Město Holýšov

USNESENÍ
130.
(29. v tomto volebním období)

zasedání Zastupitelstva města Holýšov
ze dne 11. října 2010

Zastupitelstvo města Holýšov:

453.) schvaluje pořad jednání 130. zasedání:
1) Zahájení
2) Volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu
3) Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání – 16. srpna 2010
4) Zpráva o činnosti Rady města Holýšov
5) Zpráva kontrolního výboru
6) Výzva ke zjednání nápravy č.j. MV-39526-3/ODK-2010 ve věci Obecně závazné
vyhlášky č. 1/2010 o čistotě a ochraně životního prostředí a omezení volného
pohybu psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích
7) Úprava Zásad prodeje bytů a nebytových prostor z vlastnictví města Holýšov
8) Prodej pozemku parc. č. 1378/1 v katastrálním území Holýšov
9) Prodej bytů dle bytové koncepce
10) Prodej bytu č. 1 na adrese Holýšov, Husova třída 310
11) Prodej nebytových prostor - prodejny „Cukrárna“ na adrese Holýšov, Americká
401
12) Prodej dřevostavby nacházející se na pozemku st. p. č. 16/2 v katastrálním území
Holýšov
13) Koupě pozemků parc. č. 537/7, 537/8, 537/15 a 537/18 v katastrálním území
Neuměř
14) Odměna pro členy a předsedy výborů ZMH
15) Peněžní dar pro uvolněné funkcionáře ZMH
16) Diskuse
17) Usnesení a závěr
454.)
a) volí návrhovou komisi ve složení Mgr. Jindřiška Ondrášiková, pan Radek Špiller a pan
Milan Zahoř.
b) určuje ověřovatele zápisu v obsazení pan Miroslav Baťka a pan Rudolf Köppl.

455.) bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení z posledního zasedání konaného
dne 16. srpna 2010 bez připomínek.
456.) bere na vědomí zprávu o činnosti RM Holýšov bez připomínek.
457.) schvaluje Zprávu Kontrolního výboru Zastupitelstva města Holýšov v roce 2010
ze dne 7. října 2010 dle předloženého návrhu.
458.)
a) bere na vědomí Výzvu ke zjednání nápravy č. j. MV-39526-3/ODK-2010 ze dne
10. srpna 2010 ve věci Obecně závazné vyhlášky č. 1/2010, o čistotě a ochraně
životního prostředí a omezení volného pohybu psů a jiných zvířat na veřejných
prostranstvích, zaslanou Ministerstvem vnitra, Odborem dozoru a kontroly veřejné
správy, sídlem Praha 4, náměstí Hrdinů 1634/3;
b) schvaluje stanovisko Města Holýšov k Výzvě ke zjednání nápravy č. j.
MV-39526-3/ODK-2010 ze dne 10. srpna 2010 dle předloženého návrhu;
c) ukládá starostovi Města Holýšov, aby zaslal schválené stanovisko Ministerstvu vnitra
České republiky.
459.) schvaluje změnu Zásad prodeje bytů z vlastnictví Města Holýšov schválených
usnesením č. 176 Zastupitelstva města Holýšov dne 5. května 2008 a změnu Zásad
prodeje nebytových prostor z vlastnictví Města Holýšov schválených usnesením
Zastupitelstva města Holýšov č. 214 dne 8. září 2008 a usnesením č. 227 dne 20. října
2008 dle předložených návrhů.
460.) schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1378/1 (KN) o výměře cca 200 m2
v katastrálním území Holýšov manželům Václavu a Lence Švarcovým, bytem
Holýšov, Pod Makovým vrchem 466, za cenu stanovenou dle cenové mapy Města
Holýšov 90 Kč za 1 m2. Oprávněné náklady spojené s prodejem pozemku bude hradit
kupující.
461.) schvaluje prodej bytů v rámci schválené bytové koncepce, dle předloženého návrhu:
a) byt č. 3 v čp. 325 panu Miroslavu Stauberovi a Ludmile Koláčkové za cenu
412.005 Kč,
b) byt č. 3 v čp. 340 paní Františce Valečkové za cenu 285.759 Kč,
c) byt č. 3 v čp. 462 panu Jaroslavu Halamovi za cenu 417.190 Kč,
d) byt č. 15 v čp. 541 paní Oxaně Romanyuk za cenu 425.321 Kč.
462.) schvaluje v souladu se Zásadami prodeje bytů z vlastnictví Města Holýšov
schválenými usnesením č. 176 Zastupitelstva města Holýšov ze dne 5. května 2008
prodej bytu č. 1 na adrese Holýšov, Husova třída 310, panu Tomáši Levičkovi, bytem
Holýšov, Pod Makovým vrchem 545, za nabídkovou cenu 441.000 Kč. Oprávněné
náklady spojené s prodejem a sepsáním kupní smlouvy hradí kupující.
463.) schvaluje v souladu se Zásadami prodeje nebytových prostor z vlastnictví města
Holýšova schválenými usnesením Zastupitelstva města Holýšov č. 214 ze dne 8. září
2008 a usnesením č. 227 ze dne 20. října 2008 prodej nebytových prostor - prodejny
„Cukrárna“ - na adrese Holýšov, Americká 401, panu Pavlu Strnadovi, bytem
Holýšov, Jiráskova třída 98, za nabídkovou cenu 559.000 Kč. Veškeré náklady
spojené s prodejem a sepsáním kupní smlouvy hradí kupující.

464.) schvaluje prodej dřevostavby nacházející se na pozemku st. p. č. 16/2 v katastrálním
území Holýšov panu Štěpánu Polákovi, bytem Přeštice, Slovenská 792, za nabídkovou
cenu 1000 Kč za podmínky, že bude bezplatně odstraněna dřevostavba
s příslušenstvím ze stavebního pozemku nejpozději do 30. listopadu 2010. Veškeré
náklady spojené s prodejem a sepsáním kupní smlouvy bude hradit kupující.
465.) schvaluje koupi pozemků parc. č. 537/7 o výměře 199 m2, parc. č. 537/8 o výměře
886 m2, parc. č. 537/15 o výměře 772 m2 a parc. č. 537/18 o výměře 158 m2 (KN) vše
v katastrálním území Neuměř (celková výměra pozemků je 2015 m2) od Ing. Jana
Krejčího a paní Jindřišky Mikešové, oba bytem Stod, náměstí ČSA 21, za cenu 78 Kč
za 1 m2. Oprávněné náklady spojené s koupí pozemků hradí Město Holýšov.
466.) schvaluje odměny členům a předsedům Finančního výboru, Kontrolního výboru
a Osadního výboru pro Dolní Kamenici, dle předloženého návrhu.
467.) schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, peněžitý dar uvolněným členům ZMH, a to starostovi Ing. Antonínu
Pazourovi a místostarostce Bc. Haně Valachovičové, dle předloženého návrhu.
Zpracoval: Bc. Kamil F. Šefl
Dne: 12. října 2010

Ing. Antonín Pazour
starosta

Bc. Hana Valachovičová
místostarostka

