Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšov

Město Holýšov

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
57.
schůze Rady města Holýšov ve volebním období 2010 - 2014
konané dne 27. května 2013

Rada města Holýšov:
125/2013
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 povolení vybudování rozebíratelného přístřešku na pozemku … – Man
b) o pronájem části pozemků p. č. 1233/1, 1233/2, 1246/142 … – Tětekovi
c) o pronájem části pozemku p. č. 95/1 v k. ú. Dolní Kamenice – Roman Šula
d) o úhradu mimořádné zálohy pro bytový dům čp. 459 – výbor společenství
Ke schválení
a) Závěrečný účet a účetní závěrka Města Holýšov za rok 2012
b) Rozpočtové opatření Města Holýšov č. 1 na rok 2013
c) Zápis 23. schůze bytové a sociální komise ze dne 21. 5. 2013
d) Smlouva o podmínkách realizace projektu v rámci … (muzeum čp. 18)
e) Zápis jednání stavební komise FRB města Holýšov ze dne 20. 5. 2013
f) nový název ulice „Kasárenská“ v Holýšově v PZ II
g) peněžitý dar uvolněným členům ZMH
Ostatní
a) peněžitý dar ZO ČZS Holýšov
b) peněžitý dar pro paní Věru Šlejmarovou a pana Václava Šizlinga
c) Protokol o kontrole „Výkon státní správy obcí na úseku místních poplatků“

126/2013
a) konstatuje, že záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1314/1 v katastrálním
území Holýšov musí být vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Holýšov na
zákonem stanovenou dobu a poté se RMH vrátí k projednání žádosti pana Miroslava Mana, bytem Holýšov, třída 1. máje 389.
b) ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo vyvěšení záměru ve smyslu odstavce a) na úřední desku na zákonem stanovenou dobu.
c) vyzývá pana Miroslava Mana, bytem Holýšov, třída 1. máje 389, aby doplnil svou
žádost o vybudování rozebíratelného přístřešku o souhlasné vyjádření všech
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vlastníků dotčených bytových domů a o informaci, s kým má být uzavřena
smlouva o nájmu a kdo bude platit nájemné za pronajatý pozemek.
127/2013 nevyhovuje žádosti paní Stanislavy Tětek Šejdové a pana Miloše Těteka, oba bytem Holýšov, U Tří borovic 742, o dlouhodobý pronájem částí pozemků parc.
č. 1246/142, 1233/1 a 1233/2, vše v katastrálním území Holýšov na chov koní
a konstatuje, že po schválení nového Územního plánu Města Holýšov se k žádosti
manželů Tětekových vrátí.
128/2013 odkládá žádost pana Romana Šuly, bytem Holýšov, Táborová 426, o pronájem
pozemku parc. č. 95/1 v katastrálním území Dolní Kamenice u Staňkova do doby,
než bude k žádosti přiloženo kladné stanovisko společnosti České dráhy, a. s.
129/2013 doporučuje ZMH vyhovět žádosti, kterou podalo Společenství vlastníků bytových jednotek pro dům čp. 459, sídlem Holýšov, Pod Makovým vrchem 459,
o schválení úhrady mimořádné zálohy ve výši 116.714 Kč za náklady spojené se
stavební údržbou fasády a lodžií pro dům čp. 459, kde má Město Holýšov spoluvlastnický podíl.
130/2013 doporučuje ZMH schválit Závěrečný účet a účetní závěrku Města Holýšov za rok
2012, jehož součástí jsou přílohy Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Rozvaha
– bilance, Výkaz zisku a ztráty, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách
vlastního kapitálu, Příloha pro ÚSC, Granty a Zpráva o přezkoumání hospodaření
ÚSC, podle předloženého návrhu.
131/2013 doporučuje ZMH schválit Rozpočtové opatření Města Holýšov č. 1 na rok 2013
podle předloženého návrhu.
132/2013
a) schvaluje Zápis 23. schůze bytové a sociální komise ze dne 21. května 2013 podle předloženého návrhu.
b) souhlasí s přidělováním místností určených doposud jako přístřeší na adrese Holýšov, v ulici Politických vězňů čp. 420, jako bytové jednotky.
133/2013 doporučuje ZMH schválit Smlouvu o podmínkách realizace projektu v rámci
programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013 na akci „Dějiny příhraničí za 2. světové války“ (muzeum v čp.
18), která bude uzavřena mezi smluvními stranami Ministerstvo pro místní rozvoj
Česká republika, sídlem Praha 1, Staroměstské náměstí 6, a Město Holýšov, podle
předloženého návrhu.
134/2013 doporučuje ZMH schválit Zápis jednání stavební komise Fondu rozvoje bydlení
Města Holýšov ze dne 20. května 2013 – posouzení žádostí o poskytnutí půjček,
podle předloženého návrhu.
135/2013 doporučuje ZMH schválit název nové ulice „Kasárenská“, která se nachází
v Průmyslové zóně II, na pozemcích v katastrálním území Neuměř, a to parc.
č.: 406/14, 406/15, 401/10, 517/2, 517/3 a v katastrálním území Holýšov, a to
parc. č.: 575/34, 575/65, 575/30, 575/47, 1531/3, 575/63, 1531/1, 575/10, 575/62,
a zahrnuje veškeré komunikace v této oblasti.
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136/2013 schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, peněžitý dar uvolněným členům Zastupitelstva města Holýšov, a to starostovi Ing. Antonínu Pazourovi a místostarostce Bc. Haně Valachovičové podle předloženého návrhu.
137/2013 schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, peněžitý dar Základní organizaci Českého zahrádkářského
svazu Holýšov podle předloženého návrhu.
138/2013 schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, peněžitý dar ředitelce Městského kulturního střediska Holýšov paní Věře Šlejmarové a vedoucímu kina panu Václavu Šizlingovi podle
předloženého návrhu.
139/2013 bere na vědomí Protokol o kontrole výkonu státní správy obcí na úseku místních
poplatků ze psů u Finančního odboru Městského úřadu Holýšov ze dne 14. května
2013, zpracovaný Krajským úřadem Plzeňského kraje, Odborem ekonomickým,
sídlem Plzeň, Škroupova 18.

Dne 30. 5. 2013 zpracoval: Mgr. Bc. Kamil F. Šefl

Ing. Antonín Pazour

Bc. Hana Valachovičová

starosta

místostarostka

Razítko Města Holýšov:
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