Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšov

Město Holýšov

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
54.
schůze Rady města Holýšov ve volebním období 2010 - 2014
konané dne 22. dubna 2013

Rada města Holýšov:
95/2013

schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) výběr nového kronikáře města Holýšov - pohovory
4. Žádosti
a) o změnu oprávněného ve Smlouvě o poskytování služeb – Renata Hrstková
b) o prodej pozemku parc. č. 406/24 v k. ú. Neuměř – Miloslav Čermák
c) o prodej pozemků parc. č. 575/7 a 1503 a budovy na pozemku parc. č. 1503
v PZ II Holýšov vše v k. ú. Holýšov – Jaroslav Kubizňák
5. Ke schválení
a) nový velitel jednotky Sboru dobrovolných hasičů Holýšov
b) Dodatek č. 2 k podpisovým vzorům ze dne 6. 1. 2012
c) jmenování členů stavební komise FRB
d) Závěrečný účet DSO Svazku Domažlicko za rok 2012
6. Ostatní
a) Úvodní podklad pro rozhodovací proces investora při přípravě realizace akce:
Holýšov – rekreační areál
b) částečná úhrada pohonných hmot do sekaček na trávu v roce 2013
c) rekonstrukce části Táborové a Sokolovské ulice - 4 varianty řešení
d) výstavba nového parkoviště v sídlišti Pod Makovým vrchem – 3 varianty řešení
e) návštěva belgických veteránů 4. 5. 2013

96/2013
a) stanovuje pořadí uchazečů pro jmenování nového kronikáře města Holýšov, a to
takto: 1. místo paní Marie Vavříková, 2. místo Mgr. Jindřiška Ondrášiková,
3. místo pan Jan Staněk a 4. místo Mgr. Dagmar Myslíková.
b) jmenuje kronikářkou města Holýšov paní Marii Vavříkovou, bytem Holýšov, Pod
Makovým vrchem 481.
c) pověřuje tajemníka Městského úřadu Holýšov Mgr. Bc. Kamila F. Šefla sepsáním
dohody o provedení práce „kronikář města Holýšov“ s paní Marií Vavříkovou, bytem Holýšov, Pod Makovým vrchem 481.
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97/2013
a) souhlasí se změnou Smlouvy o poskytování služeb ze dne 12. prosince 2006, která
byla uzavřena mezi Městem Holýšov a paní Renatou Hrstkovou, bytem Holýšov,
Pod Makovým vrchem 618, z důvodu změny smluvní strany na straně oprávněného. Novým oprávněným je společnost BH TECHNIK zastoupena panem Josefem
Bozděchem, sídlem Horšovský Týn, náměstí Republiky 96, IČ 88612881.
b) schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování služeb, který bude uzavřen mezi Městem Holýšov a společností BH TECHNIK zastoupenou panem Josefem
Bozděchem, sídlem Horšovský Týn, náměstí Republiky 96, IČ 88612881, podle
předloženého návrhu.
98/2013

doporučuje ZMH prodat část (KN) pozemku parc. č. 406/24 (KN) o výměře cca
380 m2 v katastrálním území Neuměř panu Miloslavu Čermákovi, bytem Holýšov,
Táborová 585, za cenu 130 Kč za 1 m2, s tím, že oprávněné náklady spojené
s prodejem pozemku a sepsáním kupní smlouvy bude hradit strana kupující.

99/2013

doporučuje ZMH prodat pozemek parc. č. 575/7 (ostatní plocha) o výměře
5.007 m2 za cenu 130 Kč za 1 m2, pozemek parc. č. 1503 o výměře 1.065 m2 za cenu
225 Kč za 1 m2 a budovu bývalého kulturního zařízení bez čísla popisného nacházející se na pozemku parc. č. 1503 za cenu 1 Kč, vše v katastrálním území Holýšov, panu
Jaroslavu Kubizňákovi, bytem Holýšov, Školní 130, s tím, že oprávněné náklady spojené s prodejem pozemků a budovy bude hradit strana kupující.

100/2013
a) bere na vědomí Vyjádření ke způsobilosti pro výkon funkce velitele jednotky
Sboru dobrovolných hasičů Holýšov ze dne 15. dubna 2013 zaslané Hasičským
záchranným sborem Plzeňského kraje, sídlem Plzeň, Kaplířova 9.
b) doporučuje starostovi Města Holýšov Ing. Antonínu Pazourovi, aby v souladu
s § 68 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, jmenoval s účinností od 30. dubna 2013 pana Jiřího Engela, bytem Holýšov, Táborová
449, velitelem Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Holýšov.
101/2013 bere na vědomí Dodatek č. 2 k podpisovým vzorům ze dne 6. ledna 2012 z důvodu
změny pracovníka odpovědného za věcnou i početní kontrolu a správce rozpočtu podle předloženého návrhu.
102/2013 jmenuje členy stavební komise pro posouzení žádostí o poskytnutí půjčky z Fondu
rozvoje bydlení na území Města Holýšov na rok 2013 ve složení: Ing. Zuzana Burianová jako předsedkyně, Bc. Hana Valachovičová, pan Milan Hulín, paní Andrea Pražáková, paní Naděžda Kalinová a paní Naděžda Valešová jako členové.
103/2013 doporučuje ZMH schválit Závěrečný účet DSO Svazku Domažlicko za rok 2012
podle předloženého návrhu.
104/2013 schvaluje Úvodní podklad pro rozhodovací proces investora při přípravě realizace
akce: „Holýšov – rekreační areál“ zpracovaný společností ING.WAY, s. r. o., sídlem
Plzeň, Karlova 19, podle předloženého návrhu a rozhoduje, aby koupaliště bylo realizováno v lokalitě „Tankodrom“ v provedení kovového nerezového víceúčelového
bazénu s kapacitou minimálně 400 m2.
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105/2013
a) souhlasí s proplácením maximálně 10 litrů pohonných hmot do sekaček na trávu
osobám, které budou sekat trávu na veřejném prostranství v roce 2013.
b) pověřuje Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov evidencí těchto
osob a ošetřovaného veřejného prostranství.
106/2013 schvaluje variantu „A“ pro řešení investičního projektu „Rekonstrukce části ulic Táborová a Sokolovská v Holýšově“.
107/2013 odkládá rozhodnutí o výstavbě nového parkoviště na pozemku parc. č. 1145/32
v katastrálním území Holýšov v sídlišti Pod Makovým vrchem v Holýšově do další
schůze RMH, která bude následovat po opakované prezentaci revitalizace sídliště Pod
Makovým vrchem architektem Ing. arch. Petrem Sladkým.
108/2013 bere na vědomí informaci o návštěvě belgických veteránů ve městě Holýšov, kteří
dne 4. května 2013 v 10:45 hodin položí květiny k památníku u Domu
s pečovatelskou službou Holýšov.

Dne 29. 4. 2013 zpracoval: Mgr. Bc. Kamil F. Šefl

Ing. Antonín Pazour

Bc. Hana Valachovičová

starosta

místostarostka

Razítko Města Holýšov:
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