Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
85. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2010 - 2014
konané dne 28. července 2014

Rada města Holýšova:
217/2014 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) pronájem městských lesů
4. Žádosti
a) o pronájem popř. prodej části pozemku parc. č. 399/14 v k. ú. Neuměř –
HOK
b) o úhradu rozdílu v ceně za použitou krytinu při opravě střechy u čp. 414 –
J. Fikrle
c) o poskytnutí součinnosti k odstranění chybného zápisu v katastru nemovitostí – st. parc. 1373 v k. ú. Holýšov – ČEZ Distribuce
d) o pronájem části pozemku parc. č. 27/1 v k. ú. Holýšov – L. Vágner
e) o pronájem NP v PZ II – BH Technik
5. Ostatní
a) informace o konané akci „Pekelný ostrov 2014“
218/2014
a)
konstatuje, že záměr pronajmout městské lesní pozemky a porosty byl vyvěšen
na úřední desce Městského úřadu Holýšov od 30. 6. 2014 do 16. 7. 2014 a během
lhůty pro vyvěšení se přihlásili tito zájemci:
1. Lesproma, s. r. o., sídlem Holýšov, Kasárenská 710,
2. Milan Spevák, bytem Stod, Hradišťany 41,
3. Ondřej Valeš, bytem Holýšov, Malá 222,
4. Dana Batrlová, bytem Horšov-ský Týn, Jivjany 25.
b)
souhlasí s pronájmem lesních pozemků a porostů o celkové výměře 327,14 ha
v katastrálním území Holýšov a Dolní Kamenice u Staňkova na dobu do
31. 12. 2020 za účelem zajištění správy lesních trvalých porostů společnosti Lesproma, s. r. o., sídlem Holýšov, Kasárenská 710.
c)
děkuje nevybraným zájemcům, kteří projevili zájem o pronájem lesních pozemků
a porostů v majetku města Holýšova.
d)
pověřuje starostu města Holýšova Ing. Antonína Pazoura zajištěním zpracování
a podpisem smlouvy o pronájmu ve smyslu odstavce b) tohoto usnesení.
219/2014 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit Smlouvu o budoucí kupní
smlouvě na část pozemku parc. č. 399/14 v katastrálním území Neuměř o velikosti
cca 500 m2, která přiléhá k objektům označeným číslem popisným 75 v Průmyslové zóně II Holýšov, za cenu obvyklou v této lokalitě, to je 130 Kč za 1m 2, a která bude uzavřena mezi městem Holýšov a neziskovou organizací Holýšovský ornitologický klub, sídlem Holýšov, Husova třída 302, která by na předmětném
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pozemku v budoucnu měla zrealizovat stavbu „Ptačí zahrady“.
220/2014
a)
nevyhovuje žádosti pana Josefa Fikrleho, bytem Holýšov, Husova třída 414,
o úhradu rozdílu ceny za použitou střešní krytinu na opravu střechy na bytovém
domě v Holýšově, v ulici Husova třída čp. 414.
b)
upozorňuje vlastníky bytových jednotek v objektu na adrese Holýšov, Husova
třída 414, že jsou povinni respektovat platnou stavební uzávěru a schválený
Územní plán města Holýšova.
c)
doporučuje vlastníkům bytových jednotek v objektu na adrese Holýšov, Husova
třída 414, aby si v případě, že nemají dostatek finančních prostředků, požádali
o poskytnutí půjčky na opravu střechy z Fondu rozvoje bydlení města Holýšova
na rok 2015.
221/2014
a)
konstatuje, že záměr bezúplatného převodu trafostanice – stavby technického vybavení bez čísla popisného nacházející se na pozemku parc. č. st. 1373 (KN) v katastrálním území Holýšov, musí být vyvěšen na úřední desce Městského úřadu
Holýšov na zákonem stanovenou dobu a poté se vrátí k projednání žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s., sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8.
b)
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo vyvěšení záměru bezúplatného převodu trafostanice – stavby technického vybavení
bez čísla popisného na úřední desku na zákonem stanovenou dobu.
222/2014
a)
konstatuje, že záměr pronajmout část pozemku parc. č. 27/1 v katastrálním území
Holýšov o výměře cca 60 m2 musí být vyvěšen na úřední desce Městského úřadu
Holýšov na zákonem stanovou dobu a poté se vrátí k projednání žádosti pana Ladislava Vágnera, bytem Holýšov, Americká 393.
b)
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo vyvěšení záměru pronajmout předmětnou část pozemku na úřední desku na zákonem
stanovenou dobu.
223/2014
a)
konstatuje, že záměr pronajmout nebytový prostor v Holýšově v Průmyslové zóně II v budově č. 104 jako sklad č. 10 nacházející se na stavebním pozemku parc.
č. 99 v katastrálním území Neuměř musí být vyvěšen na úřední desce Městského
úřadu Holýšov na zákonem stanovou dobu a poté se vrátí k projednání žádosti
společnosti BH Technik, v zastoupení panem Josefem Bozděchem, sídlem Horšovský Týn, náměstí Republiky 96.
b)
ukládá místostarostce města Holýšova Bc. Haně Valachovičové, aby zajistila vyvěšení záměru pronajmout předmětný nebytový prostor na úřední desku na zákonem stanovenou dobu.
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224/2014
a)
bere na vědomí informaci o konání akce „Pekelný ostrov 2014“ pořádaný společností Westmusic, o. s., IČ: 22844708, sídlem Plzeň, Pražská 39, který se uskutečnil ve dnech 11. a 12. 7. 2014 v areálu přírodního ostrova u Holýšova a konstatuje, že akce proběhla bez závažných závad.
b)
ukládá organizátorům akce „Pekelný ostrov 2014“, aby vzali na vědomí připomínku Policie České republiky, o tom, že je třeba v případě konání akce i v následujícím roce zajistit dostatečný počet pořadatelů při zahájení akce a zajistit plynulý nájezd návštěvníků do areálu přírodního ostrova u Holýšova tak, aby
nedocházelo k tvoření kolon automobilů na komunikaci I/26.

Ing. Antonín Pazour
starosta

Bc. Hana Valachovičová
místostarostka

Razítko města Holýšov:
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