Usnesení z jednání rady města číslo 14
ze dne 18. 5. 2015 na MěÚ v Horšovském Týně

Kontrola plnění usnesení ZM č. 04
schvaluje:
ad 1) pro účely RM vyřadit z usnesení;
ad 2) pro účely RM vyřadit z usnesení;
ad 3) vyřizuje OMIM (prodej - pozemky P ČR), pro účely RM vyřadit z usnesení;
ad 4) vyřizuje OMIM (prodej LČR – k. ú. Borovice), pro účely RM vyřadit z usnesení;
ad 5) vyřizuje OMIM (zřízení věcného břemene OZ Karpem), pro účely RM vyřadit z usnesení;
ad 6) vyřizuje OFŠ (RO č. 01/2015), pro účely RM vyřadit z usnesení;
ad 7) vyřizuje OFŠ (Zásady pro poskytování dotací), pro účely RM vyřadit z usnesení;
ad 8) vyřizuje OFŠ (příloha rozpočtového výhledu), pro účely RM vyřadit z usnesení;
ad 9) vyřizuje KS (smlouva o dotaci – dopravní obslužnost), pro účely RM vyřadit z usnesení;
navrhuje:
ad 1) vyřizuje starosta (funkce jednatele HT lesy–Ing. Holeček), pro účely RM vyřadit z usnesení;
ukládá:
ad 1) 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);
vyslovuje:
ad1) řeší RM a odbor MIM (zájem o koupi a ZM požaduje předložení geometrického plánu a
znaleckého posudku se stanovením ceny v místě a čase obvyklém u pozemku KN 390/9 a pozemků
KN 383/1 a 383/3 v k.ú. Horšovský Týn);
požaduje:
ad 1) řeší OVÚP (do ÚP určit pozemky 1864 a 1866/3 v k. ú. Horšovský Týn jako plochy pro
vodní nádrž – rybník), pro účely RM vyřadit z usnesení;
ad 2) řeší OVÚP (do ÚP určit pozemek mezi Masarykovou ulicí a RS plynovodu v lesíku na
parkoviště v kombinaci s veřejnou zelení s možností komerčního využití a rovněž určit pruh lesíka
maximálně o šířce 40m, přilehlého k areálu firmy Taubenhansel, na plochu pro výrobu) pro účely
RM vyřadit z usnesení;
ad 3) řeší OVÚP (do ÚP určit část pozemku 861/10 (za lomem) a část sousedního pozemku
o celkové výměře 1700m2 jako plochu k bydlení), pro účely RM vyřadit z usnesení;
nesouhlasí:
ad 1) řeší OVÚP (s provedením změny určení pozemků 76/3 a 864 v k. ú. Tasnovice ze
zemědělských ploch na plochy k bydlení),
ad 2) řeší OVÚP (s rozšířením pozemků č. 495/1 a okolních v k. ú. Věvrov pro individuální rekreaci
a souhlasí se současným návrhem územního plánu, kdy k individuální rekreaci je určen pouze
pozemek bezprostředně sousedící se stávajícím rekreačním objektem);
trvá:
ad 1) řeší OVÚP (na současném vyžití pozemků 390/9, 383/1 a 383/3 jako plochy občanského
vybavení – tělovýchova a sport, přičemž připouští možnost na těchto pozemcích zřídit jednoduché
ubytovací zařízení pro dočasné ubytování účastníků sportovních soutěží. ZM nesouhlasí se změnou
využití těchto pozemků jako plochy bydlení),
zadává:
ad 1) řeší starosta (změnu Územní studie obytné zóny „U obory“ ve smyslu zrušení plochy pro BD.
V obytné zóně bude připuštěna smíšená zástavba RD a BD);
nepožaduje:
ad 1) řeší OVÚP (v návrhu nového územního plánu vymezení plochy pro golfové hřiště).
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Kontrola plnění usnesení RM č. 13
a) Generel kanalizace města Horšovský Týn - CHVaK a.s. předložil prvotní návrh zadání generelu.
Sleduje starosta.
b) RM uložila odboru MIM vstoupit do jednání s orgány ČR popř. PK ve věci získání pozemků do
vlastnictví města v lokalitách – Podražnice – postoupit do jednání VpÚR - vyřadit, Semošice je
požádáno o převod - vyřadit, Horšov – řešeno v rámci výstavby kanalizace - vyřadit, podél Lidické
– požádáno o převod, vyřadit, u ZŠ Zámecký park – RM pověřuje starostu ve spolupráci s MIM
obrátit se na LČR ve věci směny pozemku KN 2286 v k. ú. HT za pozemky města, ul. Járy
Cimrmana a ul. Výhledy – řešit až v rámci konkrétní investiční akce, vyřadit.
c) 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. Sdělit
společnosti EKO-KOM zůstatkovou hodnotu nádob. Řeší starosta.
d) Úkoly plynoucí z usnesení ZM č. 02 a č.03/2015 - do jednání ZM připravit podklady pro
rozhodnutí o dalším postupu při akci ,,Rekonstrukce a revitalizace kláštera“ - místostarosta
předložil souhrn všech usnesení týkajících se dané věci do jednání ZM s návrhem na zrušení,
zrušeno částečně. 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.
e) RM se seznámila se zápisem z jednání OV Horní Metelsko, včetně požadavků a návrhů na
zlepšení prostředí. RM vzala na vědomí vyjádření odboru MIM a společnosti Bytes HT. Jednání
proběhlo, do příštího jednání předloží starosta zápis. Řeší starosta. Přeložit do dlouhodobých úkolů.
f) RM vzala na vědomí podklady předložené VpÚR a zaujala k jednotlivým bodům následující
stanoviska. ad. 1/ odkup pozemků v PZ – vyjádření investora do 30.6.; ad 2/ křižovatka Gorkého,
Plzeňská , 5.května, Hradební – řešit s časovým odstupem; ad 3/ obchvat I/26 – jednání starosty
s ŘSD; ad 7/ - pozemky u FADISu – vstoupit do jednání s vlastníkem; ad 8/ míčovna – možnost
využití; ad 9/ komunikace v OZ Karpem – součinnost města s investorem, běží.
g) Žádost společnosti Meclovská zemědělská a.s. o řešení situace zásobování pitnou vodou části
obyvatel Dolního Metelska. Proběhlo jednání za účasti zástupců města, odboru MIM, Meclovské
zemědělské a společnosti CHVaK. Žadatel předal seznam odběratelů vody. Řeší starosta.
h) Starosta seznámil RM se současnými možnostmi další výstavby RD v návaznosti na platnou
Územní studii v lokalitě Lidická. RM po projednání souhlasí s objednáním přepracování studie za
účelem přípravy dalších parcel pro RD a pověřuje starostu dalším jednáním. Řešeno ZM 04. Pro
účely RM vyřadit z usnesení.
i) Vydání OZV města, která by řešila stanovení případů, při kterých se neuplatní doba nočního
klidu, kterou se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Řešeno za součinnosti odboru kontroly a dozoru
MV ČR. Bude předloženo do příštího jednání RM.
j) Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele/ky příspěvkové organizace ZUŠ Horšovský Týn,
Jmenování konkurzní komise zajistit dva zástupce za zřizovatele (starosta, místostarosta po jednom
zástupci KÚ PK (Bc. Václava Zelenková), ČŠI (Ing. Pavel Honzík), ZUŠ HT (Mgr. Barbora
Lengálová) a odborníka podle typu příslušné školy (Mgr. Iva Zahořová). Řeší OFŠ a starosta.
k) Žádost Českého zahrádkářského svazu o odkup pozemků v H. Týně – pod stávající moštárnou v
ulici Cihlářská. RM před svým rozhodnutím projedná věc se statutárními zástupci organizace,
termín schůzky řeší místostarosta.
Nové věci k projednání
14/1 RM souhlasí se žádostí Města Horšovský Týn o bezúplatný převod vozidla Škoda Felicia SPZ:
PMU 54-85 od HZS Plzeňského kraje na Město Horšovský Týn. Toto vozidlo dostane k užívání
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jednotka JSDHO Horšovský Týn, která je v poplachovém plánu zařazena do kategorie JPO II.
Nahradí tak již dosluhující hospodářské vozidlo Škoda Favorit. Vyřizuje starosta.
14/2 RM schválila výběr nejvhodnější nabídky na realizaci podlimitní zakázky na stavební práce
zadané v otevřeném řízení pod názvem "Stavební úpravy skladu, demontáž a stavba oplocení ul.
K Terénu č. p. 38 Horšovský Týn" a přidělila tuto podlimitní veřejnou zakázku uchazeči 3 P stavby
- Václav Pivoňka, IČO: 10056408 se sídlem Plzeňská 99, Horšovský Týn, který předložil nabídku
s nejnižší nabídkovou cenou 285.526,-Kč bez DPH. Vyřizuje Bytes HT.
14/3 RM bere na vědomí žádost firmy ANS-STŘECHA s.r.o., IČO: 25236164 se sídlem
Masarykova 124, Domažlice a souhlasí s posunem termínu zahájení prací na akci "Výměna střešní
krytiny, oprava krovu, dům č. p. 6, Gorkého ul., Horšovský Týn" na 1.8.2015. Vyřizuje Bytes HT.
14/4 RM schvaluje podat žádost u společnosti ČEZ Distribuce, a.s. o zřízení přípojného místa NN
na náměstí Republiky za účelem zajištění každoročního konání Anenské poutě a pověřuje starostu
podpisem. Vyřizuje MKZ.
14/5 RM vybrala nejvýhodnější nabídky pojištění motorových vozidel města Horšovský Týn Seat
Toledo od společnosti Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., Škoda Fabia a Peugeot Partner od
společnosti RESPECT, a.s. pojišťovna UNIQA pojišťovna a.s. Současně souhlasí s výpovědí
stávajících pojistných smluv uvedených vozidel k výročnímu dni. Rada města pověřuje starostu
podpisem. Vyřizuje místostarosta.
14/6 RM projednala a schválila Zásady pro použití sociálního fondu Města Horšovský Týn, které
předložila komise fondu. Nové zásady nabývají účinnosti k 1. 6. 2015. Vyřizuje tajemník.
14/7 RM vzala na vědomí oznámení Automotoklubu Horšovský Týn o konání motokrosových
závodů v areálu Vítězství dne 7. června 2015.
14/8 RM vzala na vědomí oznámení ředitelky Mateřské školy Horšovský Týn, okres Domažlice,
příspěvková organizace o uzavření MŠ o hlavních prázdninách. V době hlavních prázdnin bude
z důvodu sníženého počtu dětí a rekonstrukce ul. Pionýrů v době od 29.6. – 24.8. 2015 uzavřena
MŠ Pionýrů. MŠ Vančurova. bude uzavřena od 20.7. – 31.7.2015. Rodiče budou o tomto opatření
včas informováni.
14/9 RM vzala na vědomí informaci ředitelky MŠ Horšovský Týn o výsledcích zápisu dětí do
mateřské školy na školní rok 2015 /16. K zápisu se dostavilo 44 dětí, z toho 27 dětí se zapsalo do
MŠ ve Vančurově ulici a 17 dětí v ulici Pionýrů. S ohledem na kapacitu školy bylo možno přijmout
43 dětí, včetně dětí mimo správní území Horšovského Týna (např. Srby, Libosváry, Mašovice,
Vítání, Stod, Stupno). K předškolnímu vzdělávání bylo přijato 43 dětí - 26 MŠ Vančurova, 17 MŠ
Pionýrů. Jedno dítě nebylo přijato, rodiče odmítají očkování dítěte.
14/10 Ředitelství Mateřské školy Horšovský Týn požádalo o povolení výjimky z počtu dětí pro
školní rok 2015/2016. RM povoluje výjimku z počtu dětí pro školní rok 2015/2016 podle § 23
odst.3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání následovně: MŠ pracoviště ve Vančurově ul.: II. třída - 26 dětí; III. třída - 26 dětí; IV.
třída - 28 dětí. MŠ odloučené pracoviště Pionýrů 154, II. třída - 28 dětí. Vyřizuje OFŠ.
14/11 RM po projednání schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-120009129/VB/002 mezi městem Horšovský Týn a společností ČEZ Distribuce a. s. Teplická 874/8,
405 02 Děčín, zastoupené na základě plné moci společností GA Energo technik, s.r.o., Na Střílně
AB, 330 11 Plzeň-Bolevec-Orlík. Věcné břemeno – služebnost spočívá v právu zřízení
a provozování distribuční soustavy – „Horšovský Týn, Plzeňská, RWE – TS, kNN-GEO“ a to na
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pozemku KN 1056/9, 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 1.000,- Kč + DPH v platné výši. Rozsah zatížení
pozemku věcným břemenem byl vyznačen v geometrickém plánu č. 2605-262/2014 ze dne
16.2.2015 Celková délka činí 23 bm. RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Řeší odbor
MIM.
14/12 RM projednala společnou žádost manželů P., manželů R. Š. a paní J. Š. B., pana P. M. a L. H.
a pana P. B. o odkoupení částí pozemků parc. č. 1102/1, 2975, 2973 a 2969 v k. ú. Horšovský Týn
o výměře cca 5000 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) dle přiložené situace.
Žadatelé dále uvádí, že část požadovaných pozemků leží v bezpečnostním pásmu vysokotlakého
plynovodu – cca 600 m2, na pozemcích se dále nachází optický telekomunikační kabel. Na pozemku
mají v úmyslu vybudovat rodinné domy se zahradou. RM postupuje žádost k vyjádření VpÚR. Poté
zpět do jednání RM.
14/13 RM projednala žádost manželů P. o odkoupení části pozemku parc. č. 1582/16 v k. ú.
Horšovský Týn o výměře cca 190 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) dle přiložené
situace. Žadatelé uvádí, že požadovaná část pozemku přiléhá k jejich nemovitosti a že jsou si
vědomi toho, že na požadované části pozemku vázne věcné břemeno. RM konstatuje, že návrh
žadatelů není ve schodě s doposud platnou studií. RM odkládá rozhodnutí po předložení
aktualizované studie. Přeložit do dlouhodobých úkolů.
14/14 RM projednala žádost paní V. o odkoupení částí pozemků KN 835/1 a KN 838/1 v k. ú.
Horšovský Týn o výměře 200 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) dle přiložené
situace. Žadatelka uvádí, že požadované části pozemků přiléhají k její nemovitosti a že předmětné
části t.č. užívá (má je připlocené). RM doporučuje žadatelce přehodnotit žádost a legalizovat
stávající stav nájemní smlouvou. RM v případě, že žadatelka bude trvat na původní žádosti,
postoupí žádost do jednání ZM s doporučením požadované části pozemku neprodávat. Řeší odbor
MIM.
14/15 RM projednala žádost L. U. o odkoupení části pozemku KN 34/1 v k. ú. Horšovský Týn
o výměře 200 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) dle přiložené situace. Žadatelka
uvádí, že požadovaná část pozemku přiléhají k její nemovitosti. RM konstatuje, že návrh žadatelky
není ve schodě s návrhem nového územního plánu. RM pověřuje projednat žádost s OV Horní
Metelsko. Řeší starosta.
14/16 RM projednala žádost pana Petra Radošického, autodoprava, Plzeňská 146, H. Týn
o odkoupení parcel KN 1309/13, 1309/14, 1309/16, 1309/15, 1309/3, 1309/18, 1309/17, 1309/19,
1309/20, 1309/21, 1309/22, 1309/6, 1309/5, 2336/1 a 2336/2 vše v k. ú. Horšovský Týn o výměře
cca 1 ha za účelem vybudování parkoviště pro nákladní auta a jejich menších oprav. RM konstatuje,
že se v areálu t.č. nachází prostor pro umístění odchycených zaběhlých psů a sklad velkokapacitních
kontejnerů. RM postupuje žádost k vyjádření VpÚR. Poté zpět do jednání RM.
14/17 RM projednala situaci ohledně stavu kotelny v MŠ Vančurova i podmínek dotace na
zateplení tohoto objektu a rozhodla požádat Finanční úřad o provedení kontroly. Vyřizuje starosta a
OFŠ.
14/18 RM schválila zadávací podmínky na akci „Rekonstrukce ul. Pionýrů Horšovský Týn“
a seznam oslovených firem. RM jmenovala členy komise pro otevírání obálek na akci
„Rekonstrukce ul. Pionýrů Horšovský Týn“ - Bc. Lucie Soukupová, Ing. Michaela Dudlová a Ing.
Jana Sejpková. RM jmenovala členy komise pro vyhodnocení nabídek na akci „Rekonstrukce ul.
Pionýrů Horšovský Týn“ - Bc. Lucie Soukupová (náhradník Ing. Lenka Helgertová), Ing. Anna
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Jurečková (náhradník Ing. Jaroslav Rojt), pan Václav Mothejzík (náhradník David Škopek).
Vyřizuje KS.
14/19 Starosta města vyhlásil v souvislosti s ustanovením §7 odst. 3 zák. č. 312/2002 Sb.
O úřednících samosprávných celků výběrové řízení na vedoucího úřadu (tajemníka/ce) a jmenoval
předsedou výběrové komise Mgr. Romana Macha, ved. OVVPP a za její členy pana Davida
Škopka, místostarostu, Ing. Milenu Vlčkovou, tajemnici MěÚ Domažlice, Ing. Pavlínu Pelánkovou,
tajemnici MěÚ Stod a JUDr. Emila Hofmana, tajemníka MěÚ Horšovský Týn. Výběrové řízení se
uskuteční 26.5.2015 od 8,00 hod. Vyřizuje KS.
14/20 RM projednala možnost odkoupení části pozemku potřebné k realizaci dopravního propojení
pravého a levého břehu Radbuzy v prostoru lávky Vrchlického. RM postupuje věc k vyjádření
VpÚR.
14/21 RM přidělila na návrh Bytové komise byt č. 2 o velikosti 1+1 a výměře 46,90 m2, 5. května
25, Horšovský Týn panu J. B. Vyřizuje Bytes HT.
14/22 RM projednala žádost paní L. K., provozovatelky předzahrádky u domu č. p. 4 nám.
Republiky, Horšovský Týn. RM souhlasí s využitím předzahrádky pro stanovené účely i po dobu
konání Anenské poutě ve dnech 23. - 26. července 2015. Vyřizuje Bytes HT.
14/23 RM projednala žádost VETERAN CAR CLUBU Domažlice o poskytnutí plochy na nám.
Republiky v rámci 41. Jízdy historických vozidel dne 22.8.2015 v době od cca 12,00 hod. do 14,00
hod. Parkoviště bude zároveň sloužit jako výstava veteránů, zajištěná pořadateli. RM nemá
k využití plochy náměstí pro předmětnou akci připomínek. Řeší MP a ODSH MěÚ.
14/24 RM vzala na vědomí sdělení Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ve věci
podaných námitek proti kontrolnímu zjištění k projektu „Výstavba chodníku a cyklostezky –
Horšovský Týn, Vrchlického ul.“ Úřad konstatoval, že vzhledem k faktu, že nebyly prokázány nové
objektivní skutečnosti žádosti nevyhovuje.
14/25 RM s odvoláním na usnesení č. 13/1 ze dne 4.5.2015 a s odkazem na čl. 4 odst. 1) Zřizovací
listiny Městské knihovny v Horšovském Týně navrhuje ZM jmenovat k 1.7.2015 do funkce
knihovníka, který je oprávněn jednat za knihovnu Bc. Lucii Polákovou. Zároveň navrhuje ZM vzít
na vědomí odstoupení paní Miloslavy Baxové z funkce knihovníka, který je oprávněn jednat za
knihovnu k 30.6. 2015. Vyřizuje KS. Řeší ZM.
14/26 RM schvaluje dodatek č.1 smlouvy o dílo (číslo smlouvy zhotovitele: 007/15/0288/I) ze dne
31.3.2015 na zhotovení díla: „Prodloužení nové komunikace v průmyslové zóně“ uzavřené mezi
městem a zhotovitelem EUROVIA CS, a.s., IČ: 452 74 924. Dodatkem se upravuje cena za dílo
(upravuje se počet kanalizačních poklopů). Podle rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy je
u stavebního objektu "Kanalizace" uvedeno celkem 9 ks kanalizačních poklopů. Dle projektové
dokumentace jsou na stavbě pouze 3 ks kanalizačních šachet, proto předmětem smlouvy o dílo
budou pouze 3 ks kanalizačních poklopů. Cena za díla se snižuje o částku 17 969,52 Kč + DPH.
Řeší odbor MIM.
14/27 RM bere na vědomí informaci odboru MIM o investiční akci: „Odkanalizování města
Horšovský Týn, část Horšov". RM schvaluje změnový list č. 2, kterým se zohledňuje způsob
realizace stavby kanalizace pod silnicí II/200; dle projektové dokumentace – protlak - vrtáním pod
silnicí. S ohledem skalnaté podloží v trase v délce cca 3 m byla změněna technologie průrazu tohoto
skalnatého podloží - hornický způsob v ocelové chráničce (rozpojování horniny bouracím
kladivem). Navýšení ceny za dílo o 42 218,- Kč + DPH. RM dále schvaluje změnový list č. 3,
kterým se mění způsob naložení s frézovaným materiálem z obrusné vrstvy komunikace. Materiál
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bude využit na místě stavby k opravě poškozené místní komunikace č. 33b. Řeší odbor MIM.
14/28 RM vzala na vědomí nabídku TK Lavis o.s. k odkupu parc. č. 383/1 a 383/3. Řeší odbor
MIM.
14/29 RM bere na vědomí informaci odboru MIM o majetkoprávním vypořádání ke stavbě silnice
III tř.č. 20010 na parcele KN 2461/1 v k. ú. Horšov. Pozemek je ve vlastnictví města, stavba silnice
je ve vlastnictví Plzeňského kraje. RM souhlasí s návrhem správce silnice SÚS PK vyřadit ze
silniční sítě část silnice III. tř. č. 20010 na pozemku KN 2461/1 v k. ú. Horšov mezi uzlovými body
A28 a A97 (část silnice na parcele KN 2461/1 v úseku od křižovatky se silnicí II. tř.č.200, směrem
k návsi u kostela v Horšově). Délka úseku silnice navrženého k vyřazení ze silniční sítě je
0,381 km. RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod části stavby silnice III tř.č.20010 mezi
uzlovými body A28 a A97 a následně tuto část navrhnout k zařazení do sítě místních komunikací.
RM ukládá odboru MIM připravit podklady pro jednání ZM. Řeší odbor MIM.
Hlasování o jednotlivých bodech, výše uvedených v programu proběhlo veřejně, zdvižením ruky.
Dlouhodobé úkoly
1) Výkazy o hospodaření za I.Q 2015 – předloženy, výsledky hospodaření v relaci. Pro účely RM
vyřadit z usnesení.
2) RM - komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Horšovský Týn běží. Řeší MIM.
3) Zajištění společenského sálu. RM pověřila starostu jednáním s majiteli Hotelu Šumava.

Další jednání rady města se uskuteční v pondělí 1. 6. 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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