Usnesení č. 16/2016 z jednání ZM
konaného dne 19. 12. 2016
Zastupitelstvo města Horšovský Týn:
16/2016 A. Schvaluje:
1) návrhovou komisi ve složení: Ing. Petr Lahoda a Ing. Jaroslav Vlasák;
2) přejmenování bodu č. 5 na Projednání možnosti koupě nemovitosti č. p. 11 a č. p. 12
náměstí Republiky, Horšovský Týn
3) doplnění bodu č. 11 – Pokuta uložená od ÚZVSM;
4) program jednání ZM;
5) prodej části pozemku KN 793/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 65 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v k. ú. Horšovský Týn panu V. P. za
kupní cenu 80 Kč/m2. Převod pozemku je osvobozen od DPH. Kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem nemovitých věcí. Kupní cena bude uhrazena nejpozději v den
podpisu kupní smlouvy. Poplatníkem z nabytí nemovitých věcí je podle zákonného patření
Senátu kupující (nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci);
6) RO č. 7/2016 v předloženém znění;
7) rozpočtový výhled města Horšovský Týn na roky 2018 - 2019 v předloženém znění
v souladu s ust. § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů;
8) rozpočet města Horšovský Týn na rok 2017 s projednanými změnami;
9) aktualizovaný Program regenerace MPR Horšovský Týn pro rok 2017 – 2021.

16/2016 B. Bere na vědomí:
1) zprávu o přijatých organizačních opatřeních k zabezpečení usnesení jednání ZM č. 15 ze
dne 7. 11. 2016 včetně stavu jeho plnění;
2) zprávu z jednání RM za období od 24. 10. 2016 do 12. 12. 2016;
3) zprávu KV ZM;
4) zprávu Výboru pro územní rozvoj ZM.

16/2016 C. Nezařadí:
1) do programu hlasování o novém složení Osadního výboru Horšov.
16/2016 D. Zmocňuje:
1) RM k provedení rozpočtového opatření č. 8 pro rok 2016. RM může upravit některé
položky rozpočtu v rámci jednotlivých kapitol, provádět přesuny a to jak příjmové, tak
výdajové části rozpočtu města. Nejbližšímu jednání ZM bude rozpočtové opatření č. 8 pro
rok 2016 dáno na vědomí.
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16/2016 E. Nesouhlasí:
1) se zaplacením pokuty uložené ÚZSVM.

16/2016 F. Ukládá:
1) RM činit další kroky ve věci uložené pokuty od ÚZSVM.
Ověřovatelé:
Iva Peteříková v. r.

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

MUDr. Ondřej Plášil v. r.

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

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