Usnesení ZM č. 22/2017 z jednání
konaného dne 30. 10. 2017
Zastupitelstvo města Horšovský Týn:
22/2017 A. Schvaluje:
1) návrhovou komisi ve složení MUDr. Ondřej Plášil a Ing. Jaroslav Vlasák;
2) program jednání ZM;
3) podání žádosti o bezúplatný převod pozemků dle zákona č. 92/1991 Sb., využívaných ve
veřejném zájmu - pozemky slouží obyvatelům města Horšovský Týn k zajištění přístupu k
rodinným domům, konkrétně pak převod pozemků parc. č. 2492/2, 2361/2, 2432/1, 2433,
2350/1 - část, 2349/3 – část vše v k. ú. Horšovský Týn a dále pozemků parc. č. 2349/3 –
zbývající část, 2349/4, 2349/5, 2349/6, 2349/7, 2349/8, 2349/9, 2349/11, 2349/12, 2359/1 v k. ú.
Horšovský Týn, sloužících k zajištění přístupu k pozemkům města, případně třetích osob,
přístup k vodárně, k veřejně přístupné rozhledně, ke skládce TKO, z vlastnictví ČR-Státního
pozemkového úřadu do vlastnictví města Horšovský Týn.
Vlastní návrh smlouvy
o bezúplatném převodu, kde budou stanoveny podmínky převodu, bude předložen do jednání
ZM ke schválení;
4) podání žádosti Státnímu pozemkovému úřadu k zahájení realizace společných zařízení - Polní
cesty HPC 2 v souladu se schváleným plánem společných zařízení komplexní pozemkové
úpravy v katastrálním území Semošice. Jedná se o úsek komunikace od místní části Semošice
po místní část Semošice - Peřina. V trase cesty HPC2 se nachází most M1 přes řeku Radbuzu –
KM 0.017-0.031, inundační most M2 – MK 0.045-0.059 a značený nechráněný přejezd přes trať
ČD – KM 0.225-0.240. Rozsah realizace je vymezen ve schváleném plánu společných zařízení;
5) návrh darovací smlouvy předložený společností KARPEM a.s., se sídlem Horšovský Týn,
náměstí Republiky 59, IČO 182 30 342, jejímž předmětem je dar nemovitosti pozemku
parc.č.1915/1 v k.ú. Horšovský Týn a komunikace na parcelách č. 1915/1, č. 2279/3 a č. 2586/6
v k.ú. Horšovský Týn. Jedná se o závazek společnosti vzešlý z kupní smlouvy č. KS – 004/2014
ze dne 10. 6. 2014. ZM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
6) smlouvu o poskytnutí dotace Juniorfest, z.s., Spojovací 827, 334 41 Dobřany, IČO 227 34 473 ve
výši 100.000,-Kč v souladu se schváleným rozpočtem města na organizační zajištění části
nákladů 10. ročníku MFF JUNIORFEST 2017;
7) smlouvu o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Horšovský Týn, nám. Republiky 3,
346 01 Horšovský Týn, IČO 483 43 684 ve výši 70.000,-Kč v souladu se schváleným rozpočtem
města na stavební úpravy krovů a střech kostela sv. Vavřince v Tasnovicích.
8) RO č. 5/2017 v předloženém znění s projednanými změnami.

22/2017 B. Bere na vědomí:

1) zprávu o přijatých organizačních opatřeních k zabezpečení usnesení jednání ZM č. 21 ze dne
2)
3)
4)
5)
6)

11. 9. 2017 včetně stavu jejich plnění;
zprávu z jednání RM za období od 11. 9. 2017 do 30.10.2017;
zprávu KV ZM;
zprávu V pro ÚR ZM;
prekludaci a souhlasí s odpisem pohledávek z účetnictví pro prekluzi v 9 případech ve výši
234.000,-- Kč pohledávek pokut a na ně navazujících 9 pohledávek ve výši 9.000,-Kč
pohledávek nákladů řízení;
odvolání pana Josefa Tesaře z funkce velitele jednotky SDH obce Horní Metelsko s účinností
ode dne 10. 10. 2017. Současně bere na vědomí jmenování pana Tomáše Zverky do funkce
velitele jednotky SDH obce Horní Metelsko s účinností od 10. 10. 2017 a dále jmenování pana
Zbyňka Krutiny do funkce zástupce velitele jednotky SDH obce Horní Metelsko s účinností od

10. 10. 2017.

22/2017 C. Rozhodlo:
1) o vystoupení města Horšovský Týn z dobrovolného svazku obcí Mikroregion Radbuza.
22/2017 D. Ukládá:

1) RM svolat valnou hromadu společnosti Bytes HT, spol. s r.o. do 30. 11. 2017.

22/2017 E. Volí:
1) do

funkce přísedící u Okresního soudu v Domažlicích paní M. Ž.

Ověřovatelé:
Mgr. Renáta Karbanová

v.r.

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

Ing. Břetislav Vokáč

v.r.

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

…......................................................
Václav Mothejzík v.r.
starosta města

…........................................................
David Škopek v.r.
Místostarosta

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních
údajů, částka 30 ze dne 11. 2. 2004, informujeme veřejnost, že usnesení Zastupitelstva města
Horšovský Týn jsou uveřejněny v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

