Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšov

Město Holýšov

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
35.
schůze Rady města Holýšov ve volebním období 2010 - 2014
konané dne 4. června 2012

Rada města Holýšov:
129/2012 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
4. Žádosti
a) o pronájem 4 parkovacích míst u pekárny (pozemek parc. č. 1345/3) – Pekařství Kuric
b) o zajištění dodávky elektrické energie - Stodkeram
5. Ke schválení
a) Mandátní smlouva č. 34/2012 (Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě
Holýšov)
b) Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v Mateřské škole Holýšov pro školní rok 2012/13
6. Ostatní
a) usnesení CHVaK č. 796
b) Holýšovská pouť – program
c) Švýcarsko – návštěva – program
d) změna telefonních čísel MKS
130/2012
a) konstatuje, že záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1345/3 o výměře cca
33 m2 v katastrálním území Holýšov musí být vyvěšen na úřední desce Městského
úřadu Holýšov na zákonem stanovenou dobu a poté se RMH vrátí k projednání
žádosti společnosti Pekařství Kuric, s. r. o., sídlem Holýšov, Na Výhledech 323.
b) ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov zajistit vyvěšení
záměru pronajmout předmětnou část pozemku na úřední desku na zákonem stanovenou dobu.
131/2012
a) souhlasí se zajištěním dodávky elektrické energie do budovy čp. 735 nacházející
se na stavebním pozemku parc. č. 1485 v katastrálním území Holýšov,
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v Průmyslové zóně II – Holýšov.
b) schvaluje Smlouvu o poskytování služeb – dodávky elektrické energie, která
bude uzavřena mezi Městem Holýšov a společností Stodkeram, s. r. o., sídlem
Plzeň, Žlutická 14, podle předloženého návrhu.
132/2012 schvaluje Mandátní smlouvu číslo 34/2012, uzavřenou mezi Městem Holýšov
a Ing. Ivanou Jurečkovou, bytem Opava, Tyršova 7. Předmětem smlouvy je
komplexní organizační a věcné zajištění zadání veřejné zakázky „Snížení imisní
zátěže z dopravy ve městě Holýšov“ podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění.
133/2012 schvaluje Směrnici ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte
v Mateřské škole Holýšov pro školní rok 2012 podle předloženého návrhu.
134/2012 bere na vědomí usnesení 126. zasedání představenstva společnosti Chodské
vodárny a kanalizace, a. s., sídlem Domažlice, Bezděkovské předměstí 388, č. 796
ze dne 24. května 2012, kterým byl doplněn investiční plán společnosti o akci
„rekonstrukce vodovodu v Tylově ulici v Holýšově“.
135/2012 bere na vědomí program holýšovské pouti, která se uskuteční ve dnech od
29. června 2012 do 1. července 2012.
136/2012
a) pověřuje místostarostku Města Holýšov Bc. Hanu Valachovičovou, aby
připravila program návštěvy delegace ze švýcarské partnerské obce Port, která
proběhne ve dnech 16. až 18. srpna 2012.
b) ukládá radnímu Mgr. Liboru Schröpferovi, aby tento program přeložil do
německého jazyka a zaslal jej na vědomí starostovi obce Port.
137/2012 bere na vědomí změnu mobilních telefonních čísel v Městském kulturním
středisku Holýšov.
Dne 8. 6. 2012 zpracoval Mgr. Bc. Kamil F. Šefl

Bc. Hana Valachovičová

Radek Špiller

místostarostka

radní

Razítko Města Holýšov:
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