Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
89. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2010 - 2014
konané dne 1. října 2014
Rada města Holýšova:
268/2014 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) žádost o prodej části pozemku parc. č. 1536/2 v k. ú. Holýšov – ZSS
b) Kupní smlouva č. 9414000982/179869 – RWE GasNet
c) Darovací smlouva – Karel Zahut
d) prodej půdních prostor v čp. 327 – manželé Stoklasovi
4. Žádosti
a) o změnu jízdního řádu - OVDK
5. Ke schválení
a) Zápis č. 2 zasedání finančního výboru ze dne 29. 9. 2014
b) Rozpočtové opatření města Holýšova na rok 2014 číslo 3
c) Opatření obecné povahy č. 3/2014 – Regulační plán Holýšov – Lokalita
„Náměstí“ v k. ú. Holýšov (náměstí 5. května) – StO
d) odměny členům výborů ZMH za rok 2014
e) odměny členům komisí RMH za rok 2014
f) peněžní dar uvolněným členům ZMH za rok 2014
g) peněžní a věcné dary pro bezplatné dárce krve z Holýšova
h) Zápis 34. schůze bytové a sociální komise ze dne 18. 9. 2014
6. Ostatní
a) ředitelské volno – ZŠ
b) Oznámení o změně stavu společnosti – EvoBus
c) informace k autodopravě
d) nabídka spolupráce – manželé Tětekovi
e) informace o konání výstavy obrazů
269/2014 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova prodat část pozemku parc. č. 1536/2
(PK) v katastrálním území Holýšov o výměře cca 970 m2 společnosti Západočeská stavební společnost, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 101. Oprávněné
náklady spojené s prodejem pozemku a sepsáním kupní smlouvy bude hradit strana kupující.
270/2014 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit Kupní smlouvu číslo
9414000982/179869, která bude uzavřena mezi městem Holýšovem a společností
RWE GasNet, s. r. o., sídlem Ústí nad Labem, Klišská 940, podle předloženého
návrhu.
271/2014 bere na vědomí zpětvzetí žádosti o uzavření Darovací smlouvy, která měla být
uzavřena městem Holýšov a strážníkem Městské policie Plzeň Bc. Karlem Zahutem, bytem Plzeň, K Pecím 14, a jejímž předmětem mělo být uspořádání souboru
třech přednášek s tématy „Osobní bezpečí“, „Kriminalistika v praxi“ a „MimoDne 2. 10. 2014 zpracoval: Mgr. Bc. Kamil F. Šefl
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řádné události“ pro zaměstnance Městského úřadu Holýšov.
272/2014
a)
schvaluje návrh na změnu prohlášení vlastníka u domu číslo popisné 327 v obci
Holýšov, na třídě 1. máje tak, že část společných prostor domu se stane součástí
jednotky číslo 327/3 s tím, že vlastník této jednotky uhradí na účet Společenství
vlastníků jednotek čp. 327 částku odpovídající 1.000 Kč za 1 m2.
b)
pověřuje místostarostku města Holýšova Bc. Hanu Valachovičovou podpisem
dohody o změně prohlášení vlastníka.
273/2014
a)
projednala žádost pana Stanislava Kreysy, bytem Dolní Kamenice 58, o doplnění
autobusové zastávky u Základní školy Holýšov pro školáky z Dolní Kamenice.
b)
pověřuje místostarostku města Holýšova Bc. Hanu Valachovičovou, aby za město Holýšov zpracovala žádost o změnu jízdního řádu ve smyslu odstavce a) tohoto
usnesení.
274/2014 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit Zápis č. 2 zasedání finančního výboru ze dne 29. 9. 2014 podle předloženého návrhu.
275/2014 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit Rozpočtové opatření města
Holýšova na rok 2014 číslo 3 podle předloženého návrhu (příloha č. 2).
276/2014 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova:
a)
vzít na vědomí důvodovou zprávu o výsledcích projednávání Regulačního plánu
Holýšov - Lokalita „Náměstí“ k. ú. Holýšov (náměstí 5. května).
b)
schválit
I. Opatření obecné povahy č. 3/2014 – Regulační plán Holýšov - Lokalita „Náměstí“ k. ú. Holýšov (náměstí 5. května)
obsahující:
- textovou část, která je zpracována v rozsahu daném přílohou č. 11 Vyhlášky
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, a která je nedílnou součástí
tohoto opatření obecné povahy a skládá se z těchto částí:
A) vymezení řešené plochy - str. 1
B) podmínky pro vymezení a využití pozemků - str. 1 - 3
C) podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury
- str. 4 - 5
D) podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území - str. 5 - 76
E) podmínky pro vytváření příznivého životního prostředí - str. 76
F) podmínky pro ochranu veřejného zdraví - str. 76
G) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb
a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezení pozemků pro
asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, s uvedením
katastrálních území a parcelních čísel - str. 76
H) vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření,
pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením katastrálních území a parcelních čísel - str. 76
I) výčet územních rozhodnutí, která regulační plán nahrazují - str. 76
J) údaje o počtu listů regulačního plánu a počtu výkresů grafické části - str. 76
Dne 2. 10. 2014 zpracoval: Mgr. Bc. Kamil F. Šefl
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příloha 1) - výčet pozemků 1 – 4
- grafickou část Územního plánu Města Holýšova, která je zpracována v rozsahu
daném přílohou č. 11 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, a skládá se z výkresů
A. hlavní výkres
B. výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
v listinném i elektronickém provedení
II. Odůvodnění regulačního plánu - Lokalita „Náměstí“ k. ú. Holýšov (náměstí
5. května)
obsahující:
- textovou část, která je zpracována v rozsahu daném přílohou č. 11 Vyhlášky
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, a která je nedílnou součástí
tohoto opatřené obecné povahy a skládá se z těchto částí:
K) údaje o způsobu pořízení regulačního plánu - str. 77
L) vyhodnocení koordinace využívání řešené plochy z hlediska širších územních
vztahů, včetně vyhodnocení souladu regulačního plánu s územním plánem str. 77
M) údaje o splnění zadání regulačního plánu - str. 77
N) komplexní zdůvodnění řešení, včetně zdůvodnění navržené urbanistické koncepce - str. 78
O) informace o výsledcích posuzování vlivů na životní prostředí, byl-li regulační
plán posuzován spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko
příslušného orgánu dle zvláštního právního předpisu, popřípadě zdůvodnění,
proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno - str. 80
P) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský
půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa - str. 80
Q) vyhodnocení souladu se stavebním zákonem, obecnými požadavky na využívání území s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území,
a s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území
- str. 81
R) vyhodnocení souladu se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů dotčených osob - str. 82
S) údaje o počtu listů odůvodnění regulačního plánu a počtu výkresů grafické
části - str. 82
GRAFICKÁ ČÁST:
P. 02 GRAFICKÁ PŘÍLOHA
C) koordinační výkres 1 : 1000
D) výkres širších vztahů 1 : 7500
c)
uložit
pořizovateli a určeným zastupitelům zajistit potřebné administrativně zákonné
úkony k zajištění
- účinnosti Opatření obecné povahy č. 3/2014 - Regulační plán Holýšov - Lokalita „Náměstí“ k. ú. Holýšov (náměstí 5. května)
- územně plánovací evidence v souladu s § 162 stavebního zákona
- umístění regulačního plánu na internetové stránky města Holýšov
277/2014 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit vyplacení odměn členům FiDne 2. 10. 2014 zpracoval: Mgr. Bc. Kamil F. Šefl
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nančního výboru, Kontrolního výboru a Osadního výboru pro část Dolní Kamenice za práci v roce 2014 podle předloženého návrhu.
278/2014 schvaluje odměny členům Grantové komise, Bytové a sociální komise, Komise
pro záležitosti občanů a Energetické komise za práci v roce 2014 podle předloženého návrhu.
279/2014 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit v souladu s § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, peněžité dary
uvolněným členům ZMH, a to starostovi Ing. Antonínu Pazourovi a místostarostce Bc. Haně Valachovičové podle předloženého návrhu.
280/2014 souhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, s poskytnutím peněžních a věcných darů pro občany Holýšova, kteří bezplatně darovali krev, podle předloženého návrhu (příloha č. 3).
281/2014 schvaluje Zápis 34. schůze bytové a sociální komise ze dne 18. 9. 2014 podle
předloženého návrhu (příloha č. 4).
282/2014 bere na vědomí oznámení ředitelky Základní školy Holýšov Mgr. Ivany Sedlákové, že na 26. 9. 2014 vyhlásila z organizačních důvodů ředitelské volno.
283/2014 bere na vědomí informaci o změně názvu společnosti EvoBus Česká republika,
s. r. o. – závod Holýšov, sídlem Holýšov, K Evobusu 610.
284/2014 odkládá na příští schůzi rozhodnutí o možném poskytování služeb autodopravy
za úplatu městem Holýšov a ukládá tajemníkovi zjistit podmínky pro provozování autodopravy za úplatu.
285/2014 bere na vědomí informaci o konání schůzky místostarostky města Holýšova
Bc. Hany Valachovičové, manželů pana Miloše Těteka a paní Stanislavy Tětek
Šejdové, oba bytem Holýšov, U Tří borovic 742, ředitele Městského kulturního
střediska Holýšov Ing. Jiřího Zívala a vedoucího Domu dějin Holýšovska Mgr.
Josefa Haise, ve věci využití služeb a případné spolupráce manželů Tětekových
při různých společenských a kulturních akcích pořádaných městem Holýšov.
286/2014 bere na vědomí informaci o konání výstavy obrazů místních výtvarníků města
Holýšova a okolí a partnerského německého města Kümmersbruck, která se uskutečnila dne 26. 9. 2014 od 16:00 hodin v Kulturním domě Holýšov a kde byl zároveň představen nový starosta německého partnerského města Kümmersbruck
pan Roland Strehl, který vyjádřil přání, aby spolupráce mezi městy dále pokračovala.

Ing. Antonín Pazour
starosta

Bc. Hana Valachovičová
místostarostka

Razítko města Holýšova:

Dne 2. 10. 2014 zpracoval: Mgr. Bc. Kamil F. Šefl
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