Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšov

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
61.
schůze Rady města Holýšov ve volebním období 2010 - 2014
konané dne 29. července 2013
Rada města Holýšov:
176/2013

schvaluje následující pořad schůze:
Zahájení schůze
Schválení pořadu schůze
Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
Žádosti
a) o prodej pozemku parc. č. 1127/28 (evid. č. 21) v k. ú. Holýšov – S. Vrzal
5. Ke schválení
a) SON NP a HIM v MZS v Holýšově – Rehabilitace Holýšov
b) SOD na zametání a čištění komunikací ve městě Holýšov
6. Ostatní
a) výpověď SON NP v Městském zdravotním středisku Holýšov – J. Liška
b) změna PD a rozpočtu akce: „Dějiny příhraničí za 2. SV“ (Muzeum v čp. 18)
c) Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace na ÚP Města Holýšov
d) Zpráva o postupu inženýrské činnosti při získávání územního rozhodnutí na
akci: „Holýšov – rekreační areál Tankodrom“ – Ing.Way
e) Zpráva čj. ČŠIP 529/13-P o kontrole MŠ Holýšov – ČŠI Plzeň. inspektorát
f) poděkování od Diakonie Broumov
1.
2.
3.
4.

177/2013 doporučuje Zastupitelstvu Města Holýšov prodat pozemek parc. č. 1127/28 (evidenční č. 21) o výměře 602 m2 v katastrálním území Holýšov panu Svatopluku
Vrzalovi, bytem Holýšov, Americká 396, za cenu 690 Kč za 1 m2. Oprávněné náklady spojené s prodejem pozemku a sepsáním kupní smlouvy bude hradit strana
kupující.
178/2013 schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor a hmotného investičního majetku
v Městském zdravotním středisku v Holýšově, v Příčné ulici čp. 236, která bude
uzavřena mezi Městem Holýšov a společností Rehabilitace Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, Příčná 236, podle předloženého návrhu.
179/2013
a) schvaluje Smlouvu o dílo na zametání a čištění komunikací v katastrálním území
Holýšov, která bude uzavřena mezi Městem Holýšov (objednatel) a společností
Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o., IČ: 25217879, sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14 (zhotovitel).
b) pověřuje starostu Města Holýšov Ing. Antonína Pazoura podepsáním smlouvy ve
smyslu odstavce a) tohoto usnesení.
180/2013
a) bere na vědomí výpověď Smlouvy o nájmu nebytových prostor v Městském
zdravotním středisku v Holýšově, v Příčné ulici čp. 236, která byla uzavřena mezi
Městem Holýšov a MUDr. Jaroslavem Liškou, bytem Holýšov, třída 1. máje 563,
a konstatuje, že výše uvedená smlouva bude ukončena k 1. listopadu 2013.
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b) pověřuje místostarostku Města Holýšov Bc. Hanu Valachovičovou, aby jednala
s MUDr. Jaroslavem Liškou o dalších podnájemních vztazích v nebytových prostorech uvedených v odstavci a).
181/2013
a) souhlasí se změnou projektové dokumentace a navýšením rozpočtu na akci: „Dějiny příhraničí za 2. světové války“ (Muzeum v čp. 18), které předložila Západočeská stavební společnost, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 101.
b) ukládá realizačnímu týmu investiční akce: „Dějiny příhraničí za 2. světové války“ (Muzeum v čp. 18) řešit změnu v projektové dokumentaci a zároveň změnu
v rozpočtu a termínu realizace v souladu s podmínkami dotačního titulu.
182/2013
a) bere na vědomí Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj České republiky
čj. 21390/2013-91/1 ze dne 25. června 2013 o poskytnutí dotace a Registraci akce
na projekt: Územní plán Města Holýšov, identifikační číslo 117D11K000594,
CZ.1.06/5.3.00/17.08528.
b) ukládá realizačnímu týmu na akci Územní plán Města Holýšov činit tak, aby byl
Územní plán dokončen do konce roku 2013, současně byl zpracován regulační
plán, řešení dopravní situace na komunikaci I/26 (dopravní audit) a k těmto činnostem byla využívána služba architekta Města Holýšov.
183/2013 bere na vědomí Zprávu o postupu inženýrské činnosti při získávání územního
rozhodnutí na akci: „Holýšov – rekreační areál Tankodrom“ ze dne 18. července
2013 předloženou společností ING.WAY, s. r. o., sídlem Plzeň, Karlova 19.
184/2013 bere na vědomí Inspekční zprávu čj. ČŠIP 529/13-P o kontrole příspěvkové organizace Mateřská škola Holýšov, Školní 248, vyhotovenou dne 27. června 2013
Plzeňským inspektorátem České školní inspekce.
185/2013
a) bere na vědomí dopis občanského sdružení Diakonie Broumov, sídlem Broumov,
Husova 319, ve kterém děkují za organizaci mimořádného sběru použitého ošacení, hygienických a čisticích prostředků a balené pitné vody ve městě Holýšov na
pomoc lidem, kteří byli postiženi letošními povodněmi.
b) děkuje všem občanům města Holýšova, kteří se podíleli na sbírce na pomoc lidem
postiženým letošními povodněmi.
Dne 2. 8. 2013 zpracoval: Mgr. Bc. Kamil F. Šefl

Ing. Antonín Pazour

Bc. Hana Valachovičová

starosta

místostarostka

Razítko Města Holýšov:
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