Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšov

Město Holýšov

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
34.
schůze Rady města Holýšov ve volebním období 2010 - 2014
konané dne 21. května 2012

Rada města Holýšov:
113/2012 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) žádost o koupi části pozemku parc. č. 1469 (PK) v k. ú. Holýšov – manželé
Lejčkovi
b) DSO Svazek Domažlicko – Závěrečný účet za rok 2011
c) Mikroregion Radbuza – Závěrečný účet za rok 2011
4. Žádosti
a) o pronájem veřejného prostranství na umístění cirkusu – Cirkus Variete Cramer
5. Ke schválení
a) Rozpočtové opatření Města Holýšov č. 1 na rok 2012
b) OZV č. 1/2012, která ruší OZV č. 2/2011 ze dne 12. 12. 2011, o místním
poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a …
c) OZV č. 2/2012, která mění OZV č. 2/2010 ze dne 13. 12. 2010, o místním
poplatku
d) Zápis stavební komise FRB ze dne 16. 5. 2012
e) prodej bytu č. 4 na adrese Holýšov, Americká 398
f) prodej objektů a pozemků v lokalitě „Průmyslová zóna II – Holýšov“
g) peněžitý dar uvolněným členům ZMH
h) Plán zasedání ZMH a schůzí RMH na 2. pololetí 2012
6. Ostatní
a) Projekt Fondu soudržnosti CCI 2004/CZ/16/C/PE/015 „Odkanalizování
a čištění odpadních vod v povodí řeky Radbuzy“ – následná kontrola za rok
2011
b) Rozhodnutí MěÚ Stod o prodloužení povolení k nakládání s vodami,
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových,… - č. j. 570/12/OŽP/Str
c) Protokol o kontrole plnění povinností v nemocenském pojištění,
v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení…
provedené dne 16. 5. 2012
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114/2012 doporučuje ZMH prodat část pozemku parc. č. 1469 (PK) o výměře cca 7 m 2
v katastrálním území Holýšov manželům MUDr. Janu Lejčkovi a MUDr. Drahuši
Lejčkové, oba bytem Plzeň, Na Kovářské stráni 1028/14, za cenu 300 Kč za 1 m2.
Oprávněné náklady spojené s prodejem pozemku a sepsáním kupní smlouvy bude
hradit strana kupující.
115/2012 doporučuje ZMH schválit Závěrečný účet DSO Svazku Domažlicko za rok 2011
podle předloženého návrhu.
116/2012 doporučuje ZMH schválit Závěrečný účet Mikroregionu Radbuza za rok 2011
podle předloženého návrhu.
117/2012 souhlasí s dočasným umístěním Cirkusu Variete Cramer paní Alice Cramerové,
bytem Praha 10, Na Louži 21, v lokalitě sídliště Pod Makovým vrchem
v Holýšově a to 28. května 2012 za podmínky, že bude zaplacen poplatek za užívání veřejného prostranství podle Obecně závazné vyhlášky Města Holýšov
č. 2/2010, o místních poplatcích, v platném znění.
118/2012 doporučuje ZMH schválit Rozpočtové opatření Města Holýšov č. 1 na rok 2012
podle předloženého návrhu.
119/2012 doporučuje ZMH schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, kterou se ruší
Obecně závazná vyhláška Města Holýšov č. 2/2011 ze dne 12. 12. 2011,
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní
videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému, podle
předloženého návrhu.
120/2012 doporučuje ZMH schválit Obecně závaznou vyhlášku Města Holýšov č. 2/2012,
kterou se mění Obecně závazná vyhláška Města Holýšov č. 2/2010 ze dne 13. 12.
2010, o místních poplatcích, podle předloženého návrhu.
121/2012 doporučuje ZMH schválit Zápis z jednání stavební komise Fondu rozvoje
bydlení ze dne 16. května 2012 – posouzení žádostí o poskytnutí půjček podle
předloženého návrhu.
122/2012 souhlasí s vyvěšením záměru prodeje volného bytu č. 4 v Americké ulici čp. 398
v Holýšově na úřední desku Městského úřadu Holýšov v souladu se Zásadami
prodeje bytů z vlastnictví města Holýšova schválenými usnesením ZMH č. 58 ze
dne 28. února 2011.
123/2012 doporučuje ZMH schválit prodej stavebního pozemku parc. č. 1483 o výměře
75 m2 za cenu 225 Kč za 1 m2, to je 16.875 Kč, stavebního pozemku parc. č. 1484
o výměře 1.311 m2 za cenu 225 Kč za 1 m2, to je 294.975 Kč, pozemku parc.
č. 575/50 (lesní pozemek) o výměře 5.123 m2 za cenu 130 Kč za 1 m2, to je
665.900 Kč, pozemku parc. č. 575/74 (ostatní plocha) o výměře 2.462 m2 za cenu
130 Kč za 1 m2, to je 320.060 Kč, budovy bez čp. nacházející se na stavebním
pozemku parc. č. 1483 za cenu 1 Kč, budovy bez čp. nacházející se na stavebním
pozemku parc. č. 1484 za cenu 200.000 Kč, (vše KN) vše v katastrálním území
Holýšov, cena celkem 1.497.901 Kč, společnosti Plus Institut, s. r. o., sídlem
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Kvíčovice 96. Oprávněné náklady spojené s prodejem nemovitostí bude hradit
strana kupující.
124/2012 schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, peněžitý dar uvolněným členům Zastupitelstva města Holýšov, a to starostovi Ing. Antonínu Pazourovi a místostarostce Bc. Haně Valachovičové, podle předloženého návrhu.
125/2012 doporučuje ZMH schválit plán zasedání ZMH a schůzí RMH na 2. polovinu roku
2012 podle předloženého návrhu.
126/2012 bere na vědomí, že v měsíci srpnu 2012 provede Státní fond životního prostředí
České republiky následnou kontrolu za rok 2011 v rámci projektu Fondu
soudržnosti CCI 2004/CZ/16/C/PE/015 „Odkanalizování a čištění odpadních vod
v povodí řeky Radbuzy“.
127/2012 bere na vědomí Rozhodnutí Městského úřadu Stod, Odboru životního prostředí,
č. j. 570/12/OŽP/Str ze dne 27. dubna 2012 o prodloužení povolení k nakládání
s vodami, k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, do levostranného
bezejmenného přítoku významného vodního toku Radbuza z ČOV areálu
bývalých kasáren v Holýšově do 31. prosince 2013.
128/2012 bere na vědomí Protokol č. 203/12/440 o kontrole plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti provedené dne 16. května
2012 u zaměstnavatele Město Holýšov zpracovaný Okresní správou sociálního
zabezpečení Domažlice. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Dne 24. 5. 2012 zpracoval Mgr. Bc. Kamil F. Šefl

Ing. Antonín Pazour

Bc. Hana Valachovičová

starosta

místostarostka

Razítko Města Holýšov:
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