Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšov

Město Holýšov

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
58.
schůze Rady města Holýšov ve volebním období 2010 - 2014
konané dne 10. června 2013
Rada města Holýšov:
140/2013
1.
2.
3.
4.

5.

6.

schvaluje následující pořad schůze:
Zahájení schůze
Schválení pořadu schůze
Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
Žádosti
a) o prodej pozemku parc. č. 1127/29 (evidenční č. 22) v k. ú. Holýšov – David Beran
b) o pronájem NP v ulici MUDr. Šlejmara čp. 235 + SON – Romana Šeterlová
c) o prodloužení nájmu NP ve Školní ulici čp. 72 – KC Logos Holýšov
d) o povolení vyvěsit cedule na sloupy VO + SODU – Omnis Olomouc
e) o opravu komunikace před domy čp. 161, 169 a 230 na Jiráskově třídě –
Luboš Heidler
f) o dočasný pronájem části pozemku parc. č. 1145/32 – Jan Makovský
Ke schválení
a) Závěrečný účet DSO Mikroregion Radbuza za rok 2012
b) odměna ředitelce ZŠ Holýšov
c) odměna ředitelce MKS Holýšov
d) Plán zasedání ZMH a schůzí RMH na 2. pololetí 2013
Ostatní
a) informace o postupu přípravy realizace akce: „Holýšov – rekreační areál
Tankodrom“
b) Informace o plnění odvodové povinnosti (VHP) – Bonver Win
c) povodně květen – červen 2013 + povodňová kniha
d) Protokol o kontrole – výkon PP podle zákona o matrikách – KÚPK
e) Protokol o kontrole – výkon PP na úseku pořizování územně plánovací dokumentace - KÚPK

141/2013 doporučuje ZMH prodat pozemek parc. č. 1127/29 (evidenční č. 22) o výměře
513 m2 v katastrálním území Holýšov panu Davidu Beranovi, bytem Chotěšov,
Nová 643, za cenu 690 Kč za 1 m2. Oprávněné náklady spojené s prodejem pozemku a sepsáním kupní smlouvy bude hradit strana kupující.
142/2013
a) souhlasí s pronájmem nebytových prostor v Holýšově v ulici MUDr. Šlejmara
čp. 235 za účelem zřízení učebny na výuku jazyků Mgr. Romaně Šeterlové, bytem
Holýšov, Horní Kamenice 63.
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b) schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor v Holýšově v ulici MUDr. Šlejmara čp. 235 za účelem zřízení učebny na výuku jazyků, která bude uzavřena mezi Městem Holýšov a Mgr. Romanou Šeterlovou, bytem Holýšov, Horní Kamenice 63, podle předloženého návrhu.
143/2013
a) konstatuje, že záměr pronajmout nebytové prostory v Holýšově ve Školní ulici
čp. 72 musí být vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Holýšov na zákonem
stanovenou dobu a poté se vrátí k projednání žádosti Křesťanského centra Logos
Holýšov, o. s., sídlem Holýšov, Pod Makovým vrchem 621, zastoupené panem
Václavem Chmelířem.
b) ukládá místostarostce Města Holýšov Bc. Haně Valachovičové, aby zajistila vyvěšení záměru pronajmout předmětné nebytové prostory na úřední desku na zákonem stanovenou dobu.
144/2013
a) souhlasí s vyvěšením 10 ks sololitových cedulí na sloupy veřejného osvětlení
v Holýšově o velikosti formátu A1 s pozvánkou na Chodský veletrh společností
Omnis Olomouc, a. s., sídlem Olomouc, Horní lán 1310/10a.
b) schvaluje Smlouvu o dočasném užívání městského zařízení za účelem vyvěšení
10 ks sololitových cedulí na sloupy veřejného osvětlení v Holýšově, která bude
uzavřena mezi Městem Holýšov a společností Omnis Olomouc, a. s., sídlem Olomouc, Horní lán 1310/10a, podle předloženého návrhu.
145/2013 bere na vědomí žádost pana Luboše Heidlera, bytem Holýšov, Jiráskova třída
čp. 230, o opravu kanalizace před domy čp. 161, čp. 169 a čp. 230 na Jiráskově
třídě v Holýšově a konstatuje, že stávající kanalizace před domy čp. 161, čp. 169
a čp. 230 na Jiráskově třídě v Holýšově byla z větší části vyčištěna, zbývající část
bude co nejdříve zprůchodněna a oprava kanalizace bude zařazena do plánu oprav
a investic Města Holýšov na další roky.
146/2013 odkládá žádost pana Jana Makovského, bytem Holýšov, Pod Makovým vrchem
487, o dočasný pronájem pozemku parc. č. 1145/32 v katastrálním území Holýšov
do doby, než budou k žádosti přiložena kladná stanoviska dotčených orgánů, a to
zejména Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni a Městského úřadu Stod, Odboru životního prostředí.
147/2013 doporučuje ZMH schválit Závěrečný účet DSO Mikroregionu Radbuza za rok
2012 podle předloženého návrhu.
148/2013 schvaluje odměnu ředitelce Základní školy Holýšov Mgr. Ivaně Sedlákové ve výši 20.000 Kč.
149/2013 schvaluje odměnu ředitelce Městského kulturního střediska Holýšov paní Věře
Šlejmarové ve výši 3.000 Kč.
150/2013 doporučuje ZMH schválit plán zasedání ZMH a schůzí RMH na 2. polovinu roku
2013 podle předloženého návrhu.
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151/2013
a) schvaluje modifikovanou variantu situace akce: „Holýšov – rekreační areál Tankodrom“ ze dne 6. 6. 2013 předloženou projektovým ateliérem Sladký & Partners,
s. r. o., sídlem Praha 6, Nad Šárkou 60.
b) schvaluje Smlouvu o inženýrské činnosti při získávání územního rozhodnutí akce: „Holýšov – rekreační areál Tankodrom“, která bude uzavřena mezi Městem
Holýšov (mandant) a společností ING.WAY, s. r. o., sídlem Plzeň, Karlova 19
(mandatář), podle předloženého návrhu.
c) pověřuje starostu Města Holýšov Ing. Antonína Pazoura podpisem smlouvy ve
smyslu odstavce b) tohoto usnesení.
152/2013 bere na vědomí Informaci předloženou společností Bonver Win, a. s., sídlem Ostrava, Cholevova 1530/1, o odvodu částky za provozování výherních hracích přístrojů, který Město Holýšov obdrželo v 1. čtvrtletí 2013 ve výši 40.287 Kč.
153/2013
a) bere na vědomí informaci o povodních, které proběhly v květnu a červnu 2013
a konstatuje, že v průběhu těchto povodní nedošlo k žádným škodám na životech, majetku nebo jiných škod a Město Holýšov nebude stát žádat o náhradu škod
vzniklých při povodních.
b) bere na vědomí Povodňovou knihu Města Holýšov za období 31. květen až 5.
červen 2013, kterou předložila Povodňová komise Města Holýšov.
c) souhlasí s tím, že Město Holýšov bude hradit refundace mezd členů Jednotky
sboru dobrovolných hasičů Holýšov v případě, že budou vysláni do oblastí postižených povodní.
d) odvolává z Povodňové komise Města Holýšov pana Karla Zeleného, bytem Holýšov, Pod Makovým vrchem 540.
e) jmenuje členem Povodňové komise Města Holýšov velitele Jednotky sboru dobrovolných hasičů Holýšov pana Jiřího Engela, bytem Holýšov, Táborová 449.
154/2013 bere na vědomí Protokol o kontrole výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí podle zákona o matrikách ze dne 28. května 2013, předložený Krajským
úřadem Plzeňského kraje, Odborem vnitřních věcí a krajským živnostenským úřadem, sídlem Plzeň, Škroupova 18.
155/2013 bere na vědomí Protokol o kontrole výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí na úseku pořizování územně plánovací dokumentace ze dne 29. dubna
2013, předložený Krajským úřadem Plzeňského kraje, Odborem regionálního rozvoje, sídlem Plzeň, Škroupova 18.
Dne 13. 6. 2013 zpracoval: Mgr. Bc. Kamil F. Šefl

Ing. Antonín Pazour

Bc. Hana Valachovičová

starosta

místostarostka

Razítko Města Holýšov:
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