Město Holýšov

USNESENÍ
112.
(11. v tomto volebním období)

zasedání Zastupitelstva města Holýšov
ze dne 5. května 2008
172.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 112. (11.) zasedání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
173.)

Zahájení
Volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu
Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání – 10. března 2008
Zpráva o činnosti Rady města Holýšov
Změna Zásad prodeje bytů z vlastnictví města Holýšov ze dne 14. srpna 2007
Prodej části pozemku st. č. 11/2 v katastrálním území Holýšov
Prodej 3 částí pozemku parc. č. 1415/1 v katastrálním území Holýšov
Prodej pozemku parc. č. 131/1 v katastrálním území Holýšov
Prodej části pozemku parc. č. 276/1 (KN) a části pozemku parc. č. 26 (PK) vše
v katastrálním území Dolní Kamenice
Prodej bytu č. 5 na adrese Holýšov, Na Radosti 320
Prodej bytu č. 7 na adrese Holýšov, Ruská 382
Prodej bytu č. 3 na adrese Holýšov, třída 1. máje 389
Prodej bytu č. 7 na adrese Holýšov, Americká 409
Prodej bytů na Výhledech dle bytové koncepce
Smlouva o spolupráci při zajištění vítání občánků, která bude uzavřena mezi
Městem Holýšov a Obcí Horní Kamenice
Zastupování Města Holýšov na valné hromadě akciové společnosti Chodské
vodárny a kanalizace
Schválení výsledku hospodaření Mikroregionu Radbuza za rok 2007
Diskuse
Usnesení a závěr

ZM Holýšov:
a) volí návrhovou komisi ve složení pan Miroslav Baťka, pan MUDr. Karel Steidl
a pan Oldřich Vild,
b) určuje ověřovatele zápisu v obsazení pan Josef Hájek a pan Mgr. Libor Schröpfer.

174.) ZM Holýšov bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení z posledního zasedání
konaného dne 10. března 2008 bez připomínek.
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175.) ZM Holýšov bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Holýšov bez připomínek.
176.) ZM Holýšov schvaluje Změnu Zásad prodeje bytů z vlastnictví města Holýšov ze dne
14. srpna 2007 dle předloženého návrhu.
177.) ZM Holýšov schvaluje prodej části stavebního pozemku parc. č. 11/2 o výměře cca
35 m2 v katastrálním území Holýšov panu Františku Macháčkovi, bytem Holýšov,
nám. 5. května 12, za cenu stanovenou dle Cenové mapy Města Holýšova 500 Kč
za 1 m2 a náklady spojené s prodejem pozemku.
178.)

ZM Holýšov schvaluje:
a) prodej části pozemku parc. č. 1415/1 o výměře cca 21 m2 v katastrálním území
Holýšov manželům Petrovi a Jolaně Stoklasovým, bytem Holýšov, Horní 365,
za cenu stanovenou dle Cenové mapy Města Holýšov 300 Kč za 1 m2 a oprávněné
náklady spojené s prodejem pozemku.
b) prodej části pozemku parc. č. 1415/1 o výměře cca 21 m2 v katastrálním území
Holýšov panu Jiřímu Konopíkovi, bytem Holýšov, Školní 503, za cenu stanovenou
dle Cenové mapy Města Holýšov 300 Kč za 1 m2 a oprávněné náklady spojené
s prodejem pozemku.
c) prodej části pozemku parc. č. 1415/1 o výměře cca 21 m2 v katastrálním území
Holýšov manželům Milanu a Heleně Habrmanovým, bytem Holýšov, Horní 358,
za cenu stanovenou dle Cenové mapy Města Holýšov 300 Kč za 1 m2 a oprávněné
náklady spojené s prodejem pozemku.

179.) ZM Holýšov neschvaluje prodej pozemku parc. č. 131/1 o výměře 337 m2
v katastrálním území Holýšov panu Pavlu Kráčmerovi, bytem Holýšov, nám.
5. května 13.
180.) ZM Holýšov schvaluje prodej části pozemku parc. č. 276/1 (KN) a části pozemku
parc. č. 26 (PK) vše v katastrálním území Dolní Kamenice panu Jaroslavu Řežábovi,
bytem Dolní Kamenice 5, za cenu stanovenou dle Cenové mapy Města Holýšov
250 Kč za 1 m2 a oprávněné náklady spojené s prodejem pozemku.
181.)

ZM Holýšov:
a) schvaluje Protokol o vyhodnocení nabídek na koupi volných bytů z vlastnictví
Města Holýšov pro byt č. 5 v čp. 320 ze dne 17. března 2008.
b) schvaluje prodej bytu č. 5 na adrese Holýšov, Na Radosti 320, panu Pavlu
Svobodovi, bytem Holýšov, Táborová 427, za nabídkovou cenu 416 125 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.

182.)

ZM Holýšov:
a) schvaluje Protokol o vyhodnocení nabídek na koupi volných bytů z vlastnictví
Města Holýšov pro byt č. 7 v čp. 382 ze dne 17. března 2008.
b) schvaluje prodej bytu č. 7 na adrese Holýšov, Ruská 382, paní Danuši Totinové,
bytem Staňkov, Nádražní 80/II, za nabídkovou cenu 72 000 Kč s tím, že veškeré
náklady spojené s prodejem a sepsáním kupní smlouvy hradí kupující.

183.)

ZM Holýšov:
a) schvaluje Protokol o vyhodnocení nabídek na koupi volných bytů z vlastnictví
Strana 2 (celkem 3)

Města Holýšov pro byt č. 3 v čp. 389 ze dne 17. března 2008.
b) schvaluje prodej bytu č. 3 na adrese Holýšov, třída 1. máje 389, panu Miroslavu
Manovi, bytem Náměšť nad Oslavou, Družstevní 756, za nabídkovou cenu
851 000 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.
184.)

ZM Holýšov:
a) schvaluje Protokol o vyhodnocení nabídek na koupi volných bytů z vlastnictví
Města Holýšov pro byt č. 7 v čp. 409 ze dne 17. března 2008.
b) schvaluje prodej bytu č. 7 na adrese Holýšov, Americká 409, paní Marii
Hodanové, bytem Přeštice, Biřkov 2 a panu Václavu Šilinkovi, bytem Dobřany,
Palackého 693, za nabídkovou cenu 405 767 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.

185.) ZM Holýšov schvaluje prodej bytů na Výhledech v rámci schválené bytové koncepce,
dle předloženého návrhu:
a) byt č. 2 v čp. 298 paní Lence Peterové za cenu 285 121 Kč,
b) byt č. 4 v čp. 307 panu Janu Vokáčovi za cenu 310 786 Kč,
c) byt č. 6 v čp. 309 panu Miroslavu Pagáčovi za cenu 253 366 Kč,
d) byt č. 3 v čp. 310 paní Lence Lorencové za cenu 248 006 Kč,
e) byt č. 5 v čp. 311 panu Janu Červeňákovi za cenu 207 484 Kč,
f) byt č. 5 v čp. 319 paní Šárce Baránkové za cenu 214 168 Kč,
g) byt č. 1 v čp. 321 panu Jaroslavu Krejčímu za cenu 292 975 Kč,
h) byt č. 3 v čp. 323 paní Ireně Šimanové za cenu 337 257 Kč,
i) byt č. 3 v čp. 324 panu Františku Petráskovi za cenu 319 646 Kč,
j) byt č. 1 v čp. 388 paní Zdeňce Lobkové za cenu 263 788 Kč,
k) byt č. 4 v čp. 388 manželům Václavu a Heleně Markovým za cenu 368 945 Kč,
l) byt č. 1 v čp. 392 paní Emilii Giňové za cenu 278 683 Kč.
186.) ZM Holýšov schvaluje Smlouvu o spolupráci při zajištění vítání občánků, která bude
uzavřena mezi Městem Holýšov a Obcí Horní Kamenice, dle předloženého návrhu.
187.) ZM Holýšov schvaluje jako zástupce Města Holýšov na valnou hromadu společnosti
CHVaK, a. s., místostarostku paní Bc. Hanu Valachovičovou.
188.) ZM Holýšov schvaluje Závěrečný účet hospodaření a inventuru mikroregionu
RADBUZA za rok 2007 včetně zprávy auditora s výrokem „BEZ VÝHRAD“.

Ing. Antonín Pazour
starosta

Bc. Hana Valachovičová
místostarostka

Strana 3 (celkem 3)

