Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšov

Město Holýšov

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
32.
schůze Rady města Holýšov ve volebním období 2010 - 2014
konané dne 16. dubna 2012

Rada města Holýšov:
87/2012

schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) žádost o pronájem nebytových prostor v DPS + SON – Zlatuše Pluhařová
4. Žádosti
a) o koupi části pozemku parc. č. 1469 (PK) v k. ú. Holýšov – man. Lejčkovi
b) o vyjádření k obnově tzv. Trnkova kříže – TOM 1202
c) o ukončení SON nebytových prostor ve Školní ulici čp. 72 – Miloslav Khas
d) o souhlas s užíváním veřejného prostranství parkoviště za KD – K. Runkas
5. Ke schválení
a) Zápis 14. zasedání bytové a sociální komise ze dne 11. 4. 2012
b) jmenování členů stavební komise FRB
c) Protokol o jednání komise pro posuzování a hodnocení nabídek na zakázku
malého rozsahu „Rekonstrukce Tylovy ulice v Holýšově – I. etapa“ + SOD
d) úhrada části PHM do sekaček za sekání trávy na veřejných prostranstvích na
rok 2012
6. Ostatní
a) podání žádosti o prodloužení platnosti povolení k vypouštění odpadních vod
v PZ II
b) májové oslavy v Holýšově
c) Májový pochod 2012 – TOM 1202

88/2012
a) konstatuje, že záměr prodat část pozemku parc. č. 1469 (PK) o výměře cca 7 m2
v katastrálním území Holýšov musí být vyvěšen na úřední desce Městského úřadu
Holýšov na zákonem stanovenou dobu a poté se vrátí k projednání žádosti manželů MUDr. Jana Lejčka a MUDr. Drahuše Lejčkové, bytem Plzeň, Na Kovářské
stráni 1028/14.
b) ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov zajistit vyvěšení
záměru prodat předmětnou část pozemku na úřední desku na zákonem stanovenou
dobu.
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89/2012

souhlasí s obnovou tzv. Trnkova kříže na pozemku parc. č. 629/1 v katastrálním
území Holýšov podle návrhu Turistického oddílu mládeže TOM 1202.

90/2012
a) souhlasí s ukončením Smlouvy o nájmu nebytových prostor v Holýšově ve Školní
ulici čp. 72, která byla uzavřena mezi Městem Holýšov a podnikatelem Bc. Miloslavem Khasem, bytem Hlohovčice, a to k 30. dubnu 2012.
b) ukládá místostarostce Bc. Haně Valachovičové, aby zajistila vyvěšení záměru
pronajmout nebytové prostory v Holýšově ve Školní ulici čp. 72 na úřední desku
Městského úřadu Holýšov na zákonem stanovenou dobu.
91/2012

souhlasí s užíváním veřejného prostranství parkoviště za kulturním domem
v Holýšově na pořádání akce „Prvomájové setkání občanů s dechovkou“, kterou
pořádá Základní organizace Komunistické strany Čech a Moravy (žadatel) dne
1. května 2012 od 13:00 do 18:00 hodin za podmínek, že žadatel zaplatí poplatek
za užívání veřejného prostranství podle Obecně závazné vyhlášky Města Holýšov
č. 2/2010, o místních poplatcích, v platném znění, a před konáním akce podá na
Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov žádost o zvláštní užívání
místní komunikace a zajistí úklid veřejného prostranství po ukončení jeho užívání.

92/2012

schvaluje Zápis 14. zasedání bytové a sociální komise ze dne 11. dubna 2012
podle předloženého návrhu.

93/2012

jmenuje členy stavební komise pro posouzení žádostí o poskytnutí půjčky
z Fondu rozvoje bydlení na území Města Holýšov na rok 2012 ve složení:
Bc. Hana Valachovičová jako předsedkyně, Ing. Zuzana Burianová, paní Andrea
Pražáková, paní Naděžda Kalinová, paní Naděžda Valešová a pan Milan Hulín jako členové.

94/2012
a) bere na vědomí Protokol o jednání komise pro posuzování a hodnocení nabídek
na zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce Tylovy ulice v Holýšově – I. etapa“ ze
dne 12. dubna 2012.
b) souhlasí, aby smlouva o dílo na akci „Rekonstrukce Tylovy ulice v Holýšově –
I. etapa“ byla uzavřena se společností DYBS Plzeň, s. r. o., sídlem Plzeň, Prvomájová 39, za nabídkovou cenu 4.878.568 Kč včetně DPH.
c) pověřuje starostu Města Holýšov Ing. Antonína Pazoura podpisem smlouvy o dílo ve smyslu odstavce b) tohoto usnesení.
95/2012
a) souhlasí s proplácením maximálně 10 litrů pohonných hmot do sekaček na trávu
osobám, které budou sekat trávu na veřejném prostranství v roce 2012.
b) pověřuje Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov evidencí těchto
osob a ošetřovaného veřejného prostranství.
96/2012

bere na vědomí podání žádosti Městskému úřadu Stod, Odboru životního prostředí, o prodloužení platnosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV v areálu Průmyslové zóny II (bývalých kasáren) Holýšov.

97/2012

bere na vědomí informaci o přípravě májových oslav, které se uskuteční ve
dnech 3. května 2012 (návštěva veteránů 17. belgického střeleckého praporu),
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6. května 2012 (prohlídka historických vozidel Convoy Military car club Plzeň)
a 7. května 2012 (pokládání květin u památníků).
98/2012

bere na vědomí informaci Turistického oddílu mládeže 1202 o pořádání tradičního turistického pochodu s názvem Májový pochod dne 5. května 2012 v době od
8:00 do 15:00 hodin na pěších trasách 10, 15, 18 a 25 km a trasách pro horská kola o vzdálenosti 15 a 25 km.

Dne 20.04.2012 zpracoval Mgr. Bc. Kamil F. Šefl

Ing. Antonín Pazour

Bc. Hana Valachovičová

starosta

místostarostka

Razítko Města Holýšov:
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