Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
91. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2010 - 2014
konané dne 3. listopadu 2014

Rada města Holýšova:
296/2014 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
4. Žádosti
a) o změnu sortimentu – Drahomíra Hájková
b) o povolení zásahu do VKP (kácení dřevin) na pozemcích města – HOK
c) o souhlas se zřízením užívacího práva k prostorám sloužícím podnikání –
ČS
d) o prodloužení SON části pozemku parc. č. 922 na Jiráskově třídě – Pavel
Kráčmer
5. Ke schválení
a) Dodatek č. 2 – Dohoda o změně komisionářské smlouvy o obstarání správy bytů a nebytových prostor – MTBS
b) Smlouva o smlouvě budoucí kupní a Kupní smlouva na kontejner –
SMOPK
c) nový platový výměr – ředitelka MŠ
d) nový platový výměr – ředitelka ZŠ
e) nový platový výměr – ředitel ZUŠ
f) nový platový výměr – vedoucí DDH
g) nový platový výměr – ředitel MKS
h) odměna ředitelce MŠ
i) odměna ředitelce ZŠ
j) odměna řediteli MKS
k) odměna vedoucímu DDH
6. Ostatní
a) Rozhodnutí o vydání stavebního povolení na akci „Holýšov – změna napojení na skupinový vodovod“ – CHVAK
b) Oznámení součinnostního výcviku složek IZS – HZS PK
c) Protokol o výsledku kontroly a metodické pomoci MěÚ Stod u MěÚ Holýšov – vedení matriční agendy … ze dne 3. 10. 2014
297/2014 vyhovuje žádosti paní Drahomíry Hájkové, bytem Holýšov, Husova třída 416,
o změnu sortimentu v prodejně v Holýšově v Sokolovské ulici čp. 447.
298/2014 souhlasí:
a)
se zásahem do lokality významného krajinného prvku v souvislosti s provedením
kácení náletových dřevin v části bývalého tankodromu.
b)
s pokácením cca 250 - 300 ks dřevin (borovice lesní, břízy bradavičnaté a vrby),
které se nacházejí na pozemcích parc. č. 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099,
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c)

1100, 1103/1, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123 a 1124 (vše PK) v katastrálním území Holýšov, v lokalitě bývalého tankodromu.
s tím, že pokácení dřevin uvedených v odstavci b) provede Holýšovský ornitologický klub, sídlem Holýšov, Husova třída 302, na vlastní náklady a na vlastní nebezpečí.

299/2014 souhlasí se zřízením užívacího práva k prostorám sloužícím podnikání (souhlas
s podnájmem) na základě nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Holýšov
a společností Česká spořitelna, a. s., sídlem Praha 4, Budějovická 1912/64b, podle
předloženého návrhu.
300/2014
a)
konstatuje, že záměr pronajmout část pozemku parc. č. 922 v katastrálním území
Holýšov na Jiráskově třídě musí být vyvěšen na úřední desce Městského úřadu
Holýšov na zákonem stanovenou dobu a poté se vrátí k projednání žádosti společnosti KM BOHEMIA, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 13.
b)
ukládá místostarostce města Holýšova Bc. Haně Valachovičové, aby zajistila vyvěšení záměru pronajmout předmětný pozemek na úřední desku na zákonem stanovenou dobu.
301/2014 odkládá uzavření Dodatku č. 2 „Dohoda o změně komisionářské smlouvy o obstarání správy bytů a nebytových prostor“, který má být uzavřen mezi městem
Holýšov a společností Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14.
302/2014
a)
schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí kupní a Kupní smlouvu na kontejner typu
ABROLL o objemu 24 m3 (projekt „Nákup kontejnerů pro objemný odpad“), které budou uzavřeny mezi smluvními stranami Sdružení měst a obcí Plzeňského
kraje, sídlem Plzeň, Riegrova 1 (jako prodávající), a město Holýšov (jako kupující) podle předloženého návrhu.
b)
pověřuje starostu města Holýšova Ing. Antonína Pazoura podpisem Smluv ve
smyslu odstavce a) tohoto usnesení.
303/2014 schvaluje nový platový výměr ředitelky příspěvkové organizace města Holýšova
Mateřská škola Holýšov paní Ivany Smetákové podle předloženého návrhu.
304/2014 schvaluje nový platový výměr ředitelky příspěvkové organizace města Holýšova
Základní škola Holýšov Mgr. Ivany Sedlákové podle předloženého návrhu.
305/2014 schvaluje nový platový výměr ředitele příspěvkové organizace města Holýšova
Základní umělecká škola Holýšov Mgr. Norberta Štěříka podle předloženého návrhu.
306/2014 schvaluje nový platový výměr vedoucího organizační složky města Holýšova
„Dům dějin Holýšovska“ Mgr. Josefa Haise podle předloženého návrhu.
307/2014 schvaluje nový platový výměr ředitele příspěvkové organizace města Holýšova
Městské kulturní středisko Holýšov Ing. Jiřího Zívala podle předloženého návrhu.
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308/2014 schvaluje odměnu ředitelce Mateřské školy Holýšov paní Ivaně Smetákové podle
předloženého návrhu.
309/2014 schvaluje odměnu ředitelce Základní školy Holýšov Mgr. Ivaně Sedlákové podle
předloženého návrhu.
310/2014 schvaluje odměnu řediteli Městského kulturního střediska Holýšov Ing. Jiřímu
Zívalovi podle předloženého návrhu.
311/2014 schvaluje odměnu vedoucímu organizační složky města Holýšova „Dům dějin
Holýšovska“ Mgr. Josefu Haisovi podle předloženého návrhu.
312/2014 bere na vědomí Rozhodnutí Městského úřadu Stod, Odboru životního prostředí,
sídlem Stod, Sokolská 566, o vydání stavebního povolení ke stavbě vodního díla
„Holýšov – změna napojení na skupinový vodovod“, o které žádala společnost
Chodské vodárny a kanalizace, a. s., sídlem Domažlice, Bezděkovské předměstí
388.
313/2014 bere na vědomí Oznámení Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, sídlem Plzeň, Kaplířova 9, o součinnostním výcviku složek Integrovaného záchranného systému, který proběhne v odpoledních hodinách ve dnech 19. a 20. 11.
2014.
314/2014 bere na vědomí Protokol o výsledku kontroly a metodické pomoci podle zákona
o matrikách ze dne 3. 10. 2014, zpracovaný Městským úřadem Stod, Odborem
správním a dopravním, sídlem Stod, nám. ČSA 294..

Ing. Antonín Pazour
starosta

Bc. Hana Valachovičová
místostarostka

Razítko města Holýšova:
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