Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
88. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2010 - 2014
konané dne 15. září 2014

Rada města Holýšova:
253/2014 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
4. Žádosti
a) o prodej části pozemku parc. č. 1203/35 (KN) v k. ú. Holýšov – Němeček
b) o prodej části pozemku parc. č. 1536/2 v k. ú. Holýšov – ZSS
c) o souhlas s umístěním městského znaku na titulní stranu knihy – Jan Valeš
d) o souhlas s uzavřením MŠ Holýšov v době vánočních prázdnin
5. Ke schválení
a) Kupní smlouva č. 9414000982/179869 – RWE GasNet
b) koupě pozemků parc. č. 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070 v k. ú. Holýšov
c) návrh na úpravu platového výměru ředitele MKS Holýšov
d) prodej půdních prostor v čp. 327 – manželé Stoklasovi
e) Darovací smlouva – Bc. Karel Zahut
6. Ostatní
a) Příloha č. 1 k protokolu ze zasedání komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ze dne 5. 9. 2014 – Holýšov – Vrt HV 05
b) Protokol o výsledku kontroly obce – dodržování krizového zákona a předpisů vydaných k jeho provedení – HZSPK
c) stanovisko MF ke „kvízomatům“
d) nový obsah schránky pro uložení v kopuli staré radnice
e) dopis starostovi partnerského města Kümmersbruck
254/2014 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova prodat část pozemku parc. č. 1203/35
(KN) v katastrálním území Holýšov o výměře cca 50 m2 panu Petru Němečkovi,
bytem Stod, Baarova 28, za cenu 500 Kč za 1 m2 s tím, že oprávněné náklady spojené s prodejem pozemku a sepsáním kupní smlouvy bude hradit kupující.
255/2014
a)
konstatuje, že záměr prodat část pozemku parc. č. 1536/2 (PK) v katastrálním
území Holýšov o výměře cca 970 m2 musí být vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Holýšov na zákonem stanovenou dobu a poté se RMH vrátí k projednání
žádosti společnosti Západočeská stavební společnost, s. r. o., sídlem Holýšov,
náměstí 5. května 101.
b)
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo vyvěšení záměru prodat předmětnou část pozemku na úřední desku na zákonem stanovenou dobu.
256/2014 souhlasí s použitím znaku města Holýšova na titulní stranu knihy s názvem „HoDne 17. 9. 2014 zpracoval: Mgr. Bc. Kamil F. Šefl
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lýšov ve fotografii 1946 – 1968“, kde budou umístěny fotografie ze života obce
a později města Holýšova v uvedených letech s krátkými texty popisujícími děj
nebo událost.
257/2014 souhlasí s uzavřením Mateřské školy Holýšov v období vánočních prázdnin
od 22. 12. 2014 do 2. 1. 2015.
258/2014
a)
konstatuje, že záměr prodat plynárenská zařízení včetně všech součástí a příslušenství, která byla realizována v rámci staveb „Holýšov – lokalita Výhledy
a Školní ulice“, v tomto případě se jedná o NTL plynovod a NTL plynovodní přípojky o celkové délce 1.537,50 m, musí být vyvěšen na úřední desce Městského
úřadu Holýšov na zákonem stanovenou dobu a poté se RMH vrátí k jejímu projednání.
b)
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo vyvěšení záměru prodat předmětná plynárenská zařízení na úřední desku na zákonem stanovenou dobu.
259/2014 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit koupi pozemků parc. č. 1065
o výměře 5.899 m2, č. 1066 o výměře 2.464 m2, č. 1067 o výměře 1.996 m2,
č. 1068 o výměře 1.169 m2, č. 1069 o výměře 1.331 m2, a č. 1070 o výměře
2.230 m2, všechny (PK) v katastrálním území Holýšov (celková výměra
15.089 m2), od pana Jana Raucha, bytem Plzeň, Manětínská 1495/9, a Ing. arch.
Martina Krause, bytem Tábor, Kotnovská 165/5 (strana prodávající), za sjednanou
kupní cenu 65 Kč za 1 m2 podle předloženého návrhu. Celková kupní cena je
980.785 Kč. Náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a s podáním návrhu na
vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující, daň z nabytí nemovitých věcí uhradí prodávající.
260/2014 schvaluje platový výměr ředitele příspěvkové organizace města Holýšova Městské kulturní středisko Holýšov Ing. Jiřího Zívala, bytem Plzeň, Guldenerova 28,
podle předloženého návrhu.
261/2014
a)
konstatuje, že záměr provést změnu prohlášení vlastníka domu čp. 327 v obci
Holýšov spočívající ve změně spoluvlastnických podílů na domě číslo popisné
327 v obci Holýšov, na třídě 1. máje tak, že část dosavadních společných prostor
o podlahové ploše 25 m2 se stane součástí jedné z jednotek, musí být vyvěšen na
úřední desce Městského úřadu Holýšov na zákonem stanovenou dobu a poté se
RMH vrátí k jejímu projednání.
b)
ukládá místostarostce města Holýšova Bc. Haně Valachovičové, aby zajistila vyvěšení záměru ve smyslu odstavce a) tohoto usnesení na úřední desku na zákonem
stanovenou dobu.
262/2014 odkládá na příští schůzi Rady města Holýšova rozhodnutí o Darovací smlouvě,
která má být uzavřena městem Holýšov a strážníkem Městské policie Plzeň
Bc. Karlem Zahutem, bytem Plzeň, K Pecím 14, a jejímž předmětem je uspořádání souboru 3 přednášek s tématy „Osobní bezpečí“, „Kriminalistika v praxi“
a „Mimořádné události“ pro zaměstnance Městského úřadu Holýšov.
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263/2014
a)
bere na vědomí Přílohu č. 1 k protokolu ze zasedání komise pro otevírání obálek,
posouzení a hodnocení nabídek ze dne 5. 9. 2014 na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Holýšov – Vrt HV 05“.
b)
souhlasí, aby smlouva o dílo na akci „Holýšov – Vrt HV 05“ byla uzavřena se
společností Vodní zdroje Ekomonitor, s. r. o., sídlem Chrudim III, Píšťovy 820, za
nabídkovou cenu 169.950 Kč bez DPH.
c)
pověřuje starostu města Holýšova Ing. Antonína Pazoura podpisem smlouvy ve
smyslu odstavce b) tohoto usnesení.
264/2014 bere na vědomí Protokol o výsledku kontroly obce dodržování zákona
č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a předpisů vydaných k jeho provedení, zejména zajištění připravenosti obce na řešení krizových situací, ze dne 2. 9. 2014, zpracovaný Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje, krajským ředitelstvím, sídlem Plzeň, Kaplířova 9.
265/2014 bere na vědomí stanovisko k optimálnímu postupu při shledání výskytu tzv.
„kvízomatů“ na území obce, které zaslalo Ministerstvo financí ČR, státní dozor
nad sázkovými hrami a loteriemi, sídlem Praha 1, Letenská 15.
266/2014 schvaluje obsah schránky, která bude uložena v kopuli staré radnice, a to: kopie
dokumentů, které byly ve schránce uloženy v roce 1927, mince, které byly ve
schránce uloženy v roce 1927, a několik současných mincí, poslední číslo Holýšovského zpravodaje, jeden výtisk celostátního deníku, ručně psaný dopis na kvalitním papíru o rekonstrukci střechy staré radnice a stavbě nové radnice, ve kterém
bude dále uvedeno složení Zastupitelstva města Holýšov a Rozpočet města Holýšov na rok 2014 a skládačka s leteckým pohledem města.
267/2014
a)
bere na vědomí informaci o slavnostním otevření putovní výstavy obrazů výtvarníků města Holýšova a okolí a partnerského německého města Kümmersbruck,
které proběhne dne 26. 9. 2014 od 16:00 hodin v Kulturním domě Holýšov.
b)
ukládá radnímu Mgr. Liboru Schröpferovi, aby ve smyslu předcházejícího odstavce připravil v německém jazyce pozvánku starostovi německého partnerského
města Kümmersbruck panu Rolandu Strehlovi.

Ing. Antonín Pazour
starosta

Bc. Hana Valachovičová
místostarostka
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