Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
86. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2010 - 2014
konané dne 18. srpna 2014

Rada města Holýšova:
225/2014 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) nabídka společnosti EvoBus „Schritte zum Verlegen von Stolpersteinen“
b) žádost o prodej pozemků 142 (PK) a 142 (KN) v k. ú. Dolní Kamenice
u Staňkova – Ambrož, Reitspiesová
c) SON NP v Průmyslové zóně II Holýšov – Josef Bozděch - BH Technik
4. Žádosti
a) o prodej částí pozemků parc. č. st. 122/5 a 401/9 a části budovy bez čp.
nacházející se na pozemku parc. č. 122/5 vše v k. ú. Neuměř – Ovsenák
b) o prodej pozemků parc. č. 575/39, 575/42, 1530 a budovy bez čp. nacházející se na pozemku parc. č. 1530 vše v k. ú. Holýšov – Majlátová, Rusňák
c) o souhlas s úpravou a pokácením vzrostlých stromů – OMI
d) o souhlas s použitím znaku města na přítisk na kupón známky – J. Kozák
5. Ke schválení
a) Rozpočtové opatření města Holýšova na rok 2014 číslo 2
b) Dodatek Zřizovací listiny MŠ Holýšov číslo 1
c) Dodatek Zřizovací listiny ZŠ Holýšov číslo 1
d) Zřizovací listina ZUŠ Holýšov
6. Ostatní
a) nabídka na uspořádání bezplatné besedy na téma „šmejdi“ – ČOI
b) sdělení – projekt konsolidace IT
226/2014
a)
bere na vědomí nabídku společnosti EvoBus „Schritte zum Verlegen von Stolpersteinen“,
b)
souhlasí s tím, aby nabídka společnosti EvoBus „Schritte zum Verlegen von Stolpersteinen“ neboli projekt „Kameny zmizelých“ byla předána k vyjádření panu
Janu Valešovi a vedoucímu Domu dějin Holýšovska Mgr. Josefu Haisovi, aby
společně vypracovali návrhy řešení realizace projektu a předložili je na další
schůzi RMH.
227/2014 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova prodat pozemky parc. č. 142 (PK)
o výměře 414 m2 a parc. č. 142 (KN) o výměře 502 m2, oba v katastrálním území
Dolní Kamenice u Staňkova, panu Janu Ambrožovi a paní Lydii Reitspiesové, oba
bytem Holýšov, Horní 360, za cenu 40 Kč za 1 m2. Oprávněné náklady spojené
s prodejem pozemku a sepsáním kupní smlouvy bude hradit strana kupující.
228/2014
a)
souhlasí s pronájmem nebytových prostor v Holýšově v Průmyslové zóně II
Dne 21. 8. 2014 zpracoval: Mgr. Bc. Kamil F. Šefl
Strana 1 (celkem 3)

Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

b)

v budově č. 104 jako sklad č. 10 nacházející se na stavebním pozemku parc. č. 99
v katastrálním území Neuměř za účelem využití k podnikatelské činnosti podnikateli Josefu Bozděchovi - BH Technik, IČ: 88612881, místem podnikání Horšovský Týn, náměstí Republiky 96.
schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor v Holýšově v Průmyslové zóně II
za účelem využití k podnikatelské činnosti, která bude uzavřena mezi městem Holýšov a Josefem Bozděchem - BH Technik, místem podnikání Horšovský Týn,
náměstí Republiky 96, podle předloženého návrhu (příloha č. 2).

229/2014 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova prodat část pozemku parc. č. 122/5
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře cca 55 m2 za cenu 225 Kč za 1 m2, část
pozemku parc. č. 401/9 (ostatní zpevněná plocha) o výměře cca 15 m2 za cenu
225 Kč za 1 m2 a část budovy bez čísla popisného nacházející se na pozemku
parc. č. st. 122/5 za cenu 46.300 Kč, vše v katastrálním území Neuměř, panu Luboši Ovsenákovi, bytem Hostouň, Tasnovice 34. Oprávněné náklady spojené
s prodejem pozemků a budovy bude hradit strana kupující.
230/2014
a)
odkládá na příští schůzi RMH prodej části pozemku parc. č. 575/34 (ostatní plocha) o výměře cca 1.050 m2, části pozemku parc. č. 575/42 (ostatní plocha) o výměře 750 m2, ½ pozemku parc. č. st. 1530 o výměře cca 450 m2 a ½ budovy bývalé ubikace mužstva 1. praporu bez čísla popisného nacházející se na pozemku
parc. č. 1530, vše v katastrálním území Holýšov, paní Daně Majlátové, bytem Holýšov, Sadová 548.
b)
odkládá na příští schůzi RMH prodej části pozemku parc. č. 575/34 (ostatní plocha) o výměře cca 1.800 m2, části pozemku parc. č. 575/42 (ostatní plocha) o výměře 750 m2, ½ pozemku parc. č. st. 1530 o výměře cca 450 m2 a ½ budovy bývalé ubikace mužstva 1. praporu bez čísla popisného nacházející se na pozemku
parc. č. 1530, vše v katastrálním území Holýšov, panu Pavlu Rusňákovi, bytem
Plzeň, Žitná 532/8b.
c)
ukládá starostovi města Holýšova Ing. Antonínu Pazourovi a radnímu panu Radku Špillerovi, aby vedli jednání o ceně za prodávaný objekt budovy bývalé ubikace mužstva 1. praporu bez čísla popisného nacházející se na pozemku parc.
č. 1530 v katastrálním území Holýšov.
231/2014
a)
souhlasí s provedením zásadního redukčního řezu v rozsahu min. 50 % u 2 ks Tilia platyphylos (lípa velkolistá), které se nacházejí na pozemku parc. č. 1145/2
(KN) v katastrálním území Holýšov v těsné blízkosti fasády bytových domů čp.
465 a čp. 466 v Holýšově.
b)
souhlasí s pokácením 1 ks Aesculus hippocastanum (jírovec maďal), který se nachází na pozemku parc. č. 1295/1 (KN), a 1 ks Sophora japonica (jerlín japonský),
který se nachází na pozemku parc. č. 904 (KN), vše v katastrálním území Holýšov.
c)
souhlasí s tím, že pokácení stromů podle odstavce b) provede na náklady města
Holýšova společnost Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14, a s tím, že úpravu dřevin provede na náklady
města Holýšova podnikatel v oboru arboristiky pan Tomáš Hupač, Profi Tree
Work, bytem Holýšov, Táborová 447, podle předložené cenové nabídky.
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232/2014 souhlasí s použitím barevného znaku města Holýšova na přítisk na kupón známky
číslo 702/2011 (A=13 Kč, motiv: Brána s pávem), která bude vydána u příležitosti
10letého výročí od zahájení činnosti informačního střediska v Kulturním domě
v Holýšově. Základním motivem pro přítisk je fotografie nové i staré radnice města Holýšova.
233/2014 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit Rozpočtové opatření města
Holýšova na rok 2014 číslo 2 podle předloženého návrhu.
234/2014 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit Dodatek číslo 1 ke Zřizovací
listině příspěvkové organizace Mateřská škola Holýšov podle předloženého návrhu.
235/2014 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit Dodatek číslo 1 ke Zřizovací
listině příspěvkové organizace Základní škola Holýšov podle předloženého návrhu.
236/2014 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit Zřizovací listinu příspěvkové
organizace Základní umělecká škola Holýšov podle předloženého návrhu.
237/2014 souhlasí s tím, že město Holýšov využije nabídku České obchodní inspekce, sídlem Praha 2, Štěpánská 15, na uspořádání bezplatné besedy na téma „šmejdi“, která je určena zejména pro občany seniorského věku, kteří jsou nejčastější obětí nevybíravých postupů prodejců.
238/2014 bere na vědomí informaci o projektu „Konsolidace IT a nové služby TC Holýšov, CZ.1.06./2.1.00/22.09498“, který byl Řídícím orgánem Integrovaného operačního programu doporučen k financování s výší dotace 1.565.445 Kč.

Ing. Antonín Pazour
starosta

Bc. Hana Valachovičová
místostarostka

Razítko města Holýšova:
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