Město Holýšov

USNESENÍ
115.
(14. v tomto volebním období)

zasedání Zastupitelstva města Holýšov
ze dne 20. října 2008
222.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 115. (14.) zasedání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
223.)

Zahájení
Volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu
Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání – 8. září 2008
Zpráva o činnosti Rady města Holýšov
Zápis z 3. schůze kontrolního výboru
Zásady prodeje nebytových prostor z vlastnictví města Holýšov
Prodej bytů na Výhledech dle bytové koncepce
Prodej bytu č. 2 na adrese Holýšov, Ruská 333
Prodej bytu č. 1 na adrese Holýšov, Husova 303
Prodej části pozemku parc. č. 1203/30 v katastrálním území Holýšov
Jmenování členů Školské rady při Základní škole Holýšov za zřizovatele
Prohlášení zástavního věřitele o vzdání se zástavního práva k nemovitostem –
bytovým domům čp. 526 a 527
Smlouva o spolupráci při zajištění vítání občánků, která bude uzavřena mezi
Městem Holýšov a Obcí Černovice
Zrušení usnesení č. 197 c) ze dne 9. června 2008 a č. 216 c) ze dne 8. září 2008
Zrušení usnesení č. 178 c) ze dne 5. května 2008
Diskuse
Usnesení a závěr

ZM Holýšov:
a) volí návrhovou komisi ve složení pan Rudolf Köppl, pan Radek Špiller a pan
Rudof Švec,
b) určuje ověřovatele zápisu v obsazení MUDr. Karel Steidl a pan Milan Zahoř.

224.) ZM Holýšov bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení z posledního zasedání
konaného dne 8. září 2008 bez připomínek.
225.) ZM Holýšov bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Holýšov bez připomínek.
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226.) ZM Holýšov schvaluje Zápis 3. schůze Kontrolního výboru ze dne 24. září 2008 dle
předloženého návrhu.
227.) ZM Holýšov schvaluje odstavec 3. hlavy III. Zásad prodeje nebytových prostor
z vlastnictví Města Holýšov schválených usnesením č. 214 ze dne 8. září 2008 v tomto
znění: „3. Prodejní cena stávajícímu nájemci bude určena jako násobek obvyklé ceny
zjištěné znaleckým posudkem a koeficientu 1,3.“
228.) ZM Holýšov schvaluje prodej bytů na Výhledech v rámci schválené bytové koncepce,
dle předloženého návrhu:
a) byt č. 6 v čp. 310 manželům Jiřímu a Lence Grofovým za cenu 328.494 Kč,
b) byt č. 2 v čp. 332 paní Pavle Fiedlerové za cenu 204.203 Kč,
c) byt č. 5 v čp. 341 panu Rudolfu Remkovi za cenu 255.771 Kč.
229.) ZM Holýšov:
a) schvaluje Protokol o vyhodnocení nabídek na koupi volných bytů z vlastnictví
Města Holýšov pro byt č. 2 v čp. 333 ze dne 29. září 2008.
b) schvaluje prodej bytu č. 2 na adrese Holýšov, Ruská 333, panu Petru Mulačovi,
bytem Holýšov, třída 1. máje 562, za nabídkovou cenu 473.000 Kč s tím,
že veškeré náklady spojené s prodejem a sepsáním kupní smlouvy hradí kupující.
c) konstatuje, že v případě neuskutečnění schváleného prodeje bude byt nabídnut
dalšímu zájemci dle v Protokolu stanoveném pořadí.
230.) ZM Holýšov:
a) schvaluje Protokol o vyhodnocení nabídek na koupi volných bytů z vlastnictví
Města Holýšov pro byt č. 1 v čp. 303 ze dne 13. října 2008.
b) schvaluje prodej bytu č. 1 na adrese Holýšov, Husova 303, panu Davidu Nathovi,
bytem Stod, Sokolská 598, za nabídkovou cenu 650.550 Kč s tím, že veškeré
náklady spojené s prodejem a sepsáním kupní smlouvy hradí kupující.
c) konstatuje, že v případě neuskutečnění schváleného prodeje bude byt nabídnut
dalšímu zájemci dle v Protokolu stanoveném pořadí.
231.) ZM Holýšov neschvaluje prodej části pozemku parc. č. 1203/30 o výměře cca 150 m2
v katastrálním území Holýšov panu Dušanu Malému, bytem Holýšov, Ruská 560.
232.) ZM Holýšov jmenuje zástupce zřizovatele školy Bc. Hanu Valachovičovou a mgr. ing.
Jana Lercha do Školské rady při Základní škole Holýšov na volební období od 1. ledna
2009.
233.) ZM Holýšov bere na vědomí prohlášení zástavního věřitele ze dne 19. září 2008
Československé obchodní banky, a. s, sídlem Praha 5, Radlická 333/150, IČ:
00001350, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
B: XXXVI, vložka 46, o vzdání se zástavního práva k nemovitostem zapsaným
v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj se sídlem v Plzni katastrální pracoviště Domažlice, pro katastrální území Holýšov, na listu vlastnictví
č. 1, a to budova – objekt bydlení čp. 526 na parcele č. st. 1208, budova – objekt
bydlení čp. 527 na parcele č. st. 1209, pozemek – zastavěná plocha a nádvoří číslo
parcely st. 1208 a pozemek – zastavěná plocha a nádvoří číslo parcely st. 1209.
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234.) ZM Holýšov schvaluje Smlouvu o spolupráci při zajištění vítání občánků, která bude
uzavřena mezi Městem Holýšov a Obcí Černovice dle předloženého návrhu.
235.)

ZM Holýšov:
a) bere na vědomí zpětvzetí žádosti o koupi stavebního pozemku parc. č. 102
o výměře 133 m2, pozemku parc. č. 399/29 (ostatní plocha) o výměře 440 m2,
budovy bez čp/če nacházející se na stavebním pozemku parc. č. 102 vše
v katastrálním území Neuměř, předložené panem Pavlem Janečkem, bytem
Staňkov, Rašínova 110, a panem Janem Pelnářem, bytem Milavče 82,
b) ruší usnesení č. 197 c) ze dne 9. června 2008,
c) ukládá panu Pavlu Janečkovi a panu Janu Pelnářovi povinnost zaplatit náklady
spojené s přípravou podkladů pro uzavření kupní smlouvy.

236.) ZM Holýšov:
a) bere na vědomí odstoupení od koupě pozemku parc. č. 399/32 o výměře 11 219 m2
v katastrálním území Neuměř, zaslané firmou P&E Solar, s. r. o., se sídlem Ústí
nad Labem, Dulce 2135/13,
b) ruší usnesení č. 216 c) ze dne 8. září 2008,
c) ukládá firmě P&E Solar, s. r. o., povinnost zaplatit náklady spojené s přípravou
podkladů pro uzavření kupní smlouvy.
237.) ZM Holýšov:
a) bere na vědomí odstoupení od koupě části pozemku parc. č. 1415/1 o výměře
20 m2 v katastrálním území Holýšov, zaslané manželi Milanem a Helenou
Habrmanovými, bytem Holýšov, Horní 358,
b) ruší usnesení č. 178 c) ze dne 5. května 2008,
c) ukládá manželům Milanu a Heleně Habrmanovým povinnost zaplatit náklady
spojené s přípravou podkladů pro uzavření kupní smlouvy.
238.) ZM Holýšov ukládá RM Holýšov, aby vypracování znaleckých posudků u prodeje
bytových jednotek v domech čp. 524 až 527 a 538 až 541 zadala ještě jinému znalci,
než panu Františku Hanzlíkovi a to na bytové jednotky ve dvou vchodech. Pokud se
zjištěné ceny budou lišit, budou učiněny cenové nabídky podle nižší ceny. Cenové
nabídky budou učiněny do konce roku 2008.
239.) ZM Holýšov ukládá tajemníkovi Městského úřadu Holýšov panu Bc. Kamilu F.
Šeflovi zajistit vyvěšení Rozhodnutí ministra vnitra ČR č. j. MV-51006/VS-2008
ze dne 13. října 2008 a Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007 ze dne 21. května 2007,
o čistotě a ochraně životního prostředí a omezení volného pohybu psů a jiných zvířat
na veřejných prostranstvích na úřední desce MěÚ Holýšov po dobu 15 dnů od 21. října
2008.

Ing. Antonín Pazour
starosta

Bc. Hana Valachovičová
místostarostka
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