Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
87. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2010 - 2014
konané dne 1. září 2014

Rada města Holýšova:
239/2014 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) žádost o poskytnutí součinnosti k odstranění chybného zápisu v katastru
nemovitostí – st. parc. 1373 v k. ú. Holýšov – ČEZ Distribuce
b) žádost o pronájem části pozemku parc. č. 27/1 v k. ú. Holýšov – Ladislav
Vágner
c) „Schritte zum Verlegen von Stolpersteinen“ – Josef Hais, Jan Valeš
d) žádost 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 – Dana Majlátová, Pavel Rusňák
4. Ke schválení
a) Smlouva o výpůjčce – Mateřská škola Holýšov
b) Smlouva o výpůjčce – Základní škola Holýšov
c) Smlouva o výpůjčce – Základní umělecká škola Holýšov
d) Zápis 33. schůze bytové a sociální komise ze dne 28. 8. 2014
e) Smlouva o budoucí nájemní smlouvě – Ambulance praktického lékařství
(Steidl)
f) Dohoda o spolupráci a užívání monitoringu v příhraničí – KÚPK
g) odvod do rozpočtu zřizovatele - FO
5. Ostatní
a) nabídka spolupráce – Miloš Tětek a Stanislava Tětek Šejdová
b) informace o dodatku č. 2 ke komisionářské smlouvě
240/2014 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova darovat trafostanici – stavbu technického vybavení bez čísla popisného nacházející se na pozemku parc. č. st. 1373
(KN) v katastrálním území Holýšov společnosti ČEZ, a. s., sídlem Praha 4, Duhová 2/1444. Oprávněné náklady spojené s majetkoprávním řízením hradí žadatel.
241/2014
a)
souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 27/1 (KN) v katastrálním území Holýšov o výměře cca 60 m2 panu Ladislavu Vágnerovi, bytem Holýšov, Americká
393.
b)
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov připravit Smlouvu
o nájmu ve smyslu odstavce a) tohoto usnesení.
242/2014
a)
bere na vědomí návrhy řešení realizace projektu „Kameny zmizelých“ zpracované panem Janem Valešem a vedoucím Domu dějin Holýšovska Mgr. Josefem
Haisem.
Dne 2. 9. 2014 zpracoval: Mgr. Bc. Kamil F. Šefl
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b)

ustanovuje realizační tým pro projekt „Kameny zmizelých“ a jmenuje jeho členy:
radní Mgr. Libor Schröpfer, pan Jan Valeš a vedoucí Domu dějin Holýšovska
Mgr. Josef Hais.

243/2014 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova:
a)
prodat část pozemku parc. č. 575/34 (ostatní plocha) o výměře cca 1.050 m2 za
cenu 130 Kč za 1 m2, část pozemku parc. č. 575/42 (ostatní plocha) o výměře
750 m2 za cenu 130 Kč za 1 m2, ½ pozemku parc. č. st. 1530 o výměře cca 450 m2
za cenu 225 Kč za 1 m2 a ½ budovy bývalé ubikace mužstva 1. praporu bez čísla
popisného nacházející se na pozemku parc. č. 1530 za cenu 100.000 Kč, vše v katastrálním území Holýšov, paní Daně Majlátové, bytem Holýšov, Sadová 548.
b)
prodat část pozemku parc. č. 575/34 (ostatní plocha) o výměře cca 1.800 m2 za
cenu 130 Kč za 1 m2, části pozemku parc. č. 575/42 (ostatní plocha) o výměře 750
m2 za cenu 130 Kč za 1 m2, ½ pozemku parc. č. st. 1530 o výměře cca 450 m2 za
cenu 225 Kč za 1 m2 a ½ budovy bývalé ubikace mužstva 1. praporu bez čísla popisného nacházející se na pozemku parc. č. 1530 za cenu 100.000 Kč, vše v katastrálním území Holýšov, panu Pavlu Rusňákovi, bytem Plzeň, Žitná 532/8b.
244/2014 schvaluje Smlouvu o výpůjčce, která bude uzavřena mezi městem Holýšov (jako
vlastník) a příspěvkovou organizací Mateřská škola Holýšov (jako uživatel), sídlem Holýšov, Školní 248, podle předloženého návrhu s tím, že v článku III. odstavci 3 Smlouvy o výpůjčce bude doplněna věta: „Kopie nájemních smluv předá
uživatel vlastníkovi bezodkladně po jejich uzavření.“
245/2014 schvaluje Smlouvu o výpůjčce, která bude uzavřena mezi městem Holýšov (jako
vlastník) a příspěvkovou organizací Základní škola Holýšov (jako uživatel), sídlem Holýšov, Táborová 428, podle předloženého návrhu s tím, že v článku III. odstavci 3 Smlouvy o výpůjčce bude doplněna věta: „Kopie nájemních smluv předá
uživatel vlastníkovi bezodkladně po jejich uzavření.“
246/2014 schvaluje Smlouvu o výpůjčce, která bude uzavřena mezi městem Holýšov (jako
vlastník) a příspěvkovou organizací Základní umělecká škola Holýšov (jako uživatel), sídlem Holýšov, Školní 96, podle předloženého návrhu s tím, že v článku
III. odstavci 3 Smlouvy o výpůjčce bude doplněna věta: „Kopie nájemních smluv
předá uživatel vlastníkovi bezodkladně po jejich uzavření.“
247/2014 schvaluje Zápis 33. schůze bytové a sociální komise ze dne 28. 8. 2014 podle
předloženého návrhu (příloha č. 2).
248/2014
a)
souhlasí s pronájmem nebytových prostor v objektu Městského zdravotního střediska Holýšov v Příčné ulici čp. 214 za účelem provozování lékařské praxe společnosti Ambulance praktického lékařství, s. r. o., Holýšov, zastoupené MUDr.
Karlem Steidlem, sídlem Holýšov, Školní 255.
b)
schvaluje Smlouvu o budoucí nájemní smlouvě nebytových prostor v Městském
zdravotním středisku Holýšov za účelem provozování lékařské praxe, která bude
uzavřena mezi městem Holýšov a společností Ambulance praktického lékařství,
s. r. o., Holýšov, zastoupenou MUDr. Karlem Steidlem, sídlem Holýšov, Školní
255, podle předloženého návrhu (příloha č. 3).
c)
schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor v Městském zdravotním středisDne 2. 9. 2014 zpracoval: Mgr. Bc. Kamil F. Šefl
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ku Holýšov za účelem provozování lékařské praxe, která bude uzavřena mezi
městem Holýšov a společností Ambulance praktického lékařství, s. r. o., Holýšov,
zastoupenou MUDr. Karlem Steidlem, sídlem Holýšov, Školní 255, podle předloženého návrhu (příloha č. 4).
249/2014 schvaluje Dohodu o spolupráci při nasazení a užívání systému prvků aktivního
monitoringu v příhraničí Plzeňského kraje, která bude uzavřena mezi městem Holýšov a Plzeňským krajem, sídlem Plzeň, Škroupova 18, podle předloženého návrhu.
250/2014 rozhodla o odvodu finančních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola Holýšov, sídlem Holýšov, Školní 248, IČ: 69976058, do
rozpočtu zřizovatele, podle § 28 odst. 6 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a to ve výši
200.000 Kč.
251/2014
a)
bere na vědomí nabídku manželů pana Miloše Těteka a paní Stanislavy Tětek Šejdové, oba bytem Holýšov, U Tří borovic 742, na využití jejich služeb a případné
spolupráce při různých společenských a kulturních akcích pořádaných městem
Holýšov.
b)
ukládá místostarostce města Holýšova Bc. Haně Valachovičové, aby zajistila
předání nabídky uvedené v odstavci a) tohoto usnesení řediteli Městského kulturního střediska Holýšov Ing. Jiřímu Zívalovi a vedoucímu Domu dějin Holýšovska
Mgr. Josefu Haisovi a pověřuje ji svolat je na společnou schůzku, kde by bylo dohodnuto, jak lze využít nabídky manželů pana Miloše Těteka a paní Stanislavy
Tětek Šejdové.
252/2014 bere na vědomí informaci o:
a)
Dodatku č. 2 ke Komisionářské smlouvě, který bude uzavřen mezi městem Holýšov a společností Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídlem
Holýšov, náměstí 5. května 14.
b)
přípravě schůzky vedení města Holýšova s vedením společnosti Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14,
a řediteli všech příspěvkových organizací města Holýšova, která se uskuteční dne
10. 9. 2014.

Ing. Antonín Pazour
starosta

Bc. Hana Valachovičová
místostarostka

Razítko města Holýšova:
Dne 2. 9. 2014 zpracoval: Mgr. Bc. Kamil F. Šefl
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