Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšov

Město Holýšov

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
52.
schůze Rady města Holýšov ve volebním období 2010 - 2014
konané dne 25. března 2013
Rada města Holýšov:
73/2013

schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) řešení problému bytových domů „sídliště Pod Školou“
b) vlajka Města Holýšova - návrhy
4. Žádosti
a) o schválení pronájmu 10 sloupů veřejného osvětlení – Penny Market
5. Ke schválení
a) Zápis 22. schůze bytové a sociální komise ze dne 21. 3. 2013
b) Doporučení Energetické komise k převzetí CZT ze dne 18. 3. 2013
c) SOD na zakázku „Veřejné koupaliště v Holýšově“ - návrh stavby
d) peněžitý dar nejúspěšnějším sportovcům okresu Domažlice 2012
6. Ostatní
a) podněty k pokácení a úpravě stromů a keřů
b) zakázka malého rozsahu „Zřízení sběrného dvora – Holýšov“
c) oznámení o vyhlášení ředitelského volna v Základní škole Holýšov

74/2013

bere na vědomí:
a) ustavení odborné komise pro řešení problému bytových domů „sídliště Pod Školou“
ve složení: Ing. Jan Cendelín jako předseda, Milan Hulín a Jiří Hafič jako členové.
b) harmonogram prací pro řešení problému bytových domů „sídliště Pod školou“.
c) Zápis schůzky komise pro řešení problému bytových domů „sídliště Pod Školou“ ze
dne 15. března 2013.

75/2013

doporučuje ZMH schválit návrh nové vlajky Města Holýšov podle pořadí: 1. návrh
č. 4, 2. návrh č. 1, 3. návrh č. 3.

76/2013
a) souhlasí s pronájmem 10 sloupů veřejného osvětlení v Holýšově v termínu od
28. března 2013 do 25. dubna 2013, tj. 29 kalendářních dní, k vyvěšení sololitových
oboustranných cedulí s reklamou akčního zboží a informací o rekonstrukci v prodejně
Penny market v Holýšově za podmínky, že bude mezi Městem Holýšov a společností
AgE – reklamní agentura, sídlem Praha 5, Ostřicová 640, uzavřena smlouva o pronájmu městského zařízení, kde bude stanovena paušální cena 1.500 Kč za vyvěšení cedulí.
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b) ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo vypracování smlouvy ve smyslu odstavce a).
77/2013

schvaluje Zápis 22. schůze bytové a sociální komise ze dne 21. března 2013 podle
předloženého návrhu.

78/2013

souhlasí s Doporučením Energetické komise ze dne 18. března 2013 k převzetí blokové kotelny Holýšov pro sídliště Pod Makovým vrchem a Na Stráni od stávajícího
provozovatele PPT Potrubní technika, s. r. o., sídlem Plzeň - Černice, Na Vápenicích
1, společností Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov,
náměstí 5. května 14, s tím, že technologické zařízení blokové kotelny Holýšov bude
zařazeno do majetku Městského technického a bytového střediska Holýšov, s. r. o.,
a to od 1. června 2014.

79/2013

schvaluje Smlouvu o dílo Číslo: SODSOD.2013.003.209.Holysov.Koupaliste.NST,
která bude uzavřena mezi Městem Holýšov a projektovým ateliérem Sladký & Partners, s. r. o., sídlem Praha 6, Nad Šárkou 60, podle předloženého návrhu.

80/2013

schvaluje poskytnutí peněžitého daru holýšovským sportovcům, kteří budou oceněni
v soutěži „Sportovec okresu Domažlice 2012“, v celkové výši 5.000 Kč podle předloženého návrhu.

81/2013

souhlasí:
a) s pokácením 1 ks topolu černého, který se nachází na veřejném prostranství v Dolní
Kamenici, na pozemku parc. č. 39/4 (KN) v katastrálním území Dolní Kamenice
u Staňkova.
b) s tím, že pokácení stromu podle odstavce a) provede na náklady Města Holýšov společnost Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14.

82/2013
a) bere na vědomí Zprávu posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu
„Zřízení sběrného dvora – Holýšov“.
b) souhlasí, aby smlouva o dílo na akci „Zřízení sběrného dvora – Holýšov“ byla uzavřena se společností iSV projekt, s. r. o., sídlem Praha 5, Puchmajerova 5, pobočka
Stod, Plzeňská 753, IČ 24161560, za nabídkovou cenu 1.640.543 Kč včetně DPH.
c) pověřuje starostu Města Holýšov Ing. Antonína Pazoura podpisem smlouvy ve smyslu odstavce b) tohoto usnesení.
83/2013

bere na vědomí oznámení ředitelky Základní školy Holýšov Mgr. Ivany Sedlákové,
že na 27. března 2013 vyhlásila z důvodu vysoké nemocnosti žáků ředitelské volno.

Dne 18. 3. 2013 zpracovali: Mgr. Bc. Kamil F. Šefl

Ing. Antonín Pazour

Bc. Hana Valachovičová

starosta

místostarostka
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