Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšov

Město Holýšov

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
60.
schůze Rady města Holýšov ve volebním období 2010 - 2014
konané dne 15. července 2013
Rada města Holýšov:
166/2013
1.
2.
3.
4.

5.

6.

schvaluje následující pořad schůze:
Zahájení schůze
Schválení pořadu schůze
Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) Dodatek č. 4 ke SON na NP čp. 72 – Česká spořitelna
Žádosti
a) o prodej pozemku parc. č. 257 v k. ú. Dolní Kamenice – Vít Konopík
b) o prodloužení SONAZP – Asociace provozovatelů technické zábavy ČR
Ke schválení
a) Zápis 24. schůze bytové a sociální komise ze dne 27. 6. 2013
b) mimořádná odměna pro ředitele ZUŠ (MS)
c) návrh na podání výpovědi ze SON na NP v PZII – Štěpán Hirschl
Ostatní
a) informace: Pozvánka pro Spolkovou kapelu z Kümmersbrucku – MKS
b) propagace vzniku cyklostezky CT3 dle ZÚR Plzeňského kraje
c) otevření „Rehabilitace Holýšov“

167/2013 schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor na adrese Holýšov, Školní 72, ze dne 12. 4. 2002, který bude uzavřen mezi Městem Holýšov
a společností Česká spořitelna, a. s., sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, podle
předloženého návrhu. Nová výše ročního nájemného je 58.572 Kč.
168/2013
a) konstatuje, že záměr prodat pozemek parc. č. 257 o výměře 162 m2
v katastrálním území Dolní Kamenice u Staňkova musí být vyvěšen na úřední
desce Městského úřadu Holýšov na zákonem stanovenou dobu a poté se vrátí
k projednání žádosti pana Víta Konopíka, bytem Holýšov, Na Podhrází 494.
b) ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo vyvěšení záměru ve smyslu odstavce a) na úřední desku na zákonem stanovenou dobu.
169/2013
a) souhlasí s prodloužením Smlouvy o nájmu a zajištění pouti ze dne 7. 10. 2010,
která byla uzavřena mezi Městem Holýšov a Asociací výrobců, distributorů a provozovatelů lidové technické zábavy ČR, sídlem Klatovy, Národních mučedníků
150/4, o další tři roky, to je 2014, 2015 a 2016 s tím, že jednorázový poplatek za
pronájem pozemků č. 1145/5, 1203/1, 1203/10, 1203/11, 1217/2 a 1287/4, vše
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v katastrálním území Holýšov, ve výši 50.000 Kč bude navýšen o inflaci roku
2012 3,3 %.
b) ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby připravilo novou smlouvu ve smyslu odstavce a).
170/2013 schvaluje Zápis 24. schůze bytové a sociální komise ze dne 27. června 2013 podle předloženého návrhu.
171/2013 schvaluje mimořádnou odměnu řediteli Základní umělecké školy Holýšov
Mgr. Norbertu Štěříkovi ve výši 5.000 Kč.
172/2013 nevyhovuje návrhu Finančního odboru Městského úřadu Holýšov na podání výpovědi z důvodu dluhu na nájemném ve výši 11.250 Kč ze Smlouvy o nájmu na
nebytové prostory v budově č. 104 nacházející se v Holýšově v Průmyslové zóně
II na st. p. 99 v katastrálním území Neuměř, která byla dne 9. února 2011 uzavřena mezi Městem Holýšov a panem Štěpánem Hirschlem, bytem Holýšov, Sadová
596, neboť tento dluh byl dne 15. 7. 2013 uhrazen, a to bez příslušenství.
173/2013 bere na vědomí Pozvánku na účinkování Spolkové kapely z Kümmersbrucku,
které se uskuteční v Kulturním domě Holýšov v rámci pořadu „Holýšovská setkání s dechovkou“ v pátek 11. 10. 2013 od 18:00 hodin.
174/2013 bere na vědomí informaci o Propagaci vzniku cyklostezky CT3 podle Zásad
územního rozvoje Plzeňského kraje podanou starostou Města Holýšov Ing. Antonínem Pazourem.
175/2013 bere na vědomí, že ve čtvrtek 4. července 2013 ve 12:00 hodin proběhlo slavnostní otevření nově zrekonstruované rehabilitace ve Zdravotním středisku Holýšov v Příčné ulici.
Dne 19. 7. 2013 zpracoval: Mgr. Bc. Kamil F. Šefl

Ing. Antonín Pazour

Radek Špiller

starosta

radní

Razítko Města Holýšov:
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