Usnesení z jednání rady města číslo 81
ze dne 23. 4. 2018 na MěÚ v Horšovském Týně

Kontrola plnění usnesení RM č. 80
a) 61/31 RM projednala oznámení o záměru převést nebo pronajmout nemovitý majetek – náměstí
Republiky 11, 346 01 Horšovský Týn a ul. 5. května 12, 346 01 Horšovský Týn – Hotelu Šumava,
Vinárna Hotelu Šumava a 1. NP a 2. NP hotelu Šumava předložené Bytesem HT. RM odkládá
schválení záměru za účelem doplnění dalších podmínek pronájmu. Vyřizuje Bytes HT.
b) 70/25 RM ukládá připravit změnu pravidel Rady města Horšovský Týn pro přidělování bytů
v majetku Města Horšovský Týn pro nově přidělované byty do příštího jednání RM. RM 81 po
projednání schvaluje předloženou změnu pravidel a úpravu cen nájemného za m2 u nově
pronajímaných bytů na 70,-Kč/m2 s účinností od 1.5.2018, a cenu nájemného u stávajících
pronajímaných bytů zvýšit o 30% (stávající byty, Sylvánova ul. a byty se sníženým nájmem
z důvodu nadměrné vlhkosti). RM ukládá Bytesu zajistit podpis dodatků u stávajících smluv
ohledně zvýšeného nájemného a inflační doložky, a změnu nájemného smluv účinných od 1.5.2018.
Vyřizuje starosta a Bytes HT.
c) 75/45 RM se zabývala podnětem VÚR ve věci dalšího využití areálu bývalého objektu základní
školy ve Vrchlického ulici Horšovský Týn. RM ukládá připravit podklad pro zadání veřejné
zakázky na akci „Objemová studie zdravotnického a sociálního zařízení v H. Týně“. Vyřizuje
starosta.
d) ZM č. 25/2018 F. - ZM nesouhlasí s oddalováním výstavby služebny Policie ČR v Horšovském
Týně a požaduje činit kroky k realizaci stavby v co nejkratším termínu. RM 81 – Starosta
informoval RM o odeslání dopisu řediteli krajského ředitelství PPK, ve kterém je apelováno na
brzké navýšení rozpočtových prostředků tak, aby mohla být stavba OOP Horšovský Týn
realizována co nejdříve. RM postupuje sdělení do ZM na vědomí. Vyřizuje starosta. Pro účely RM
vyřadit z usnesení.
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Nové body k projednání
81/1 RM ukládá odboru MIM zveřejnit záměr města přenechat do bezplatného užívání informační
skříňky situované v Nabburg parku parc.č. 319/1 v k.ú. Horšovský Týn společenským
organizacím/spolkům působících na území města Horšovský Týn, za účelem propagace jejich
činnosti. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. RM ukládá
odboru MIM o této skutečnosti informovat předchozí uživatele vývěsních skříněk v této lokalitě.
Řeší odbor MIM.
81/2 RM bere na vědomí informaci odboru MIM, že pozemek parc.č. 1613/3 v k.ú. Horšov byl
vydán církvi. Předmětný pozemek město užívalo na základě nájemní smlouvy se Státním
pozemkovým úřadem. Předmětný pozemek podle předchozích ujednání mezi městem a stavebníky
RD v dané lokalitě, mělo město získat do svého vlastnictví a následně jej směnit za pozemky, na
kterých je vybudována veřejně přístupná účelová komunikace (části pozemků parc.č. 1614/6,
1614/5, 1614/4, 1614/3 a 1614/2 v k.ú. Horšov). RM ukládá odboru MIM zahájit jednání s novým
vlastníkem pozemku parc.č.1613/3 v k.ú. Horšov ve věci případného převodu tohoto pozemku do
vlastnictví města. Zpráva do jednání RM. Řeší odbor MIM.
81/3 RM bere na vědomí informaci odboru MIM o uplynutí lhůty, po kterou byl zveřejněn záměr
města přenechat do nájmu/pachtu pozemek parc.č. 130/2 - orná půda o výměře 541 m2, pozemek
parc.č. 1058/8 – zahrada o výměře 153 m 2 a část pozemku parc.č. 1058/23 – trvalý travní porost
o výměře cca 106 m2 o celkové výměře cca 800 m2 v k.ú. Horšovský Týn za účelem zřízení
zahrádky. RM schvaluje pacht uvedených pozemků paní J. K.. Pachtovní smlouva bude uzavřena
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce; pachtovné 2,50 Kč/m2 od roku 1999 pravidelně
navyšováno o míru inflace předchozího roku. Řeší odbor MIM.
81/4 RM bere na vědomí oznámení Zeměměřického úřadu odboru geodetických základů, oddělení
správy bodů a služeb, se sídlem Pod Sídlištěm 9, Praha 8, o existenci umístění značky geodetického
bodu na pozemcích města. Oznámení se týká bodu státní trigonometrické sítě, který se nachází na
pozemku města parc.č. 417/1 v k.ú. Tasnovice a parc.č. 364 v k.ú. Věvrov. Nejedná se o nově
zřízený bod, ale o bod trigonometrické sítě budované v průběhu let 1920 – 1956, výjimečně o bod
doplněný později. Řeší odbor MIM.
81/5 RM bere na vědomí informaci odboru MIM o uplynutí lhůty, po kterou byl zveřejněn záměr
města přenechat do nájmu/pachtu pozemek st. 23/1 v k.ú. Borovice u Horšovského Týna. V
průběhu lhůty na zveřejnění žadatelka požádala o změnu rozhodnutí rady města a možnost
odkoupení pozemku st. 23/1 (pozemku pod její stavbou) pokud možno okamžitě s tím, že
bezdůvodné obohacení za dobu 5 let zpět městu uhradí. RM postupuje celou záležitost do jednání
ZM s návrhem prodat pozemek st. 23/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1066 m 2 a sousední
pozemek parc. č. 830 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 84 m2 (vklíněný mezi pozemek
žadatelky a pozemek pod stodolou), vše v k.ú. Borovice u Horšovského Týna za cenu stanovenou
úředním odhadem + úhrada bezdůvodného obohacení. Řeší odbor MIM.
81/6 RM bere na vědomí informaci odboru MIM a právního zástupce města JUDr. Šůsové ve věci
převodu pozemku parc.č.1915/1 v k.ú. Horšovský Týn a komunikace na tomto pozemku dle
rozhodnutí ZM ve věci přijetí daru podle návrhu darovací smlouvy učiněného společností
KARPEM a.s. RM postupuje tuto záležitost do jednání ZM. Řeší odbor MIM.
81/7 RM po projednání schvaluje Smlouvu o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS PK
uzavřené mezi Městem Horšovský Týn a Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, příspěvková
organizace PK, Koterovská 462/162, Plzeň. Smlouva slouží jako doklad investorovi prokazující
právo provést stavbu „Horšovský Týn – vodovod Semošice“ na předmětném pozemku (komunikace
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III/19353) KN 1822 v obci Horšovský Týn k.ú. Semošice pro účely řízení u příslušného stavebního
úřadu. Smlouva se uzavírá na dobu 2 let. Záruční doba na provedené práce v komunikaci je
stanovena na 60 měsíců. Sazby za dobu užití pozemku dle Sazebníku, který je přílohou smlouvy.
Součástí smlouvy jsou technické podmínky pro provádění prací v komunikaci/pozemku. RM
pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Řeší odbor MIM.
81/8 RM po projednání schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-120011596/1 mezi městem Horšovský Týn a společností ČEZ Distribuce a. s. Teplická 874/8, 405 02
Děčín zastoupené společností JH projekt s.r.o., Národních mučedníků 196, Klatovy zastoupené
jednatelkou společnosti Ing. Aschenbrennerovou.. Věcné břemeno – služebnost spočívá v právu
zřízení a provozování distribuční soustavy – „Horšovský Týn, DO, Domažlická - kNN“ a to na
pozemku KN 2321/3, k.ú. Horšovský Týn, vstupu a vjezdu na dotčený pozemek v souvislosti se
stavbou ve prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce a. s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín – vlastníka
a správce distribuční soustavy. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 200,Kč/bm + DPH v platné výši. Minimální sazba činí 10.000,- Kč + DPH v platné výši. Rozsah
zatížení pozemku věcným břemenem je vyznačen v geometrickém plánu č. 2751-2112/2017 ze dne
28.8.2017. Celková náhrada činí 10.000,- Kč + DPH v platné výši. RM pověřuje starostu podpisem
této smlouvy. Řeší odbor MIM.
81/9 RM po projednání schvaluje předložený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi
městem Horšovský Týn a společností GasNet s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem,
zastoupené na základě plné moci společností GridServices, s.r.o. Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
a investorem stavby paní J. T.. Věcné břemeno – služebnost spočívá v právu zřízení a provozování
plynárenského zařízení – „STL plynovodní přípojka Horšovský Týn, k č.p. 58, Náměstí Republiky.“
a to na pozemku KN 2266/1 k.ú. Horšovský Týn, vstupu a vjezdu na dotčený pozemek v souvislosti
se stavbou ve prospěch oprávněného: GasNet s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
– vlastníka a správce plynárenského zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu
ve výši 200,- Kč/bm + DPH v platné výši, minimální sazba činí 10.000,- Kč + DPH v platné výši.
Rozsah zatížení pozemku věcným břemenem bude vyznačen v geometrickém plánu. Náklady na
úhradu jednorázové úplaty a náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí hradí
investor stavby před podpisem smlouvy. RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Řeší odbor
MIM.
81/10 RM bere na vědomí informaci předloženou odborem MIM o ceně pozemku parc.č. 928 v k.ú.
Horšovský Týn – zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 136 m 2, jehož součásti je objekt
autobusové čekárny - stavby občanského vybavení č.p. 64 Velké Předměstí. RM odkládá rozhodnutí
o dalším postupu do příštího jednání. Řeší odbor MIM.
81/11 RM bere na vědomí informaci předloženou odborem MIM ve věci rozhodnutí ZM 25/2018
H1 o odložení rozhodnutí o žádosti manželů V. B. a N. B. o udělení souhlasu Města Horšovský Týn
se zřízením zástavního práva a zákazu zcizení ve prospěch třetích osob k pozemkům prodávaným
v Obytné zóně Lidická Horšovský Týn – II. etapa. RM postupuje tuto záležitost do jednání ZM. RM
ukládá OMIM připravit variantní návrhy. Řeší odbor MIM.
81/12 RM projednala žádost Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro
Plzeňský kraj, Pobočky Domažlice o sdělení města k návrhu KoPÚ v k.ú. Horšovský Týn, o kterých
rozhodlo ZM dne 5.5.2014 pod bodem č. 26/2014. Městu se nepodařilo získat souhlasy vlastníků
s nadpoloviční výměrou zemědělské půdy v dané k.ú. Ve věci již jednala RM na svém 32. jednání.
Zájem města na provedení KoPU v k.ú. Horšovský Týn trvá. RM postupuje do jednání ZM
záležitost zahájení KoPU v k.ú. Tasnovice. Řeší odbor MIM.
81/13 RM vzala na vědomí žádost V. B. o dočasné (sezónní) umístění předzahrádky na pozemku
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parc.č. 247/1 v k.ú. Horšovský Týn. RM věc postupuje správci MK – Bytes k vyřízení. Vyřizuje
Bytes.
81/14 RM vzala na vědomí oznámení ředitele Základní školy Horšovský Týn o vyhlášení
ředitelského volna na pondělí 30. 4. 2018 a pondělí 7. 5. 2018. Vyřizuje KS.
81/15 RM vzala na vědomí Rozhodnutí MPSV ČR o poskytnutí neinvestiční účelové dotace na rok
2018 na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálněprávní ochrany dětí ve výši 993.120,- Kč. Vyřizuje OSV a OFŠ.
81/16 RM vzala na vědomí rezignaci JUDr. Emila Hofmana na funkci člena Komise pro zájmovou
činnost dětí a mládeže. RM jmenuje, na návrh volebního sdružení, za které byl JUDr. Emil Hofman
nominován, členkou komise Mgr. Alenu Foistovou s účinností od 1. 5. 2018. Vyřizuje KS.
81/17 RM vzala na vědomí zápis z jednání schůze OV Horní Metelsko ze dne 18. 3. 2018. RM
ukládá Bytesu sejmutí kříže, umístěného na kapli, z důvodu hrozby pádu a tím vzniku škody na
zdraví nebo majetku. RM postupuje zápis do ZM. Vyřizuje KS.
81/18 RM projednala žádost vedoucí Městské knihovny Horšovský Týn na uzavření knihovny pro
veřejnost dne 7. května 2018 z provozních důvodů. RM souhlasí s uzavřením knihovny
v navrženém termínu. Vyřizuje vedoucí knihovny.
81/19 RM vzala na vědomí oznámení AMK Horšovský Týn o pořádání motokrosových závodů na
terénu „VÍTĚZSTVÍ“ v Horšovském Týně dne 5. 5. 2018 a 6. 7. 2018. Vyřizuje KS.
81/20 RM vzala na vědomí sdělení o výši úplaty za vzdělávání na Základní umělecké škole
Horšovský Týn, Sady Petra Bezruče 101 na školní rok 2018/2019. Vyřizuje ZUŠ, KS.
81/21 RM vzala na vědomí navýšení kapacity školy ze stávajících 240 žáků na 255 žáků ve školním
roce 2017/2018. Zároveň vzala na vědomí informaci o nastávajícím problému se zhoršující se
dopravní situací při najíždění rodičů žáků do areálu ZUŠ (ZUŠ navštěvují žáci z cca 34 obcí).
Vyřizuje ZUŠ, KS.
81/22 RM vzala na vědomí oznámení ředitelky ZUŠ, že by škola ráda pořádala koncerty v nově
zrekonstruovaném sále hotelu Šumava. Z tohoto důvodu je potřebné přemístit křídlo, které se
v současné době nachází na Státním hradu a zámku Horšovský Týn do objektu hotelu. RM souhlasí
s přemístěním jednoho křídla do společenského sálu hotelu Šumava. Vyřizuje ZUŠ, Bytes HT.
81/23 RM vzala na vědomí oznámení ředitelky ZUŠ o tom, že Pedagogická rada ZUŠ schválila dle
návrhu pana učitele Bc. Jana Šlechty nové logo školy. Vyřizuje ZUŠ, KS.
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81/24 RM vzala na vědomí Protokol o výsledku kontroly České školní inspekce, Plzeňský
inspektorát, v příspěvkové organizaci ZUŠ Horšovský Týn, Sady Petra Bezruče 101. Inspekční
činnost byla zaměřená na posouzení odstranění nedostatků zjištěných při předchozí inspekční
činnosti a účinnost preventivních opatření zamezujících jejich opakování. Opatření k odstranění
nebo zamezení opakování všech zjištěných nedostatků byla přijata a splněna ve stanovené lhůtě.
Vyřizuje OFŠ, KS.
81/25 RM projednala cenovou nabídku na pořízení radarového ukazatele rychlosti do části Hašov.
RM vybrala variantu GR33-C od firmy SOVT - RADIO spol. s r.o., Budějovická 1320, 389 01
Vodňany, IČO 47238810 za cenu 69.925,90 Kč vč. DPH. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy
o dílo. Vyřizuje místostarosta.
81/26 RM projednala nutnost opravy městského rozhlasu a možné rozšíření do nově vzniklých ulic
v posledních letech. RM souhlasí s objednáním opravy a rozšíření městského rozhlasu po zajištění
financování v RO č. 3 (navýšení položky oprava a revize bezdrátového rozhlasu o 150.000,- Kč)
u dodavatele městského rozhlasu firmy SOVT - RADIO spol. s r.o., Budějovická 1320, 389 01
Vodňany, IČO 47238810. Vyřizuje místostarosta, OFŠ.
81/27 RM vzala na vědomí otevřený dopis pana J. T., ze dne 18. 3. 2018. Tento otevřený dopis, ve
kterém se pozastavuje nad nezodpovědností majitelů domácích zvířat, bude zveřejněn v červnovém
vydání Zpravodaje města. Vyřizuje KS.
81/28 RM na základě návrhu a doporučení bytové komise pro přidělování bytů přidělila byt č. 9,
v domě č. p. 92, ulice Jelení o velikosti 2 +1 o výměře 65,80 m2 paní J. S.. Vyřizuje Bytes HT.
81/29 RM na základě návrhu a doporučení bytové komise pro přidělování bytů přidělila byt č. 28,
v domě č. p. 186, ulice Sylvánova o velikosti 1+1 o výměře 41,20 m 2 paní V. Č. Vyřizuje Bytes
HT.
81/30 RM na základě návrhu a doporučení bytové komise pro přidělování bytů přidělila byt č. 3,
v domě č. p. 100, ulice náměstí Republiky o velikosti 3+1 o výměře 95,40 m 2 panu J. Ú.. Vyřizuje
Bytes HT.
81/31 RM na základě návrhu a doporučení bytové komise pro přidělování bytů přidělila byt č. 2,
v domě č. p. 143, ulice Hřbitovní o velikosti 2+1 o výměře 44,80 m2 panu M. P. Vyřizuje Bytes HT.
81/32 RM mění svoje rozhodnutí RM 80/22 a to tak, že RM projednala cenovou nabídku Ing.
Jaroslava Rojta, Vodní 27, 34401 Domažlice, na vypracování projektové dokumentace týkající se
akce OZ Lidická - II. etapa, Horšovský Týn. Předmětem je zpracování projektové dokumentace ke
stavebnímu povolení v celkové výši 177.000 Kč + DPH. RM souhlasí s objednáním PD, schvaluje
návrh smlouvy a po zajištění financování v RO č. 3/2018 pověřuje starostu podpisem. Vyřizuje
starosta.
81/33 RM projednala cenovou nabídku Ing. Jaroslava Rojta, Vodní 27, 34401 Domažlice, na
vypracování projektové dokumentace týkající se akce OZ Lidická - II. etapa, Horšovský Týn.
Předmětem je zpracování projektové dokumentace k provádění stavby - povolení DPS v celkové
výši 235.000,-Kč + DPH. RM souhlasí s objednáním PD, schvaluje návrh smlouvy a po zajištění
financování v RO č. 3/2018 pověřuje starostu podpisem. Vyřizuje starosta.
81/34 RM mění svoje usnesení 80/7 RM a to tak, že bere na vědomí informaci Státního
pozemkového úřadu o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků (vč. ocenění pozemků) v rámci
komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Borovice u Horšovského Týna.
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K předloženému soupisu nároků pozemků města zapsaných na listu vlastnictví LV 1 včetně ocenění
nemá RM námitky. RM požaduje pozemky města (až na drobné výjimky) ponechat na místě. Řeší
odbor MIM. (Ing. Vlasák se zdržel hlasování)
81/35 RM projednala žádost vedoucí Městské knihovny Horšovský Týn o navýšení počtu
pracovníků. RM nesouhlasí s navýšením počtu pracovníků. Vyřizuje knihovna.
81/36 RM projednala informaci tajemnice o rozmístění prodejních stánkových míst pro konání
Anenské pouti. RM souhlasí s umístěním nových stánkových míst v ulici Jelení na straně, kde je
dům č. p. 92 a dále po celé délce ulice. RM ukládá tajemnici zanesení prodejních míst do plánku
pro prodej a zároveň ukládá Bytesu vyznačení rozměrů a označení stánků na chodník. Vyřizuje
tajemnice a Bytes.
81/37 RM projednala návrh smlouvy mezi Městem Horšovský Týn a Galileo Corporation s.r.o.,
Březenecká 4808, 430 04 Chomutov, IČO 25448714, na úpravu stávajících modulů a rozšíření
administrace o GDPR 1 a pořízení SSL certifikátu pro provoz webových stránek města Horšovský
Týn. Celková cena na úpravu a rozšíření činí 14.500,-Kč bez DPH a měsíční poplatek pro zajištění
provozu GDPR+ a SSL na 1 rok činí 4.450,-Kč bez DPH. RM schvaluje návrh smlouvy a pověřuje
starostu podpisem. Vyřizuje starosta.
81/38 RM projednala návrh smlouvy mezi Městem Horšovský Týn a H.T. PROJEKT, spol, s r.o.
na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně zajištění vyjádření dotčených
orgánů na akci: “Horšovský Týn, č. parc. 33/1, 43 – Oprava severní části hradby městského
opevnění“. Celková cena na vypracování činí 47.000,-Kč (objednání schváleno RM 77/23 dne
12. 3. 2018). RM schvaluje návrh smlouvy a pověřuje starostu podpisem. Vyřizuje starosta.
81/39 RM souhlasí s objednáním zpracování cenového a technického návrhu vynucené přeložky
telekomunikačního vedení v ul. U garáží v celkové ceně 9.500,-Kč u firmy IK Plzeň s.r.o.,
Lesní 594, 345 06 Kdyně, IČO 49789066. Přeložka je vyvolána plánovanou opravou ulice. Vyřizuje
starosta.
Hlasování o jednotlivých bodech, výše uvedených v programu proběhlo veřejně, zdvižením ruky (44-0-0).
5) Dlouhodobé úkoly
1) Generel kanalizace města Horšovský Týn - CHVaK a. s. předložil prvotní návrh zadání generelu.
Provozovatel navrhuje financování z fondu obnovy 2017. Vyřizuje starosta.
2) RM – rekonstrukce Plzeňské ulice. RM 73 projednala nabídku pana K. na odprodej části
pozemku č. 145/1 v k.ú. Horšovský Týn, jehož součástí je opěrná zeď, kterou by prodal za odhadní
cenu. Tento pozemek město potřebuje pro celkové dokončení rekonstrukce Plzeňské ulice. RM po
projednání ukládá odboru MIM objednání znaleckého posudku a geometrického plánu. RM po
předložení podkladů postupuje věc do jednání ZM. RM 75 – objednán znalecký posudek. RM 80 se
seznámila s vývojem jednání ve věci řešení rekonstrukce Plzeňské ulice. RM nesouhlasí s návrhem
pana K. na pouze částečný odkup zdi, RM trvá na původně dohodnutém návrhu. RM ukládá OMIM
v případě nedohody s panem K. činit kroky k získání stav. povolení na bezproblémový úsek
Plzeňské ulice. Vyřizuje starosta. Sleduje MIM.
3) Studie povodňových nebezpečí - zjistit podmínky pro doplnění stávajících vyhlášených
záplavových území hydraulickými 2D model (Radbuza) a 1D model (Černý potok) a pro vyhlášení
záplavových území Křakovského a Lazeckého potoka. Vyřizuje starosta.
4) RM - zabezpečit revitalizaci klášterního kostela. Sleduje MIM. Vyřizuje starosta.
5) RM - zájem o pozemku KN 2578/15 v k. ú. Horšovský Týn, a u části pozemku KN 877/1 –
ostatní plocha, části pozemku KN 877/8 – ostatní plocha, části pozemku KN 2597/6 – vodní plocha,
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přesná výměra bude určena geometrickým plánem a dále pak nákup pozemku KN 877/10 o výměře
25 m2 – zastavěná plocha. RM vzala na vědomí aktualizovanou nabídku na odkup pozemků za cenu
750,- Kč až 800,- Kč/m2. RM projednala 10. 10. 2016 geofyzikální průzkum – Horšovský Týn –
Přemostění řeky Radbuzy. Byl předložen prvotní návrh dopravního řešení – napojení u HZ. Vyřizuje
starosta.
6) RM 31/7 bere na vědomí žádost občanů z ulice Krátká v Horšovském Týně o vyřešení příjezdové
cesty, navrhují, aby město odkoupilo příjezdovou cestu. RM pověřuje starostu, zahájit jednání se
stávajícím vlastníkem pozemků a zjistit jeho názor na danou situaci. Schůzka proběhla, vlastník se
vyjádří, v jakém rozsahu by se jednalo o případné odkoupení pozemků. Vlastník dodal přesnou
situaci a rozsah předmětných pozemků. Zpráva do dalšího jednání RM. Vyřizuje starosta.
7) RM pověřuje starostu ve spolupráci s OMIM obrátit se na LS ČR ve věci směny nebo převodu
pozemků - Bažantnice H. Týn. Znalecký posudek rozpracován. RM 69 Ing. Lahoda sdělil, že při
přípravě podkladů pro směnu bylo LČR zjištěno, že jsou majetkoprávní nesrovnalosti, které zdrží
případnou směnu pozemků. Vyřizuje starosta.
Další jednání rady města se uskuteční v pondělí 7. 5. 2018 od 15:00 hod. v kanceláři starosty.

…...................................
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 Rady 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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