území Holýšov, o celkové výměře 1.054 m2, vykupovaných městem Holýšov v souvislosti s výstavbou veřejného koupaliště v lokalitě bývalého tankového cvičiště v Holýšově, na 160 Kč za 1 m2.
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov připravit návrh na
výkup 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.
bere na vědomí informaci o pokračování přípravy realizace akce „Holýšov - rekreační areál Tankodrom“.
bere na vědomí děkovný dopis Stodské nemocnice, a. s., sídlem Stod, Hradecká
600.
konstatuje, že není v kompetenci rady města rozhodovat o darech v hodnotě nad
20.000 Kč, a proto Rada města Holýšova usnesením č. 310/2013 ze dne 16. prosince 2013 doporučila Zastupitelstvu města Holýšova schválit peněžitý dar ve výši
25.000 Kč z rozpočtu města Holýšov na rok 2014 na pořízení ultrazvuku 3D na
gynekologicko-porodnické oddělení Stodské nemocnice.
konstatuje, že darovací smlouva na finanční pomoc ve výši 25.000 Kč na pořízení 3D ultrazvuku na gynekologicko-porodnické oddělení Stodské nemocnice bude
možné podepsat až po schválení Zastupitelstvem města Holýšova, které bude zasedat dne 17. března 2014.
konstatuje, že zřizovatel Městského kulturního střediska Holýšov, sídlem Holýšov, Americká 516 (dále jen MKS), město Holýšov nemá zájem o nepotřebný majetek, který je evidován v inventuře majetku města a užíván MKS a souhlasí s tím,
že tento majetek MKS prodá.

Dne 23. 1. 2014 zpracoval: Mgr. Bc. Kamil F. Šefl

Ing. Antonín Pazour
starosta

Bc. Hana Valachovičová
místostarostka
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