Usnesení ZM č. 28/2018 z jednání
konaného dne 17. 9. 2018
Zastupitelstvo města Horšovský Týn:
28/2018 A. Schvaluje:
1) návrhovou komisi ve složení Ing. Jaroslav Vlasák a Ing. Petr Lahoda;
2) program jednání ZM;
3) smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci vedenou pod č.j.:
UZSVM/PDO/5881/2018-PDOM, kterou Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město,
Praha 2 převádí do vlastnictví Města Horšovský Týn bezúplatně část pozemku parc.č. 2629/5, dle
geometrického plánu č.zak. 2791-170/2018 ze dne 28.02.2018 označenou jako pozemek parc.č.
2629/7 o výměře 12 m2 v k.ú. Horšovský Týn. Jedná se o převod pozemku pod místní
komunikací v souladu s § 9 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů. ZM pověřuje starostu podpisem této smlouvy
4) dodatek č. 1 Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. SBKS 16/2018 mezi městem a budoucími
kupujícími panem M. S. (spoluvlastnický podíl ½ k celku) a paní H. H. (spoluvlastnický podíl ½
k celku). Předmětem dodatku je změna v osobě budoucího kupujícího; postoupením práv a
závazků výhradně na paní H. H. ZM pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
5) nepřijmout nabídku JUDr. Jany Havlíkové, advokátky, Nové Město na Moravě, která jménem
klientky paní M. W. městu nabízí pozemek parc.č. 1109 – zahrada o výměře 1544 m2 v k.ú.
Horšovský Týn.
6) strategický plán rozvoje sportu v Horšovském Týně na období 2018 – 2022.
7) RO č. 5/2018 v předloženém znění s projednanými změnami;
8) ZM schvaluje veřejnoprávmí smlouvu uzavřenou mezi Městem Horšovský Týn a spolkem
JUNIORFEST, z.s., se sídlem Spojovací 827, 334 41 Dobřany, IČO 22734473, o poskytnutí
dotace na organizační zajištění části nákladů 11. ročníku mezinárodního filmového festivalu pro
děti a mládež Juniorfest 2018 ve výši 100 tis. Kč.
28/2018 B. Bere na vědomí:
1) zprávu o přijatých organizačních opatřeních k zabezpečení usnesení jednání ZM č. 27 ze dne 25.
6. 2018;
2) zprávu z jednání RM za období od 15.6.2018 do 17.9.2018
3) zprávu KV;
4) zprávu FV;
5) zprávu V pro ÚR ZM;
6) dopis společnosti KARPEM a.s. ze dne 27. 6. 2018 ve věci bezdůvodného obohacování města
užíváním pozemku parc.č.1915/1 v k.ú. Horšovský Týn. ZM odmítá tvrzení společnosti
KARPEM a.s. s odůvodněním, bylo-li by postupováno v souladu s uzavřenou kupní smlouvou
č. KS-004/2014 ze dne 10. 6. 2014 ve znění dodatku, měl být pozemek parc. č. 1915/1 v k.ú.
Horšovský Týn již převeden do vlastnictví města spolu s komunikací na pozemcích parc.č.
1915/1, č.2279/3 a č.2586/6 v k.ú. Horšovský Týn. Ne vinou města k tomu tak doposud nedošlo.
28/2018 C. Ukládá:
1) RM zahájit jednání s Římskokatolickou farností Horšovský Týn ve věci výkupu pozemku
parc.č.1613/3 a dále pak pozemků parc.č.7/13, 7/6 a 1586/19 v k.ú. Horšov za cenu 250 Kč/
m2.
28/2018 D. Mění a doplňuje:
1) svoje usnesení ze dne 14. 5. 2018 pod bodem 26/2018 C 1) takto: tečka na konci věty se
nahrazuje čárkou a stávající text se doplňuje o následující znění: „nejpozději však do 30.6.2019.
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Po marném uplynutí tohoto data bude naplnění smlouvy včetně dodatků vymáháno právní
cestou.“
28/2018 E. Rozhodlo:
1) o prominutí zbytku (dosud nevymoženého) PŘÍSLUŠENSTVÍ ve věci vymáhání dluhu,
vedeného u Exekutorského úřadu Plzeň-jih pod sp. zn. 178 EX 1579/09, po povinné. Povinná je
povinna v exekuci uhradit zbytek dluhu, tj. již jen dlužnou jistinu v částce 22.290,-Kč, náhradu
nákladů města v předcházejícím řízení v částce 890,-Kč a dále odměnu a náklady exekutora.
28/2018 F. Vydává:
1) OZV č. 1/2018 o zřízení městské policie.
28/2018 G. Hlasuje:
1) že dosavadní přijatá usnesení nejsou v souladu s platným jednacím řádem a budou prohlasována
znovu zvednutím ruky.

Ověřovatelé:
Ing. Břetislav Vokáč v. r.

.......................................

Mgr. Renáta Karbanová v. r.

.......................................

…...........................................
Václav Mothejzík v. r.
starosta města
…...........................................
David Škopek v. r.
místostarosta

Upozornění:
V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a stanoviskem MV č. 2/2004
uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.02.2004,
informujeme veřejnost, že usnesení Zastupitelstva města Horšovský Týn jsou uveřejněna v upravené
verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.
101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).
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