Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšov

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
63.
schůze Rady města Holýšov ve volebním období 2010 - 2014
konané dne 2. září 2013
Rada města Holýšov:
196/2013
1.
2.
3.

4.

5.

6.

schvaluje následující pořad schůze:
Zahájení schůze
Schválení pořadu schůze
Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) prodej pozemku parc. č. 257 v k. ú. Dolní Kamenice u Staňkova – Vít Konopík
Žádosti
a) o dlouhodobý pronájem pozemku parc. č. 882 v k. ú. Holýšov – Vladislava
Jarolímek
Ke schválení
a) Zápis 25. schůze BSK ze dne 29. 8. 2013
b) Dohoda o hrazení podílu neinvestičních výdajů za rok 2012 – Soukromá ZŠ
a MŠ Adélka
c) projekt „Nákup kontejnerů pro objemný odpad“: SOV a SOBKS – SMOPK
d) Smlouva o spolupráci – internetový portál Seznam.cz
e) jmenování členů komise Domu dějin Holýšovska
Ostatní
a) Zpráva posouzení a hodnocení nabídek „Revitalizace vnitrobloku sídliště
pod ZŠ Holýšov“ – OMI
b) ředitelské volno - ZŠ Holýšov
c) zrušení VTA (tel. č.: 379 491 969) – Telefónica
d) finanční pomoc obci postižené povodní

197/2013 doporučuje ZMH prodat pozemek parc. č. 257 (PK) o výměře 162 m2 v katastrálním území Dolní Kamenice u Staňkova panu Vítu Konopíkovi, bytem Holýšov, Na Podhrází 494, za cenu 75 Kč za 1 m2 s tím, že oprávněné náklady spojené
s prodejem pozemku a sepsáním kupní smlouvy bude hradit strana kupující.
198/2013 nevyhovuje žádosti paní Vladislavy Jarolímek, bytem Kvíčovice 114, o dlouhodobý pronájem pozemku parc. č. 882 v katastrálním území Holýšov.
199/2013
a) schvaluje Zápis 25. schůze bytové a sociální komise ze dne 29. srpna 2013 podle
předloženého návrhu.
b) souhlasí s prominutím pohledávky ve výši 18.250 Kč za nezaplacení nájemného
v období od dubna 2010 do září 2010 za paní Katarínu Šislingovou, která zemřela
7. dubna 2013.
200/2013
a) schvaluje Dohodu o hrazení podílu neinvestičních výdajů za rok 2012, která bude
uzavřena mezi smluvními stranami město Holýšov a Soukromá základní škola
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a mateřská škola Adélka, o. p. s., sídlem Horšovský Týn, Mašovice 5, s tím, že
celková částka k úhradě bude ve výši 6.000 Kč.
b) doporučuje Soukromé základní škole a mateřské škole Adélka, o. p. s., aby
v případě zájmu o další úhradu podílu neinvestičních výdajů požádala o poskytnutí finanční částky z Grantového systému města Holýšov.
201/2013
a) bere na vědomí informaci o průběhu projektu „Nákup kontejnerů pro objemný
odpad“ v rámci dotačního programu: Operační program Životní prostředí (OPŽP)
Fond soudržnosti, prioritní osa 4: Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování
starých ekologických zátěží, primární oblast podpory: Zkvalitnění nakládání
s odpady, 45. výzva OPŽP, číslo projektu: CZ.1.02/4.100/13.18974, ID projektu:
21670917.
b) schvaluje Smlouvu o výpůjčce a Smlouvu o budoucí kupní smlouvě na akci bezplatného pronájmu kontejnerů pro město Holýšov a jejich následné odkoupení,
které budou uzavřeny mezi smluvními stranami město Holýšov a Sdružení měst
a obcí Plzeňského kraje, sídlem Plzeň, Riegrova 1, podle předloženého návrhu.
c) pověřuje starostu Města Holýšov Ing. Antonína Pazoura podepsáním smlouvy ve
smyslu odstavce b) tohoto usnesení.
202/2013
a) schvaluje Smlouvu o spolupráci, která bude uzavřena mezi městem Holýšov
a akciovou společností Seznam.cz, sídlem Praha 5, Radlická 3294/10, podle předloženého návrhu.
b) ukládá Informačnímu centru Městského úřadu Holýšov zpracovat příslušné tabulky s informacemi, které budou poskytnuty společnosti Seznam.cz, a. s., sídlem
Praha 5, Radlická 3294/10, a tyto předložit RMH k seznámení.
203/2013 ustanovuje komisi Domu dějin Holýšovska a jmenuje její členy: Bc. Hanu Valachovičová jako předsedkyně, paní Naděžda Kalinová, paní Marie Roučková,
Ing. Karel Boháček, Mgr. Libor Schröpfer, pan Jan Valeš a pan Rudolf Švec jako
členové.
204/2013
a) bere na vědomí Zprávu posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu „Revitalizace vnitrobloku sídliště pod ZŠ Holýšov“.
b) souhlasí, aby smlouva o dílo na akci „Revitalizace vnitrobloku sídliště pod ZŠ
Holýšov“ byla uzavřena se společností Silnice Horšovský Týn, a. s., IČO
45359164, sídlem Horšovský Týn, Nad Rybníčkem 40, za nabídkovou cenu
2.017.021,14 Kč včetně DPH.
c) pověřuje starostu Města Holýšov Ing. Antonína Pazoura podpisem smlouvy ve
smyslu odstavce b) tohoto usnesení.
205/2013 bere na vědomí oznámení ředitelky Základní školy Holýšov Mgr. Ivany Sedlákové, že na 6. září 2013 vyhlásila z organizačních důvodů ředitelské volno.
206/2013 bere na vědomí informaci společnosti Telefónica Czech Republic, a. s., o zrušení
veřejného telefonního automatu (VTA) umístěného v Holýšově, na Husově třídě,
u čísla popisného 313, telefonní číslo: 379 491 969, z důvodu výrazného poklesu
zájmu o službu VTA.
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207/2013
a) doporučuje ZMH souhlasit s tím, že město Holýšov poskytne obci Kvíčovice finanční příspěvek ve výši 100.000 Kč na odstranění škod po letošních povodních.
b) ukládá referentce Kanceláře starosty Městského úřadu Holýšov paní Naděždě
Kalinové, aby zajistila výrobu šeku na finanční příspěvek pro obec Kvíčovice
podle odstavce a), který bude dne 21. října 2013 slavnostně předán na zasedání
Zastupitelstva města Holýšov.
Dne 9. 9. 2013 zpracoval: Mgr. Bc. Kamil F. Šefl

Ing. Antonín Pazour

Bc. Hana Valachovičová

starosta

místostarostka

Razítko Města Holýšov:
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