Usnesení z jednání rady města číslo 27
ze dne 21.12.2015 na MěÚ v Horšovském Týně

Kontrola plnění usnesení RM č. 26
a) RM pověřuje starostu ve spolupráci s MIM obrátit se na LČR ve věci směny nebo převodu
pozemku KN 2286 v k. ú. HT (u ZŠ Zámecký park) a Bažantnice H. Týn. Schůzka proběhla. Byl
dohodnut další postup. Odeslána žádost o bezúplatný převod pozemku. LČR navrhují prodej nebo
směnu. RM bere na vědomí info, LČR zpracovávají znalecký posudek předmětných pozemků.
b) RM projednala nabídku společnosti EKO-KOM a. s. na převzetí (odkoupení) nádob na
separovaný odpad (papír, plasty, sklo) od města a jejich následnou zpětnou bezplatnou výpůjčku
městu Horšovský Týn. RM před rozhodnutím považuje za nutné upřesnit podmínky odkupu.
Společnosti EKO-KOM sdělena pořizovací hodnota nádob. Město očekává cenovou nabídku od
firmy EKO – KOM a.s.. Řeší starosta. Nabídku město obdrželo. Odloženo do dalšího jednání RM
c) Úkoly plynoucí z usnesení ZM:
 Studie povodňových nebezpečí - projednat opatření se všemi příslušnými správci toků
a vodohospodářských zařízení; 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 a předložit ZM možnosti
realizace těchto záležitostí.
 RM (zabezpečit revitalizaci klášterního kostela pro účely občasných sezónních výstav
a koncertů, smuteční síň a podobně. Revitalizaci financovat z prostředků fondu regenerace
MPR a města). RM ukládá odboru MIM zajistit potřebnou cenovou nabídku na úpravu PD
pro samostatné řešení rekonstrukce klášterního kostela. Jednání s projektovou kanceláří
proběhlo (Usnesení ZM č. 06 /2015 D bod 3). Městu byla předložena cenová nabídka ve
výši 99.946,-Kč.
 Řeší RM a odbor MIM - zájem o koupi a ZM požaduje předložení znaleckého posudku se
stanovením ceny v místě a čase obvyklém u pozemku KN 2578/15 v k. ú. Horšovský Týn.
 Řeší RM a odbor MIM – ZM vyslovilo zájem o koupi části pozemku KN 877/1 – ostatní
plocha, části pozemku KN 877/8 – ostatní plocha, části pozemku KN 2597/6 – vodní plocha,
přesná výměra bude určena geometrickým plánem a dále pak nákup pozemku KN 877/10
o výměře 25 m2 – zastavěná plocha. Nákup těchto pozemků bude ošetřen Smlouvou
o budoucí kupní smlouvě s trváním (účinností) 15 let od podpisu této smlouvy. Realizace
smlouvy o budoucí kupní smlouvě je podmíněno realizací stavby mostu. ZM požaduje
vyhotovení znaleckého posudku ke stanovení ceny v místě a čase obvyklém. Vyhotovení
znaleckého posudku zajistí město Horšovský Týn. Odbor MIM požádal o podklady
k jednání.
d) RM vzala na vědomí podklady předložené VpÚR a zaujala k jednotlivým bodům následující
stanoviska:
 odkup pozemků v PZ – Investor požádal o prodloužení lhůty na koupi pozemků v PZ do
31.12.2015, nová žádost o odkup pozemků v PZ. Nutno požádat o znalecký posudek
a o geometrický plán. Vyřizuje MIM.
e) Žádost L. U. o odkoupení části pozemku KN 34/1 v k. ú. Horní Metelsko o výměře 200 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) dle přiložené situace. Žadatelka uvádí, že
požadovaná část pozemku přiléhá k její nemovitosti. RM pověřuje starostu projednat žádost s OV
Horní Metelsko.
f) RM projednala nabídku manželů P. bezplatného převodu části pozemku parc. č. 1926/12 v k. ú.
Horšovský Týn za podmínky, že pozemek bude oddělen geometrickým plánem (uhradí město,
stejně jako další náklady s převodem spojené) a převodu se účastní majitelé pozemku č. 2361/1 –

manželé H., kteří rovněž nabídnou příslušnou část pozemku KN 2361/1 v k. ú. Horšovský Týn
městu. Řeší odbor MIM spolu se starostou.
g) Vzala na vědomí žádost CSPP GROUP a.s. o odkoupení pozemků v průmyslové zóně. Vyřizuje
starosta.
h) RM projednala žádost společnosti AZ CZECH s.r.o. o kupní opci na pozemek v Průmyslové
zóně o velikosti cca 23000 m2. RM sděluje, že před kupní opcí upřednostňuje prodej pozemků
nejvýhodnější nabídce. O podmínkách prodeje přísluší rozhodnout ZM. RM ověřuje starostu
požádat společnost Sigloch o možný odkup pruhu pozemku pro zřízení komunikace a rovněž dalším
jednáním se společností AZ CZECH. Vyřizuje starosta.
i) RM projednala podnět občanů z Puškinovy ulice, Horšovský Týn na umístění dvojdomku na poz.
par. č. 1915/31 a p. p. č. 1915/30 v kat. území Horšovský Týn, Plzeňské předměstí. Námitky se
týkají umístění staveb, nedodržení vzdáleností od hranic pozemků a důvod proč nebyli vlastníci
sousedních pozemků (Puškinova ulice) přizváni jako účastníci řízení. Dle vyjádření vedoucího
odboru OVÚP RM konstatuje, že na základě námitek podaných občany byla přerušena stavební
řízení, OVÚP vyzval stavebníky k doplnění územních řízení o umístění jednotlivých staveb.
Vyřizuje KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

Kontrola usnesení ZM č. 08/2015 ze dne 14.12.2015

08/2015 A. Schvaluje:
3) smlouvu o zřízení věcných břemen – služebností inženýrských sítí mezi Městem Horšovský
Týn a společností A+R s.r.o. , vyřizuje MIM, pro účely RM vyřadit z usnesení;

4) smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Městem Horšovský Týn a Plzeňským
krajem, IČ: 70890366, s právem hospodaření Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., IČ
72053119. Vyřizuje MIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

5) prodej pozemku KN 1582/98 – orná půda o výměře 753 m2 v k.ú. Horšovský Týn včetně
příslušných přípojek inženýrských sítí v lokalitě „Obytná zóna Lidická – I. etapa „ za účelem
výstavby rodinného domu. Vyřizuje MIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
6) výkup části pozemku KN 799/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 6 m 2 a části pozemku
a KN 799/1 – zahrada o výměře 23 m 2 zasahujících do chodníku, nově označených jako parcela
KN 799/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 28 m 2 v k. ú. Horšovský Týn. Vyřizuje
MIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

7) záměr prodat pozemek KN 2279/8 v k. ú. Horšovský Týn vlastníkovi sousední parcely KN
1914/7 za cenu 90 Kč/m2 (dle Zásad tvorby ceny pozemků, které bude město prodávat) . Vyřizuje
MIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
8) záměr prodat část pozemku KN 2585/4 v k.ú. Horšovský Týn o výměře cca 6 m2 (výměra bude
upřesněna geometrickým plánem) vlastníkovi sousední parcely KN 128 za cenu 90 Kč/m2 (dle
Vyřizuje MIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
9) smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví č. 1577334363 mezi Městem Horšovský Týn a ČR
– Ministerstvem obrany.Vyřizuje MIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

10) předložený návrh rozpočtu města Horšovský Týn na rok 2016 s projednanými změnami.
Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
11) nový Statut sociálního fondu města Horšovský Týn; Vyřizuje tajemnice. Pro účely RM vyřadit
z usnesení.
12) Strategii rozvoje města Horšovský Týn pro období 2015 – 2025 se zapracovanými
připomínkami pana MUDr. Ondřeje Plášila. Strategie rozvoje města Horšovský Týn se

schvaluje bez příloh; Vyřizuje starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

08/2015 B. Bere na vědomí:
1) zprávu o přijatých organizačních opatřeních k zabezpečení usnesení jednání ZM č. 07 ze dne
14.9. 2015 včetně stavu jeho plnění; Pro účely RM vyřadit z usnesení.
1) zprávu z jednání RM za období od 2. 11. 2015 do 14. 12. 2015; Pro účely RM vyřadit
z usnesení.
2) zprávu KV ZM, Pro účely RM vyřadit z usnesení.
3) zprávu Výboru pro územní rozvoj ZM; Pro účely RM vyřadit z usnesení.
4) informaci o změně úplaty, kterou Město Horšovský Týn je povinno uhradit státu za zřízení
služebnosti inženýrské sítě. Jednorázová úplata stanovená v usnesení ZM č. 06/2015 A 17 ze dne
14. 09. 2015 se snižuje na výši 34.700,-Kč. Vyřizuje MIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

08/2015 C Ukládá:
 RM zabezpečit dostatečné osvětlení přechodu pro chodce v ulice Dr. E. Beneše; Vyřizuje
Bytes, místostarosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
 RM prověřit funkčnost hydrantové sítě na náměstí Republiky a v případě nefunkčnosti
zajistit opravu hydrantové sítě; JSDHO H. Týn prověří funkčnost hydrantové sítě náměstí
Republiky, zprávu do konce ledna 2016 předloží RM. Vyřizuje starosta, SDH H. Týn. Pro
účely RM vyřadit z usnesení.
 RM předložit do příštího jednání ZM projektové listy. Vyřizuje starosta. Pro účely RM
vyřadit z usnesení.

08/2015 D. Zmocňuje:
1) ZM zmocňuje RM k provedení rozpočtového opatření č. 5 pro rok 2015. 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. 5 pro rok 2015
dáno na vědomí. Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

08/2015 D Vydává:
1) OZV č. 4/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů v předloženém znění. Vyřizuje KS. Pro účely RM
vyřadit z usnesení.

08/2015 E Odkládá:
1) schválení návrhu nového uspořádání pozemků Města Horšovský Týn do doby projednání
v orgánech zastupitelstva města (Komplexní pozemkové úpravy Semošice), vyřizuje MIM. Pro
účely RM vyřadit z usnesení.

Nové věci k projednání
27/1 RM bere na vědomí Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci zadávacího
řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem "Přeložka V.O. - Plzeňská
ulice". Výzva k podání nabídky byla zástupcem zadavatele - Města Horšovský Týn – odborem
MIM zaslána 3 zájemcům. Nabídku ve lhůtě předložili dva uchazeči. Zpráva tvoří přílohu č. 1
tohoto usnesení. Vyřizuje MIM.
27/2 RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
na stavební práce s názvem "Přeložka V.O. - Plzeňská ulice" a přiděluje tuto veřejnou zakázku

uchazeči STEMONT JS s.r.o., IČ: 27971589, se sídlem Hřbitovní 281, 34601 Horšovský Týn,
který předložil nabídku dle stanovených kritérií s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 724 079 Kč
bez DPH, cena vč. 21 % DPH činí 876 135,59 Kč. Zakázka bude hrazena z kapitoly rozpočtu
města Skupina 2 – Průmyslová a ostatní odvětví, položka 13, doprava. RM schvaluje smlouvu o
dílo s vybraným uchazečem (viz příloha č. 2 tohoto usnesení) a pověřuje starostu jejím
podpisem.Vyřizuje MIM.
27/3 RM bere na vědomí informaci o ukončení investiční akce: Horšov - prodloužení vodovodu
pod komunikací II/200“ (dále jen inženýrská síť). RM ukládá odboru MIM zveřejnit záměr města
přenechat do nájmu inženýrskou síť provozovateli vodovodů a kanalizací společností Chodské
vodárny a kanalizace, a.s., IČ 49788761 v souladu s čl. II.3 nájemní smlouvy ze dne 15.1.2002. Po
uplynutí lhůty zpět do jednání RM. Řeší odbor MIM.
27/4 RM projednala žádost ÚZSVM o vyjádření k možnému převodu pozemku KN 3754/9
v katastrálním území Horšovský Týn. RM postupuje tuto žádost do jednání ZM s doporučením
schválit převod pozemku KN 3754/9, ale i pozemku KN 3754/5 v k. ú. Horšovský Týn ve
veřejném zájmu do vlastnictví města. RM ukládá odboru MIM připravit podklady pro jednání ZM.
Řeší odbor MIM.
27/5 RM schvaluje Dodatek č.1 k nájemní smlouvě ev.č. P – 11 / 2009 ze dne 29.1.2010 uzavřené
mezi městem a ČR – Ministerstvem obrany. Dodatek řeší prodloužení termínu trvání nájemního
vztahu. Řeší odbor MIM.
27/6 RM bere na vědomí zamítané stanovisko SÚS PK ve věci náhrady škody, která městu vznikla
porušením povinností ze závazkového vztahu (vrácení části dotace, kterou město bylo povinno
odvést do státního rozpočtu v souladu s výzvou Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti
Jihozápad ze dne 27.8.2015 zn.: RRRSJ 25449/2015, plus právní služby). RM ukládá starostovi
vyžádat si právní názor v dané věci jako podkladu pro rozhodnutí, zda záležitost řešit soudní
cestou. Po předložení právního názoru zpět do jednání RM.
27/7 RM vzala na vědomí zápis z jednání Ústřední inventarizační komise ze dne 17.12.2015. RM na
návrh ÚIK schvaluje vyřazení majetku města na středisku správa v celkové částce 227 716,86,86
Kč (nefunkční PC, telefonní přístroje, nefunkční tiskárny, poškozené kancelářské židle a nábytek,
mikrofony, atd.) dle jednotlivých zápisů na Protokolech o vyřazení majetku. Řeší odbor MIM
a OFŠ.
27/8 RM projednala žádost společnosti STREICHER, spol.s.r.o. Plzeň o vyjádření k investiční akci,
jejíž investorem je město Horšovský Týn - „STL plynovod a přípojky – Horšovský Týn, Plzeňské
předměstí“ v ulicích Plzeňská (1. etapa), Puškinova (2. etapa), Tolstého (3. etapa), K Terénu (4.
etapa) a A. P. Čechova (5. etapa) v rámci zpracování projektové dokumentace (pro územní
rozhodnutí, č. zakázky 4-16) a o souhlas ke stavbě. RM souhlasí se stavbou dle předloženého
návrhu. Řeší odbor MIM.
27/9 RM po projednání schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti ke stavbě „Reko MS Horšovský Týn – U Garáží +5“, která bude uzavřena mezi městem
Horšovský Týn a společností RWE GasNet s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, zastoupené
na základě plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o. Plynárenská 499/1, 602 00 Brno.
Věcné břemeno spočívá v právu zřízení a provozování plynárenského zařízení – „Reko MS
Horšovský Týn – U Garáží +5“ a to na pozemcích města, uvedených v příloze č.1 smlouvy, vstupu
a vjezdu na dotčené pozemky v souvislosti se stavbou ve prospěch budoucího oprávněného: RWE
GasNet s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem – vlastníka a správce plynárenského zařízení.
Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm + DPH v platné výši u

nových i stávajících plynovodů a přípojek. Rozsah zatížení pozemků bude vyznačen
v geometrickém plánu, vyhotoveném na náklady budoucího oprávněného. Náklady spojené
s vkladem práva do katastru nemovitostí uhradí oprávněný. RM pověřuje starostu podpisem této
smlouvy. Řeší odbor MIM.
27/10 RM projednala žádost manželů P. o vyjádření ke stavbě přístřešku dřevěné konstrukce za
účelem garážování pro auto na pozemku KN 1613/4 Horšov. RM nemá výhrady ke stavbě. RM
doporučuje OVÚP se při předmětném řízení zaměřit i na kontrolu stávajících staveb. Řeší odbor
MIM.
27/11 RM projednala a schválila aktualizaci Zásad použivání sociálního fondu Města Horšovský
Týn. Nové zásady nabývají účinnosti k 21.12.2015. Vyřizuje tajemnice.
27/12 RM jmenovala komisi Sociálního fondu města Horšovský Týn ve složení Bc. Martina Malá,
Lenka Goliatová, Dis., Karel Pecka, Hana Žáková, Václav Šperl, Jiřina Soukupová a Ing. Eva
Princlová. Vyřizuje tajemnice.
27/13 RM projednala a rozhodla o výši konečných prodejních cen publikací města Horšovský Týn
v Regionálním informačním centru Horšovský Týn a počtu kusů k propagaci města takto:
„Horšovský Týn a jeho region – Osvobození 1945“ prodejní cena 59,- Kč/ks 100 ks pro účely
propagace města, „Paměť domů“ prodejní cena 57,- Kč/ks 200 ks pro účely propagace města,
„Kostel Svaté Anny na Vršíčku“ prodejní cena 57,- Kč/ks 100 ks pro účely propagace města.
Vyřizuje OFŠ a MKZ.
27/14 RM po projednání přidělila z rozpočtové kapitoly Tělovýchovná činnost, položka "okresní
kolo mladých cyklistů" dotaci státní příspěvkové organizaci Centrum služeb pro silniční dopravu ve
výši 7000,- Kč. RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Horšovský Týn jako
poskytovatelem z rozpočtové kapitoly Tělovýchovná činnost, položka "okresní kolo mladých
cyklistů" a příjemcem státní příspěvkovou organizací Centrum služeb pro silniční dopravu. RM
pověřuje starostu podpisem smlouvy. Vyřizuje OFŠ.
27/15 RM se seznámila s návrhem „Plánu velkých oprav“ pro rok 2016, předložený jednatelem
Bytes HT. RM po projednání odložila své rozhodnutí do dalšího jednání RM. Řeší Bytes HT. Plnění
sleduje místostarosta.
27/16 RM schválila Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím na období roku 2016. Schválený sazebník bude zveřejněn.
Zároveň RM zrušila sazebník úhrad schválený usnesením RM č. 07/2 ze dne 9.2.2015. Vyřizuje KS
a OFŠ.
27/17 RM projednala a schválila dodatek č. 1 smlouvy č. 11-01006-2830 na obnovu a prodloužení
technické podpory zálohovacího software Veeam za roční poplatek ve výši 23.600,-Kč mezi
Městem Horšovský Týn a Xanadu a.s., Žirovnická 2389, 106 00 Praha 10 – Záběhlice, IČ
14498138. RM pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku. Vyřizuje KS – Kliment.
27/18 RM po projednání schválila Dodatek č.5 k Servisní smlouvě č. 666/2006 programového
vybavení CODEXIS mezi městem Horšovský Týn jako odběratelem a ATLAS consulting spol. s r.o.
Ostrava ve věci rozšíření o monitor veřejných zakázek (doplněk programového vybavení) za
jednorázový pořizovací polatek ve výši 15.000,-Kč a roční aktivací 5.000,-Kč. Ceny jsou uvedeny
bez DPH. RM pověřuje starostu podpisem dodatku č. 5. Vyřizuje KS a OFŠ.
27/19 RM projednala a schválila návrh smlouvy č. 81006048 mezi Městem Horšovský Týn
a Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., se sídlem Žarošická 13, 628 00 Brno, IČ

00176150 na nákup kopírky Konica Minolta Bizhub C 220 pro organizační složku Knihovna
Horšovský Týn za cenu 21.538,Kč včetně DPH. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. Vyřizuje
KS – Ludvík.
27/20 RM vzala na vědomí oznámení ředitelky Mateřské školy Horšovský Týn, okres Domažlice,
příspěvková organizace o uzavření obou MŠ v Horšovském Týně o vánočních prázdninách od
23.12 do 31.12.2015. Rodiče budou o tomto opatření včas informováni. Provoz obou MŠ bude
zahájen 4.1.2016. Vyřizuje KS.
27/21 RM projednala žádost o proplacení finančního příspěvku Sboru dobrovolných hasičů (SDH)
Horšovský Týn za rok 2015. RM konstatuje, že byly splněny všechny body uvedené v Dohodě mezi
městem Horšovský Týn a SDH Horšovský Týn, a souhlasí s proplacením příspěvku. Vyřizuje OFŠ.
27/22 RM bere na vědomí Sdělení vodoprávního úřadu č.j. MUHT 12208/2015 (533/2015 ŽP/VH)
ve věci povodňového nebezpečí - akumulace vody vlivem přehrazení toku řeky Radbuzy mezi
Horšovským Týnem a Polžicemi bobřími hrázemi. Na základě sdělení OŽP byli dle Povodí Vltavy,
s. p. Plzeň odstraněny bobří hráze postupně v období od 7.12.2015 do 11.12.2015. RM navrhuje
provádět častější kontrolu výše uvedené lokality a zohlednit toto nebezpečí do povodňových plánů.
Vyřizuje KS.
27/23 RM ukládá odboru MIM zabezpečit stavby na pozemku p.p.č. 415/1 v k.ú. Semošice
zapsaných na LV 245, popřípadě zlegalizovat užívání těchto staveb. Vyřizuje MIM.
27/24 RM schválila úpravu Organizačního řádu města Horšovský Týn s účinností od 1.1.2016.
Vyřizuje KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
27/25 RM projednala a schválila smlouvu č. CES-252/2015 ze dne 14.12.2015 o bezúplatném
převodu majetku a předávací protokol uzavřenou mezi Českou republikou – Hasičským
záchranným sborem Plzeňského kraje a Městem Horšovský Týn o převodu movitého majetku
světelné výstražné rampy VNL BSB3. Převod je ve veřejném zájmu. RM pověřuje starostu
podpisem smlouvy a předávacího protokolu. Vyřizuje KS.
27/26 RM projednala drobnou úpravu v rozsahu parkování v dolní části náměstí Republiky
Horšovský Týn. RM navrhuje posunutí dopravní značky IP 13b před č. p. 56, řeší starosta, Bytes
a ODSH.
27/27 RM bere na vědomí informace o stavu příprav rekonstrukce Plzeňské ulice. RM požaduje
průběžné info o dalším postupu. Vyřizuje starosta.

Hlasování o jednotlivých bodech, výše uvedených v programu proběhlo veřejně, zdvižením ruky.

Dlouhodobé úkoly
1) RM - komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horšovský Týn. Dotazníková akce běží. Řeší MIM.
2) Žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 1582/16 v k.ú. Horšovský Týn o výměře cca
190 m2. RM odkládá rozhodnutí po předložení aktualizované studie.
3) Generel kanalizace města Horšovský Týn - CHVaK a.s. předložil prvotní návrh zadání generelu.
Sleduje starosta.

Další jednání rady města, se uskuteční ve středu 30.12. 2015 od 12:30 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).

