Město Holýšov

USNESENÍ
126.
(25. v tomto volebním období)

zasedání Zastupitelstva města Holýšov
ze dne 29. března 2010

401.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 126. zasedání:
1) Zahájení
2) Volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu
3) Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání – 15. února 2010
4) Zpráva o činnosti Rady města Holýšov
5) Hospodaření Mikroregionu Radbuza za rok 2009
6) Vyhodnocení Fondu rozvoje bydlení města Holýšov za rok 2009
7) Pravidla Města Holýšov č. 1/2010 o vytvoření a použití účelových prostředků
Fondu rozvoje bydlení na území města Holýšov
8) Výběrové řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení na rok 2010
9) Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o čistotě a ochraně životního prostředí a
omezení volného pohybu psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích
10) Zřizovací listina příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Holýšov
11) Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola Holýšov, okres Domažlice
12) Koupě nemovitosti - dřevostavby na náměstí 5. května, na pozemcích parc. č. 16/2
a 145/2 v katastrálním území Holýšov
13) Prodej bytů dle bytové koncepce
14) Prodej bytu č. 7 na adrese Holýšov, Ruská 338
15) Prodej nebytových prostor na adrese Holýšov, nám. Na Výhledech 325
16) Prodej nebytových prostor na adrese Holýšov, třída 1. máje 392
17) Bezúplatný převod pozemku parc. č. 309 v katastrálním území Dolní Kamenice
na Město Holýšov
18) Bezúplatný převod pozemků parc. č. 1518/9 a 1518/10 v katastrálním území
Holýšov na Město Holýšov
19) Diskuse
20) Usnesení a závěr
402.) ZM Holýšov:
a) volí návrhovou komisi ve složení pan Miroslav Baťka, pan Radek Špiller a pan Rudolf Švec,
b) určuje ověřovatele zápisu v obsazení Mgr. Libor Schröpfer a pan Jiří Šlejmar.
403.) ZM Holýšov bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení z posledního zasedání

konaného dne 15. února 2010 bez připomínek.
404.) ZM Holýšov bere na vědomí zprávu o činnosti RM Holýšov bez připomínek.
405.) ZM Holýšov schvaluje Závěrečný účet a inventuru Mikroregionu Radbuza za rok
2009 včetně Zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření
Mikroregionu Radbuza za rok 2009.
406.) ZM Holýšov schvaluje vyhodnocení Fondu rozvoje bydlení města Holýšov za rok
2009 dle předloženého návrhu:
Hospodaření fondu:
Počáteční stav účtu k 1.1.2009
5.173.112,06 Kč
Poskytnutá půjčka
-2.122.000,00 Kč
Vratka nevyčerpané půjčky z roku 2008
4,50 Kč
Splátka jistiny půjček 480.967,50 Kč
Splátka úroků z půjček
53.081,60 Kč
Úrok z účtu
44.043,37 Kč
Poplatek za vedení účtu a za položky
-3.619,70 Kč
Převod na půjčku v rámci byt. politiky dle usn. ZMH (338, 339) -350.000,00 Kč
Konečný stav účtu k 31.12.2009
3.275.589,33 Kč
407.) ZM Holýšov schvaluje:
a) Pravidla Města Holýšov č. 1/2010 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu
rozvoje bydlení na území města Holýšov dle předloženého návrhu,
b) Žádost o poskytnutí půjčky z „Fondu rozvoje bydlení“ na území města Holýšov
dle předloženého návrhu.
408.) ZM Holýšov vyhlašuje v souladu s čl. IV. odst. 5 Pravidel č. 1/2010 o vytvoření
a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Holýšov
výběrové řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení na rok 2010.
409.) ZM Holýšov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Holýšov č. 1/2010, o čistotě
a ochraně životního prostředí a omezení volného pohybu psů a jiných zvířat
na veřejných prostranstvích dle předloženého návrhu.
410.) ZM Holýšov schvaluje Zřizovací listinu příspěvkové organizace Městské kulturní
středisko Holýšov (dříve Městské kulturní a informační středisko Holýšov) dle
předloženého návrhu a s účinností od 1. června 2010 nahrazuje touto zřizovací listinou
dosavadní zřizovací listinu ze dne 13. října 2003 v platném znění.
411.) ZM Holýšov schvaluje Zřizovací listinu příspěvkové organizace Základní škola
Holýšov, okres Domažlice, dle předloženého návrhu a s účinností od 1. dubna 2010
nahrazuje touto zřizovací listinou dosavadní zřizovací listinu ze dne 6. prosince 1993
ve znění pozdějších změn a doplnění.
412.) ZM Holýšov schvaluje:
a) koupi nemovitostí, a to pozemku (stavební parcely) číslo parcely St. 16/2 – zastavěná
plocha a nádvoří – o výměře 158 m2, pozemku (pozemkové parcely) číslo parcely
145/2 – zahrada – o výměře 147 m2 a dočasné stavby – stánku občerstvení - postavené

na pozemku číslo parcely St. 16/2 od vlastníka pana Rostislava Gilla, bytem
Hlohovčice 49, za dohodnutou cenu 490.000 Kč.
b) Kupní smlouvu o převodu vlastnictví nemovitostí pozemku (stavební parcely) číslo
parcely St. 16/2, pozemku (pozemkové parcely) číslo parcely 145/2 a dočasné stavby
postavené na pozemku číslo parcely St. 16/2 dle předloženého návrhu.
413.) ZM Holýšov schvaluje prodej bytů v rámci schválené bytové koncepce, dle
předloženého návrhu:
a) byt č. 15 v čp. 538 paní Šárce Gabrielové za cenu 439.714 Kč,
b) byt č. 12 v čp. 541 panu Ing. Michalu Kovácsovi za cenu 425.383 Kč.
414.) ZM Holýšov 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. 7 na adrese Holýšov, Ruská 338, panu Petru Mulačovi, bytem
Holýšov, třída 1. máje 562, za cenu 413.000 Kč. Oprávněné náklady spojené
s prodejem a sepsáním kupní smlouvy hradí kupující.
415.) ZM Holýšov 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 „Textilu“ - na adrese Holýšov, nám. Na Výhledech 325, panu Pavlu
Kráčmerovi, bytem Holýšov, nám. 5. května 13, za cenu 1.510.000 Kč. Veškeré
náklady spojené s prodejem a sepsáním kupní smlouvy hradí kupující.
416.) ZM Holýšov 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 „Ovoce a zelenina“ - na adrese Holýšov, třída 1. máje 392, panu Rostislavu
Gillovi, bytem Hlohovčice 49, pošta Staňkov, za cenu 360.804 Kč. Veškeré náklady
spojené s prodejem a sepsáním kupní smlouvy hradí kupující.
417.) ZM Holýšov schvaluje bezúplatný převod pozemku parc. č. 309 (KN) v katastrálním
území Dolní Kamenice ze správy nemovitostí ve vlastnictví České republiky – Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových, sídlem Praha, Rašínovo nábřeží 390/42,
na Město Holýšov.
418.) ZM Holýšov schvaluje bezúplatný převod pozemků parc. č. 1518/9 a 1518/10 (KN)
v katastrálním území Holýšov ze správy nemovitostí ve vlastnictví České republiky –
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, sídlem Praha, Rašínovo nábřeží
390/42, na Město Holýšov.
Zpracoval: Bc. Kamil F. Šefl
Dne: 30. března 2010

Ing. Antonín Pazour
starosta
Bc. Hana Valachovičová

místostarostka

