Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
34. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014 - 2018
konané dne 21. prosince 2015
Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Holýšova:
523/2015 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) Kontrola odpadového hospodářství – nonstop herna na Jiráskově třídě
čp. 67 v Holýšově
4. Žádosti
a) o pronájem části pozemku parc. č. 1404/1 (KN) v k. ú. Holýšov – …..
b) o prodej části pozemku parc. č. 1615 v k. ú. Holýšov – …..
c) o prodloužení splatnosti části kupní ceny – …..
d) o prodloužení termínu vyúčtování účelové dotace – …..
e) o souhlas s užitím znaku města pro vědecké účely – …..
5. Ke schválení
a) Zápis 14. schůze Bytové a sociální komise ze dne 16. 12. 2015
b) Finanční dar účelově určený pro ZŠ Holýšov – Multikulturní centrum
Praha
c) Finanční dar účelově určený pro ZŠ Holýšov – Hudba Sauna
d) Informativní zpráva č. 21/2015 – ustanovení určeného zastupitele –
regulační plán „Holýšov – Výhledy“
e) Změna usnesení – odměna předsedovi EK, předsedkyni KOZ
f) Prodej bytu č. 5 v Holýšově v ulici Americká čp. 395 - otevírání obálek
g) Ceník sběrného dvora odpadů Holýšov – ZKS
6. Ostatní
a) Vánoční strom na náměstí Na Výhledech
524/2015
a)
bere na vědomí Zprávu o kontrole nakládání a likvidace odpadu u nonstop
herny na Jiráskově třídě čp. 67 v Holýšově, předloženou referentkou Stavebního odboru Městského úřadu Holýšov paní Pavlínou Horlivou.

Dne 9. 12. 2015 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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b)

konstatuje, že nakládání a likvidaci odpadu u provozovny uvedené v odstavci
a) tohoto usnesení má od 30. 5. 2014 zajištěnou provozovatel společnost Play
Service, s. r. o., sídlem Plzeň, Lochotínská 1108/18, a od 1. 12. 2015 jí má zajištěnou i majitel objektu ….., bytem …...

525/2015
a)
konstatuje, že záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1404/1 (KN)
v katastrálním území Holýšov o výměře cca 6 m2 musí být vyvěšen na úřední
desce Městského úřadu Holýšov na zákonem stanovenou dobu a poté se vrátí
k projednání žádosti ….., bytem …...
b)
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo vyvěšení záměru ve smyslu odstavce a) tohoto usnesení.
526/2015
a)
konstatuje, že záměr prodat část pozemku parc. č. 1615 (KN) v katastrálním
území Holýšov o výměře cca 690 m2 musí být vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Holýšov na zákonem stanovenou dobu a poté se vrátí
k projednání žádosti ….., bytem …...
b)
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov, aby zajistilo vyvěšení záměru ve smyslu odstavce a) tohoto usnesení.
527/2015
a)
nevyhovuje žádosti ….., bytem ….., o prodloužení splatnosti zbývající části kupní
ceny za nemovitosti v Průmyslové zóně II Holýšov ve výši 226.380 Kč do 30. 4.
2016.
b)
konstatuje, že pokud nebude kupní cena uvedená v odstavci a) tohoto usnesení uhrazena nejpozději do 31. 1. 2016, doporučí Zastupitelstvu města Holýšova
zrušit Kupní smlouvu č. N 29/2015, NZ 28/2015 ze dne 23. 1. 2015.
528/2015
a)
nevyhovuje žádosti ….., bytem ….., o prodloužení termínu vyúčtování účelové
dotace na taneční soutěž „Junior Orient show“, kdy termín pořádání soutěže
byl z důvodu nemocnosti přesunut na 27. 2. 2016.
b)
vyzývá ….., bytem ….., aby vrátila poskytnutou účelovou dotaci na rok 2015 na
akci uvedenou v odstavci a) tohoto usnesení ve výši 8.340 Kč na účet města
Holýšova do 8. 1. 2016.
c)
konstatuje, že ….. může podat novou žádost o poskytnutí dotace na rok 2016
na akci uvedenou v odstavci a) tohoto usnesení podle Programu o poskytování
dotací schváleného usnesením Zastupitelstva města Holýšova č. 132 ze dne 16.
9. 2015.
d)
souhlasí s prodloužení termínu pro podání žádosti uvedené v odstavci c) tohoto usnesení do 15. 1. 2016.
Dne 9. 12. 2015 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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529/2015 souhlasí:
a)
s použitím znaku města Holýšova pro obrazové přílohy vědecké publikace Klíč
ke znakům měst České republiky, která bude vydána v rámci ediční řady Moravské zemské knihovny v Brně ve druhé polovině prosince 2016.
b)
s poskytnutím oficiální podoby znaku města Holýšova ve formátu .jpg, .png
nebo .bmp pro zpracování publikace uvedené v odstavci a) tohoto usnesení.
530/2015 schvaluje Zápis 14. schůze Bytové a sociální komise ze dne 16. 12. 2015 podle
předloženého návrhu (příloha č. 2).
531/2015 schvaluje poskytnutí účelově určeného daru – finančních prostředků ve výši
1.000 Kč Základní škole Holýšov na nákup kancelářských potřeb od společnosti
Multikulturní centrum Praha, z. s., sídlem Praha 3, Prokopova 9.
532/2015 schvaluje poskytnutí účelově určeného daru – finančních prostředků ve výši
30.480 Kč Základní škole Holýšov na učební pomůcky pro žáky základní školy
a školní družiny od hudební skupiny Hudba Sauna.
533/2015 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit určeného zastupitele
pro přípravu, projednání a schválení regulačního plánu „Holýšov – Výhledy“
zastupitele pana Jiřího Šlejmara.
534/2015
a)
mění usnesení Rady města Holýšova č. 17/2015 ze dne 14. 1. 2015 takto: Rada
města Holýšova souhlasí s platností od 1. 1. 2016 s poskytováním měsíční
odměny ve výši 600 Kč podle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, předsedkyni Komise pro záležitosti občanů paní Simoně
Poslední.
b)
konstatuje, že zaměstnanci města Holýšova, kteří jsou členové výboru
zastupitelstva, komise rady nebo zvláštního orgánu nebo jsou předsedové
výboru zastupitelstva nebo komise rady nebude s platností od 1. 1. 2016
pobírat žádnou měsíční odměnu.
535/2015
a)
konstatuje, že v souladu se Zásadami prodeje bytů z vlastnictví města Holýšova
schválenými Zastupitelstvem města Holýšov usnesením č. 58 dne 28. února
2011 určila pořadí zaslaných nabídek na koupi bytu číslo 5 na adrese Holýšov,
Americká čp. 395:
1. ….., bytem ….., nabídková cena 540.100 Kč.
Dne 9. 12. 2015 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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b)
c)
d)

doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova prodat byt číslo 5 na adrese
Holýšov, Americká 395, ….., bytem ….., za nabídkovou cenu 540.100 Kč.
doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova schválit, že veškeré náklady spojené
s prodejem a sepsáním kupní smlouvy bude hradit kupující.
vyzývá zájemce, aby v souladu s článkem IV odstavcem 13 Zásad prodeje bytů
z vlastnictví města Holýšova, které byly schváleny Zastupitelstvem města
Holýšova usnesením č. 58 dne 28. února 2011, uhradil kupní cenu do 2 (dvou)
měsíců ode dne doručení vyrozumění o provedení vyhodnocení nabídek (viz
odstavec a).

536/2015 schvaluje Ceník sběrného dvora odpadů Holýšov od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
podle předloženého návrhu.
537/2015 bere na vědomí návrh paní Věry Trnkové, bytem Holýšov, Sadová 550,
na umístění vánočního stromu na náměstí Na Výhledech v Holýšově.

Mgr. Jan Mendřec
starosta

Mgr. Bc. Kamil F. Šefl
místostarost a

Razítko města Holýšova:

Dne 9. 12. 2015 zpracovala: Mgr. Jana Štenglová
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