Výpis usnesení ze schůze Rady města Holýšova

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU
78. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014 - 2018
konané dne 12. července 2017
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:
259/2017 schvaluje následující pořad schůze:
1. Zahájení schůze
2. Schválení pořadu schůze
3. Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
a) Prodej části pozemku parc. č. 1127/45 v k. ú. Holýšov – …..
b) Oprava části Tylovy ulice a Truhlářské ulice v Holýšově
4. Ke schválení
a) Jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise na zakázku
„Holýšov, stavební úprava Belgické ulice“
b) OZV č. 2/2017, o regulaci provozování hazardních her na území města
Holýšov
c) Studie rekonstrukce hřbitovní kaple v Holýšově – Ateliér VAS
5. Ostatní
a) Výroční schůze SVJ – MTBS Holýšov
260/2017 doporučuje Zastupitelstvu města Holýšova vzít na vědomí informaci o výsledku
jednání s ….., bytem ….., ve věci prodeje části pozemku parc. č. 1127/45 (KN)
v katastrálním území Holýšov.
261/2017

bere na vědomí informaci vedoucího Oddělení majetku a investic Městského
úřadu Holýšov pana Milana Hulína o jednání se zástupci společnosti Chodské
vodárny a kanalizace, a. s., sídlem Domažlice, Bezděkovské předměstí 388,
ve věci výstavby kanalizace v druhé části Tylovy ulice a Truhlářské ulici
v Holýšově. Společnost Chodské vodárny a kanalizace, a. s., předloží městu
Holýšovu do konce srpna 2017 harmonogram prací potřebných k vybudování
kanalizace.

262/2017 jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi pro veřejnou zakázku
„Holýšov, stavební úprava Belgické ulice“ ve složení: pan Milan Hulín, Mgr. Jin-
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dřiška Ondrášiková, pan Jiří Šlejmar, Mgr. Bc. Kamil F. Šefl a pan Jaroslav Kubica
jako členové, Ing. Karel Boháček a Ing. Jana Žáková jako náhradníci.
263/2017 konstatuje, že obdržela k prostudování návrh Obecně závazné vyhlášky města
Holýšova č. 2/2017, o regulaci provozování hazardních her na území města
Holýšov a odkládá rozhodnutí na schůzi Rady města Holýšova dne 7. 8. 2017.
264/2017
a)
schvaluje Studii rekonstrukce hřbitovní kaple v Holýšově, kterou zpracovali autoři Ing. arch. Petr Sladký a Ing. arch. Jindra Novotná, architekti Ateliéru VAS,
sídlem Praha 6, Nad Šárkou 782/60, podle předloženého návrhu.
b)
ukládá Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšova, aby u Ateliéru
VAS, sídlem Praha 6, Nad Šárkou 782/60, objednalo zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení.
265/2017 bere na vědomí Zprávu o konání výročních schůzí společenství vlastníků bytových jednotek k výsledkům účetního roku 2016 ze dne 27. 6. 2017, zpracovanou
jednatelem společnosti Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o.,
sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14, Ing. Janem Cendelínem.

Mgr. Jan Mendřec
starosta

Mgr. Bc. Kamil F. Šefl
místostarosta

Razítko města Holýšova:
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