Usnesení z jednání rady města číslo 06
ze dne 26. 1. 2015 na MěÚ v Horšovském Týně

Kontrola plnění usnesení RM č. 05
a) Generel kanalizace města Horšovský Týn - CHVaK a.s. předložil prvotní návrh zadání generelu.
Sleduje starosta.
b) RM projednala žádost společnosti Česká síť s.r.o., Domažlice o vydání souhlasu s realizací
optických kabelů v Horšovském Týně, část Malé Předměstí. RM na základě připomínek Bytes HT
rozhodla o vrácení návrhu smlouvy žadateli k doplnění.
c) RM se seznámila s projektovou dokumentací na rekonstrukci povrchu vozovky a chodníků v ulici
Pionýrů. Stavební řízení přerušeno. Sleduje starosta.
d) RM projednala čtyřbodovou žádost SOŠ a SOU Horšovský Týn Bod č.1 – žádost o snížení
nájemného odpovídající jeho výši v roce 2014 - předložit do ZM, bod 2 - předložena cenová
nabídka sanace vlhkého zdiva - mateřské centrum, bod 3 pokácení tisu - řeší žadatel samostatně,
vyřadit, bod 4 – zajištění bezpečné chůze od autobusové zastávky k dílnám a Penzionu - po cestě
kolem zdi obory, nutné úpravy komunikace. Řeší starosta.
e) RM projednala žádost pana V. O. o odkoupení pozemku KN 1587/1 (ve zjednodušené evidenci
část PK 5/1 a část PK 5/2) v k.ú. Horšov. RM nevyhovuje žádosti. Pozemek je dle územního plánu
určen pro výstavbu dalších 4 RD. Před případným prodejem je nutné koncepčně tuto plochu
rozdělit. RM konstatuje, že v současné době není prioritou měnit charakter užívání tohoto pozemku.
Pozemek je užíván ke sportovním účelům, je zde umístěno dětské hřiště apod. RM žádá stanovisko
OV Horšov.
f) RM vyzvala všechny volební strany, aby aktualizovaly své návrhy na ustanovení do následujících
komisí: Bytové komise, Komise pro regeneraci MPR, Kulturní komise. Komise pro zájmovou
činnost dětí a mládeže. Termín 21.1.2015. Řešeno na jiném místě zápisu. Pro účely RM vyřadit z
usnesení.
g) RM ukládá odboru MIM vstoupit do jednání s orgány ČR popř. PK ve věci získání pozemků do
vlastnictví města v lokalitách - Podražnice, Semošice, Horšov, podél Lidické, u ZŠ Zámecký park,
ul. Járy Cimrmana a ul. Výhledy. Vyřizuje starosta a odbor MIM.
h) Návrh rozpočtu města Horšovský Týn na rok 2015 připraven k zveřejnění. Termín 30. ledna
2015. Následně předložit k projednání a schválení v ZM, zodpovídá starosta.
i) „Plán velkých oprav“ pro rok 2015, předložen jednatelem Bytes HT. RM projednala určité úpravy
v předloženém návrhu. Definitivní rozsah bude stanoven na příštím jednání RM za účasti jednatele
Bytes HT.
j) Zřízení OV Horní Metelsko do jednání ZM připraví KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
k) Žádost Policie ČR Krajské ředitelství P PK. ve věci realizace převodu vlastnictví k pozemkům
pp. č. 598/1, 2654/15 a 2311/2 k.ú. Horšovský Týn o celkové výměře 835 m2 z vlastnictví Města
Horšovský Týn do příslušnosti hospodaření KŘP-PK. Odbor MIM připraví podklady pro schválení
záměru prodeje v ZM.
Nové věci k projednání
06/1 RM po projednání schvaluje změnu technologie čerpací stanice ČS 1 (mokrá varianta) na
kanalizaci budované v rámci stavby: Odkanalizování města Horšovský Týn, část Horšov. Změna
byla odsouhlasená projektantem stavby. Řeší odbor MIM.
06/2 RM projednala žádost pana K. P. o prodloužení smlouvy o výpůjčce vodní nádrže na parc.
č. 78 v k. ú. Oplotec, včetně tohoto pozemku o výměře 1012 m 2. Smlouva o výpůjčce je uzavřena
na dobu určitou do 31.12.2015. RM ukládá odboru MIM zveřejnit záměr města prodloužit dobu
výpůjčky o dalších 5 let. Řeší odbor MIM. Vyřadit, po uplynutí lhůty zpět do jednání RM.
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06/3 RM projednala žádost pana L. C. o prodloužení smlouvy o výpůjčce vodní nádrže na pozemku
323 v k. ú. Dolní Metelsko, včetně tohoto pozemku KN 323 – vodní plocha o výměře 2572 m 2 a
části pozemku KN 342 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 440 m 2 v k. ú. Dolní Metelsko.
Smlouva o výpůjčce je uzavřena na dobu určitou do 31.12.2015. RM ukládá odboru MIM zveřejnit
záměr města prodloužit dobu výpůjčky o dalších 5 let. Řeší odbor MIM. Vyřadit, po uplynutí lhůty
zpět do jednání RM.
06/4 RM projednala žádost spoluvlastníků J., J., V. a L. B. o odkoupení části pozemku KN 150/9
o výměře 125 m2 v k. ú. Horšovský Týn z důvodu snadnějšího přístupu k opěrné zdi, založení
skleníku a pěstování vinné révy. RM nemá výhrady a postupuje tuto žádost do jednání ZM
s doporučení schválit záměr města prodat požadovanou část pozemku minimálně za cenu
stanovenou dle zásad tvorby ceny pozemků, navýšenou o DPH a náklady spojené s převodem
nemovitých věcí. Žadatelé budou upozorněni na omezení váznoucí v této části pozemku. RM
ukládá odboru MIM připravit podklady pro jednání ZM. Řeší odbor MIM.
06/5 RM vzala na vědomí návrh způsobu tvorby ceny nájemného za pronájem kotelen společnosti
Bytes HT spol. s r.o. RM schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu movitých věcí ze dne
19.03.2002, kterým se nájem stanovuje podle dlouhodobého průměru ročního nájemného za kotelny
za období 2002 až 2014 ve výši 802 315,-Kč ze zohledněním míry inflace za předchozí rok
+ příslušná sazba DPH. Řeší odbor MIM.
06/6 RM vzala na vědomí informaci o situaci v lokalitě A. P. Čechova ve věci podání žádosti
o změnu technického parametru dotace a o žádosti o udělení výjimky ministryně pro místní rozvoj
z programu 217313-Podpora výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury pro rok 2004 na
akci: 14 TI, Horšovský Týn, ul. A. P. Čechova, parc. č. 1917/2 evidenční číslo 2173130020 –
o prodloužení termínu do 12.11.2019. Ministryně žádosti města vyhověla a udělila tuto výjimku.
Vlastník pozemku, na kterém dosud nebyl vystavěn RD – manželé P. budou pozváni k jednání ve
věci řešení vzniklé situace. Řeší starosta a odbor MIM.
06/7 RM po projednání schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-0009633/1/VB „Horšovský Týn, Petra
Bezruče, 640/4 - kNN“, která se dotkne pozemku KN 640/1, k. ú. Horšovský Týn, který je ve
vlastnictví města. Smlouva bude uzavřena mezi městem Horšovský Týn a společností ČEZ
Distribuce a.s. Děčín zastoupené na základě plné moci společností STEMONT JS s.r.o,, Hřbitovní
281, Horšovský Týn (budoucí oprávněná strana). Věcné břemeno – služebnost spočívá v právu
zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy „Horšovský Týn, Petra Bezruče, 640/4 – kNN“
a to na pozemku KN 640/1, k. ú. Horšovský Týn, vstupu a vjezdu na dotčený pozemek v souvislosti
se stavbou ve prospěch budoucího oprávněného, budoucího vlastníka a správce zařízení distribuční
soustavy – ČEZ Distribuce a.s. Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou náhradu ve
výši 200,-Kč/bm + DPH v platné výši, minimální sazba činí 1.000,- Kč + DPH v platné výši.
Umístění nadzemní stavby technických zařízení inženýrských sítí za kus činí 500,- Kč + DPH
v platné výši. Rozsah zatížení pozemků bude vyznačen v geometrickém plánu, vyhotoveném na
náklady budoucího oprávněného. Pro účely vydání příslušného stavebního povolení RM schvaluje
smlouvu o právu provést stavbu uzavřenou dle § 1746 (2) občanského zákoníku s přihlédnutím k §
86, 105 a 110 stavebního zákona. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. Řeší odbor MIM.
06/8 RM po projednání schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti IP-120003053/2/VB mezi městem Horšovský Týn a společností ČEZ Distribuce a. s. Teplická 874/8, 405
02 Děčín. Věcné břemeno – služebnost spočívá v právu zřízení a provozování distribuční soustavy
– „Horšovský Týn, parc. č. 115/1 Velenovský“ a to na pozemcích KN 2273/1 a 2273/3, k. ú.
Horšovský Týn, vstupu a vjezdu na dotčené pozemky 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 1.000,-Kč + DPH v platné výši, umístění nadzemní stavby technických
zařízení za kus činí 500,-Kč + DPH v platné výši. Rozsah zatížení pozemku věcným břemenem byl
vyznačen v geometrickém plánu č. 2589-170/2014 ze dne 13.11.2014. Celková délka činí 8,51 m.
RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. Řeší odbor MIM.
06/9 RM po projednání schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 2

služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-0003300/1/VB „ Horšov, 1648/1, Š. - kNN“,
která se dotkne pozemku KN 2461/1, k. ú. Horšov, který je ve vlastnictví města. Smlouva bude
uzavřena mezi městem Horšovský Týn a společností ČEZ Distribuce a.s. Děčín zastoupené na
základě plné moci společností ESMOS plus s.r.o., Slovanská 11, Plzeň (budoucí oprávněná strana).
Věcné břemeno – služebnost spočívá v právu zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy
„ Horšov, 1648/1, Š. – kNN“ a to na pozemku KN 2461/1, k. ú. Horšov, vstupu a vjezdu na dotčený
pozemek v souvislosti se stavbou ve prospěch budoucího oprávněného, budoucího vlastníka a
správce zařízení distribuční soustavy – ČEZ Distribuce a.s. Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno za
jednorázovou náhradu ve výši 200,- Kč/bm + DPH v platné výši, minimální sazba činí 1.000,- Kč +
DPH v platné výši. Umístění nadzemní stavby technických zařízení inženýrských sítí za kus činí
500,- Kč + DPH v platné výši. Rozsah zatížení pozemků bude vyznačen v geometrickém plánu,
vyhotoveném na náklady budoucího oprávněného. Pro účely vydání příslušného stavebního
povolení RM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu uzavřenou dle § 1746 (2) občanského
zákoníku s přihlédnutím k § 86, 105 a 110 stavebního zákona. RM pověřuje starostu podpisem
smlouvy. Řeší odbor MIM.
06/10 RM vzala na vědomí informaci o připravované rekonstrukci a výstavbě nových částí STL
plynovodu a přípojek v Horšovském Týně – části Malé Předměstí, prováděné společností RWE
GasNet s.r.o. S ohledem na plánované rekonstrukce místních komunikací, které mají být stavbou
plynovodu dotčeny, RM ukládá odboru MIM svolat jednání za účasti zástupců města a RWE
GasNet s.r.o., kde by měla být řešena kromě stavebních věcí i otázka náhrad za zřízení služebností
ve prospěch RWE. Výsledky jednání budou předloženy do dalších jednání RM. Řeší odbor MIM.
06/11 RM souhlasí se zpracováním agendy ohlašovací povinnosti ISPOP - vypouštění OV za rok
2014 pro město Horšovský Týn společností CHVaK Domažlice a.s. Náklady za zpracování činí
celkem 1 200,- Kč. Vyřizuje starosta.
06/12 RM po projednání schválila Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního
operačního programu NUTS II Jihozápad mezi Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad,
České Budějovice jako poskytovatelem a Městem Horšovský Týn jako příjemcem. Předmětem a
účelem smlouvy je realizace projektu „Prodloužení nové komunikace v průmyslové zóně“. RM
pověřuje starostu podpisem smlouvy. Vyřizuje starosta. .
06/13 RM vzala na vědomí předloženou žádost p. M. K. o souhlas s výměnou stávající vodovodní
přípojky cca 40 m, která je vedena ze studny města (označené jako Tasnovice – náves I) umístěné
na pozemku KN 793/1, k. ú. Tasnovice, jehož vlastníkem je též město Horšovský Týn k rodinnému
domu č. p. 16. RM souhlasí s opravou vodovodní přípojky. Podmínky pro vstup do pozemku města
– veřejného prostranství určí správce místních komunikací a veřejných prostranství – společnost
BYTES HT spol. s r.o. Před zahájením prací bude s vlastníkem připojované nemovitosti uzavřena
Smlouva o společném užívání vodního díla, tato bude předložena do dalších jednání RM. Řeší
odbor MIM.
06/14 RM projednala žádost žadatelů T. o odkup pozemku KN 33/2 a KN 33/3 v k. ú. Horní
Metelsko. Jedná se o pozemky města, které bezprostředně navazují na pozemky žadatelů a žadatelé
pozemky na základě nájemní smlouvy užívají. Žadatelé požadují, zda by kupní cena mohla být
nižší, než je běžná cena v H. Týně. Požadavek odůvodňují tím, že jsou obcí, kde nejsou srovnatelné
podmínky v obslužnosti a nabízených službách, za kterými musí do HT dojíždět. RM konstatuje, že
Zásady tvorby ceny pozemků, které město bude prodávat zohledňují i žadateli uváděné podmínky.
Cena dle těchto zásad je cenou minimální. S ohledem na skutečnost, že na pozemku jsou umístěny
stavby, bude prodej pozemků zatížený DPH. RM dále konstatuje, že prodejem zmíněných dvou
pozemků by městu zůstal v této lokalitě zbytkový pozemek KN 33/1 – ostatní plocha o výměře 35
m2. RM proto postupuje žádost do jednání ZM s doporučením schválit záměr prodat jak pozemky
KN 33/2 a KN 33/3, tak i pozemek KN 33/1 v k. ú. Horní Metelsko o celkové výměře 840 m2
minimálně za cenu stanovenou dle Zásad tvorby ceny pozemků, které bude město prodávat, tj. min.
za cenu 63 Kč/m2, součástí kupní ceny je i zákonná sazba DPH. Kupující uhradí náklady spojené
s převodem nemovitých věcí a náklady na úhradu daně z nabytí nemovitých věcí. Kupní cena bude
uhrazena nejpozději v den podpisu kupní smlouvy. RM ukládá odboru MIM rozhodnutí RM sdělit
žadatelům, pokud žadatelé s návrhem budou souhlasit, teprve poté připravit podklady pro jednání
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ZM. Řeší odbor MIM.
06/15 RM projednala žádost manželů P. o odkup částí pozemků KN 2975, KN 2973 a KN 2969
v k. ú. Horšovský Týn o celkové výměře 1500 až 2500 m 2 (výměra bude stanovena geometrickým
plánem) za účelem výstavby rodinného domu se zahradou a zázemím pro domácí zvířectvo. Jedná
se o pozemky města – ornou půdu v lokalitě Výhledy. Požadované části pozemků KN 2975 a 2973
jsou umístěné v lokalitě dle územního plánu vedené jako plochy pro bydlení – rodinné domy.
Požadovaná část pozemku KN 2969 pak je situována v lokalitě označené jako území zahrad a sadů
s přípustnou výstavbou obytných domů rodinného charakteru typu venkovských domů s větším
podílem okrasných, rekreačních i produkčních zahrad a sadů. RM ukládá radnímu Ing. Lahodovi
zjistit bližší informace o žádosti manželů P. a předložit do dalšího jednání RM jednoduchý návrh
koncepce umístění RD v dané lokalitě. Pozemky jsou t.č. pronajaté, proto bude na základě
předloženého návrhu rozhodnuto o dalším postupu města vůči třetím osobám. Řeší odbor MIM ve
spolupráci s Ing. Lahodou.
06/16 RM schválila podání žádosti o dotaci z dotačního programu „Podpora činnosti informačních
center na území Plzeňského kraje pro rok 2015“ Vyřizuje MKZ v součinnosti s OFŠ.
06/17 RM schválila podání žádosti o dotaci z dotačního programu „Program podpory rozvoje
venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2015“ Vyřizuje MKZ v součinnosti
s OFŠ.
06/18 RM vzala na vědomí žádost vedoucí Městské knihovny Horšovský Týn ve věci vyřazení
duplikátů, opotřebovaných, zastaralých a poškozených knih. Jedná se celkem o 436 svazků
v hodnotě 9 283,20 Kč. RM souhlasí s vyřazením knih dle přiloženého seznamu. Vyřizuje Městská
knihovna Horšovský Týn.
06/19 RM předkládá ZM návrh na stanovení zástupce města Horšovský Týn, pana Davida Škopka,
v Nájemním družstvu Malé Předměstí, kde je město zakládajícím členem. Řeší ZM. Vyřizuje KS.
06/20 RM vzala na vědomí usnesení 49. shromáždění členů Účelového sdružení obcí pro odpadové
hospodářství LAZCE. Cena skládkovného pro rok 2015 a výše příspěvku členských obcí na rok
2015 se nemění. RM vzala na vědomí rovněž Zápis z tohoto jednání.
06/21 RM se seznámila se žádostí o nápravu pana M. M. ve věci stékání dešťových a povrchových
vod z městské komunikace na pozemek žadatele, kde dlouhodobým působením způsobuje škody,
případně prosakuje i na sousední pozemek. Nápravu lze sjednat umístěním eco-drainu do vjezdu
žadatele a jeho zaústěním do městské kanalizace. Řešit v rámci úpravy komunikace Plzeňská
(K Terénu), zahrnuto v návrhu rozpočtu. Řeší místostarosta.
06/22 RM projednala návrh MP na místní úpravu na místní komunikaci ulic nám. Republiky a ul.
Jelení v Horšovském Týně. MP doporučuje umístění dopravního značení spočívajícího ve
vyznačení vodorovného značení dopravní značky V12, žlutá klikatá čára před domem č. p. nám.
Republiky, které tak zajistí bezpečné odbočení vlevo při výjezdu z ulice Jelení na nám. Republiky.
RM souhlasí s předloženým řešením. Vyřizuje MP a Bytes HT.
06/23 RM vzala na vědomí žádost o vyjádření KÚPK, odboru dopravy a SH ve věci provozování
linkové osobní vnitrostátní dopravy na lince č. 409002 Horšovský Týn - Poběžovice - Bělá n.
Radbuzou. Ke stanovené trase a umístění zastávek nemá připomínky. Vyřizuje KS.
06/24 RM se seznámila s územním rozhodnutím OVÚP MěÚ Horšovský Týn ve věci rozhodnutí o
umístění stavby, dočasné umístění předzahrádky v městě Horšovský Týn části Město ulici nám.
Republiky. Do rozhodnutí bylo v zákonné lhůtě podáno odvolání účastníkem řízení
Římskokatolickou farností Horšovský Týn. Město Horšovský Týn bylo vyzváno k vyjádření
k podanému odvolání. Termín 30. ledna 2015. Vyřizuje starosta.
06/25 RM vzala na vědomí vrácení služebního telefonu Samsung Galaxy S3, Ing. Josefem
Holečkem. Vyřizuje OFŠ a MIM.
06/26 RM v souladu s ustanovením §102 odst.2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění
pozdějších předpisů zřizuje komise a jmenuje jejich předsedy a členy:
Bytová komise: Paumerová Tereza (předsedkyně), Paulová Alena, Peteříková Vladimíra, Průcha
Josef, Křivka Zdeněk, Mothejzík Luděk, Svoboda Petr, Kováčová Ivona;
Komise pro přidělování bytů v DPS:
Buršíková Marie (předsedkyně), MUDr. Šos Zdeněk, Bc. Křížová Iveta;
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Kulturní komise: Kuneš Václav (předseda), Kondrys Antonín, Mgr. Thomayer Luděk, Popela
Tomáš, Vasiová Jiřina, Šánová Anna DiS., Císlerová Leona, Leroch Milan, Mgr. Foltýnová
Miroslava, Pivoňka Michal, Mgr. Tomášková Jana;
Komise MPR: Mothejzík Václav (předseda), Ing. Jánský Jiří, Mgr. Luděk Thomayer, Plachá
Miroslava, Císlerová Leona, Ing. Lengál Jan, Msgr. Prchal Josef, Vejvoda Oldřich, Ing. Holeček
Josef, Pytelka Luděk, Křivka Zdeněk;
Komise pro zájmovou činnost dětí a mládeže: Hencl Karel (předseda), Peteříková Iva, Mgr. Cihlář
František ml., Fiala Tomáš, Hojda Ladislav, Mgr. Karbanová Renáta, Ing. Porvich Lubomír,
Andrlová Monika, Ing. Lahoda Petr, Ing. Walter Ladislav, Škopek David.
Informaci o jmenování členů a předsedů komisí zajistí starosta.
06/27 RM po projednání schválila Smlouvu o dodávce vody č. 10743280-0-2015 mezi městem
Horšovský Týn jako odběratelem a CHVaK a.s. Domažlice jako dodavatelem jejímž předmětem je
dodávka pitné vody a odvod odpadních vod v místě - hřbitov. RM pověřuje starostu podpisem
smlouvy. Řeší starosta.
06/28 RM vzala na vědomí informaci o současném stavu provozování loterií a plnění odvodové
povinnosti na území města Horšovský Týn společností BONVER WIN a.s. Ostrava.
06/29 RM vzala na vědomí sdělení Bytové komise ve věci výměny městského bytu mezi panem P.
B. (byt č. 3) a paní J. H. (byt č. 31) v domě č. p. 186, Sylvánova, Horšovský Týn. Vyřizuje Bytes
HT.
06/30 RM vzala na vědomí sdělení ředitele Základní školy Horšovský Týn, ve věci výsledků voleb
do Školské rady při ZŠ Horšovský Týn. Z řad pedagogických pracovníků byli zvoleni: Mgr. Renáta
Karbanová a Mgr. Tomáš Lokvenc. Z řad zákonných zástupců, v souladu s ustanovením školského
zákona, jmenoval ředitel školy na základě součtu hlasů z obou voleb paní Martinu Šmuclerovou Sládkovou a pana Pavla Nováka.
06/31 RM projednala návrh jednatele Bytes HT ve věci úpravy OZV č. 3/2012, kterou se stanovuje
systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
a stavebních odpadů vznikajících na území města Horšovský Týn ve znění OZV č. 1/2014. Na
základě vyhl. č. 321/2014 Sb. o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek
komunálních odpadů je nutná termínová úprava odvozu biologicky rozložitelného odpadu. Návrh
na úpravu OZV připraví do jednání ZM tajemník.
06/32 RM po projednání schválila Smlouvu o dílo mezi společností Senea spol. s r.o. Spálené Poříčí
jako dodavatelem a Městem Horšovský Týn jako objednatelem jejímž předmětem je „Vyčištění
záchytného rybníčku Podhájí u Horšovského Týna“. Cena díla činí 423 500,- Kč včetně DPH. RM
pověřila starostu podpisem smlouvy, Vyřizuje Bytes HT.
06/33 RM projednala a schválila předložený Dodatek č. 2 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru
elektrozařízení mezi společností ELEKTROWIN a.s. Praha a Městem Horšovský Týn a Smlouvy
o zajištění zpětného odběru elektrozařízení, které zajišťují zřízení odběrných míst v provozovně
sběru a výkupu odpadů EKOŠROT spol. s r.o. a provozovně Lukáš Vodička. RM pověřuje starostu
podpisem Dodatku č. 2 a smluv umožňujících zajišťování zpětného odběru v provozovnách výkupu
odpadů. Vyřizuje ŽP.
06/34 RM ustanovuje opatrovnicí pana M. R. paní Irenu Němcovou, referentku odboru sociálních
věcí MěÚ Horšovský Týn. Řeší odbor sociálních věcí.
06/36 RM ruší své usnesení č. 8/17 ze dne 2.3. 2011, který ustanovilo opatrovnicí pana M. R. paní
Lidmilu Kracíkovou.
06/37 RM vzala na vědomí žádost o stanovisko k převodu části pozemku parc.č. 764/2 v k. ú.
Borovice z vlastnictví města do vlastnictví LČR. V případě kladného stanoviska zajistí Lesy ČR,
s.p., geometrické oddělení pozemku. RM postupuje žádost odboru MIM, který připraví podklady do
nejbližšího jednání ZM. Řeší odbor MIM.
06/38 RM vzala na vědomí podnět a nabídku sl. V. M. jako výlučného vlastníka objektu Pivovarská
20 a k tomu přilehlých pozemků a objektů. RM doporučila starostovi zajistit prohlídku nabízených
nemovitostí ještě před předložením nabídky do jednání ZM. Zajišťuje starosta.
06/39 RM jako zadavatel Město Horšovský Týn, IČ: 002 53 383, po projednání schválila návrh
předložený společností DOMOZA s.r.o. Plzeň, „Zadávací dokumentaci prodloužení nové
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komunikace v průmyslové zóně“ a „Výzvu k podání nabídek prodloužení nové komunikace
v průmyslové zóně“. Řeší starosta.
06/40 RM vzala na vědomí informaci od AK Svejkovský, Kabelková a spol. o doručení rozhodnutí
Odvolacího finančního ředitelství. Odvolání města proti rozhodnutí FÚ pro PK, jímž bylo
předepsán úrok z předepsané částky bylo zamítnuto a toto rozhodnutí bylo potvrzeno. RM pověřuje
starostu jednáním s AK Svejkovský, Kabelková a spol. o možnostech dalšího postupu města v této
záležitosti. Následně předložit do jednání ZM, vyřizuje starosta.
Hlasování o jednotlivých bodech, výše uvedených v programu proběhlo veřejně, zdvižením ruky.
Dlouhodobé úkoly
1) Výkazy o hospodaření za IV.Q 2014 do 30.1.2015.
2) RM - komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horšovský Týn běží. Řeší MIM.
3) Řešení kritické dopravní situace v ulici Zámecký park (areál základní školy). RM doporučuje
vypracovat studii řešení dopravní situace v ulici Masarykově od okružní křižovatky ke sjezdu do
ulice Zámecký park, včetně.
4) Zajištění společenského sálu. RM pověřila starostu jednáním s majiteli Hotelu Šumava.
Další jednání rady města se uskuteční v pondělí 9. 2. 2015 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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