Mimořádné jednání rady města č. 03
ze dne 09. 07. 2015 na MěÚ v Horšovském Týně
Nové věci k projednání
M3/1 RM se seznámila s informací odboru ŽP o povinnosti dané § 7 odst. 2 zákona o ochraně
přírody a krajiny, které nejsou zabezpečeny smlouvou s BYTES HT s.r.o. v rámci běžné údržby
zeleně, protože vyžadují speciální technologie a odbornost. RM ukládá odboru životního prostředí
zadat výzvu k podání nabídky na ošetření dřevin v majetku města odborným firmám. Po doručení
nabídek zpět do RM. Řeší ŽP, OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
M3/2 RM bere na vědomí zápis z konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky ZUŠ
Horšovský Týn, Sady Petra Bezruče 101 a jmenuje na vedoucí pracovní místo ředitele/ky paní
Alenu Svobodovou. RM stanovila paní ředitelce plat v souladu se z.č. 124/2006 Sb., zákoník práce,
ve znění pozdějších předpisů a dle NV č. 564/2006 Sb.o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Řeší OFŠ a starosta. Pro účely RM
vyřadit z usnesení. Proti hlasovali David Škopek a Ing. Ladislav Walter.
M3/3 RM projednala a schvaluje kupní smlouvu č.s.: 450/15/222 mezi Městem Horšovský Týn
a LČR, s.p. týkající se prodeje pozemků parc. č. 764/4, 764/5 v katastrálním území Borovice
u Horšovského Týna a pověřuje starostu podpisem. Řeší MIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
M3/4 RM projednala a odsouhlasila žádost MKZ Horšovský Týn o zábor veřejného veřejného
prostranství v Horšovském Týně v době pořádání Anenské poutě ve dnech 23. - 26. července 2015,
z důvodu kulturního programu. Na horním části náměstí bude umístěno podium 8m x 6m, cca
100 ks laviček, 1 x stan o rozměrech 10 x 5 m (účinkující) vedle podia, 1 x pavilon o rozměrech
6x3m (zvukař), 2 x stan o rozměrech 10 x12 m včetně pivních setů, 4 parkovací místa pro
účinkující, 2 parkovací místa pro výstavu aut, 11ks mobilních toalet a na na dolní části náměstí pro
staročeský řemeslný jarmark prostor od radnice k bývalému knihkupectví. Vyřizuje OFŠ. Pro účely
RM vyřadit z usnesení.

Hlasování o výše uvedeném bodu programu proběhlo veřejně, zdvižením ruky.

4) Závěr
1. Rada města skončila v 17:20 hod.
2. Zápis zpracovala, za vyřízení písemností a evidenci příloh, pokud není uvedeno jinak odpovídá
tajemnice.
….................................
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).

