Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšov

Město Holýšov

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
50.
schůze Rady města Holýšov ve volebním období 2010 - 2014
konané dne 25. února 2013

Rada města Holýšov:
47/2013

schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) žádost o převod zástavního práva – Milan Honner
4. Žádosti
a) o pronájem nebytových prostor v Průmyslové zóně II – Holýšov – Daniel
Vanžura, Jaromír Kostlivý
5. Ke schválení
a) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 – KÚPK
b) Zápis ze schůze bytové a sociální komise ze dne 19. 2. 2013
c) Zápis o výsledku inventarizace majetku ke dni 31. 12. 2012 – MKS Holýšov
d) Kupní smlouva – pozemek parc. č. 1112 v k. ú. Holýšov (Kladivová, Fryčová,
Poslední)
6. Ostatní
a) podněty k pokácení a úpravě stromů a keřů
b) prezentace „Rekonstrukce střechy Mateřské školy Holýšov ve Školní ulici“ –
Ing. arch. Vojtěch Kaas

48/2013

souhlasí s žádostí Doc. Ing. Milana Honnera Ph.D., o převod zástavního práva z
bytové jednotky č. 527/1 a spoluvlastnického podílu k pozemku příslušejícího k bytu
č. 1 na adrese Holýšov, Pod Makovým vrchem 527, na bytovou jednotku č. 478/2 a
spoluvlastnický podíl k pozemku příslušejícího k bytu č. 2 na adrese Holýšov, Pod
Makovým vrchem 478.

49/2013
a) souhlasí s pronájmem nebytových prostor skladu v Holýšově v Průmyslové zóně II
v budově č. 104 nacházející se na pozemku parc. č. 399/4 v katastrálním území
Neuměř žadatelům podnikatelům panu Danielu Vanžurovi, bytem Kozolupy 286, a
panu Jaromíru Kostlivému, bytem Dobřany, Komenského 1074, a to od 1. března
2013.
b) souhlasí, aby nebytový prostor skladu v Holýšově v Průmyslové zóně II v budově
č. 104 nacházející se na pozemku parc. č. 399/4 v katastrálním území Neuměř, byl
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uvedený jako sídlo nové společnosti podnikatelů pana Daniela Vanžury, bytem
Kozolupy 286, a pana Jaromíra Kostlivého, bytem Dobřany, Komenského 1074.
c) ukládá místostarostce Města Holýšov Bc. Haně Valachovičové připravit smlouvu
o nájmu nebytových prostor ve smyslu odstavce a).
50/2013

bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Holýšov,
IČ: 00253367, za rok 2012, předloženou Krajským úřadem Plzeňského kraje, Odbor
Ekonomický, Oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly, sídlem Plzeň,
Škroupova 18.

51/2013

schvaluje Zápis 21. schůze bytové a sociální komise ze dne 19. února 2013 podle
předloženého návrhu.

52/2013

schvaluje Zápis o výsledku inventarizace majetku ke dni 31. prosinci 2012 konané
v Městském kulturním středisku Holýšov podle předloženého návrhu.

53/2013

doporučuje ZMH schválit návrh kupní smlouvy, která bude uzavřena mezi Městem
Holýšov (strana kupující) a podílovými spoluvlastníky pozemkové (PK) parcely
č. 1112 v katastrálním území Holýšov o výměře 3.866 m2, paní Alenou Fryčovou,
bytem Teplice, Františka Hrubína 1396, paní Janou Kladivovou, bytem Kdyně,
Starokdyňská 539, a panem Karlem Posledním, bytem Holýšov, Krátká 170 (strana
prodávající) podle předloženého návrhu s tím, že náklady spojené se sepsáním kupní
smlouvy a s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí bude hradit strana
kupující a daň z převodu nemovitosti uhradí strana prodávající.

54/2013

souhlasí:
a) s pokácením 1 ks třešně, která se nachází na veřejném prostranství u bytového domu
čp. 417 v Holýšově, Husova třída, na pozemku parc. č. 453/1 (KN) v katastrálním
území Holýšov.
b) s údržbou 2 ks lip, které se nacházejí na veřejném prostranství před bytovými domy
čp. 465 a čp. 466 v Holýšově, ulice Pod Makovým vrchem, na pozemku parc. č.
1145/2 (KN) v katastrálním území Holýšov.
c) s pokácením 2 ks tújí a 1 ks borovice, které se nacházejí na veřejném prostranství, a
to jedna túje těsně vedle severního štítu bytového domu čp. 340 v Holýšově, ulice
Ruská, druhá túje a borovice mezi fasádou bytového domu čp. 341 a parkovacími
místy v Holýšově, ulice Ruská, všechny na pozemku parc. č. 1415/1 (KN)
v katastrálním území Holýšov.
d) s tím, že pokácení stromů provede na náklady Města společnost Městské technické a
bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14, a s tím, že
prořezání, ošetření či jiné úpravy včetně sledování bezpečnosti na nekácených
stromech a výsadbu nových dřevin provede na náklady Města Holýšov podnikatel v
oboru arboristiky pan Tomáš Hupač, Profi Tree Work, bytem Holýšov, Táborová
447, podle předložené cenové nabídky.

55/2013

bere na vědomí dokončenou Technicko-ekonomickou studii na rekonstrukci střechy
v Mateřské škole Holýšov, sídlem Holýšov, Školní 248, vypracovanou Ing. arch.
Vojtěchem Kaasem z architektonického ateliéru Progres Atelier, sídlem Praha 7,
Bubenská 1, podle předloženého návrhu.
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Dne 27. 2. 2013 zpracovala Ing. Romana Tesařová

Ing. Antonín Pazour

Bc. Hana Valachovičová

starosta

místostarostka

Razítko Města Holýšov:
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