Mimořádné jednání rady města č. 14
ze dne 5. 8. 2016 na MěÚ v Horšovském Týně
Nové věci k projednání
M 14/1 RM pověřuje místostarostu města pana Davida Škopka k podpisu monitorovací zprávy
o udržitelnosti projektu Výstavba chodníku a cyklostezky - Horšovský Týn, Vrchlického ul.
a souvisejících dokladů za období 28. 7. 2015 – 27. 7. 2016. Řeší OFŠ. Pro účely RM vyřadit
z usnesení.
M 14/2 RM vzala na vědomí oznámení AMK Horšovský Týn, že dne 12. 8. 2016 proběhne
v motokrosovém areálu „ VÍTĚZSTVÍ“ natáčení filmu „ZMIZELA“. Film produkuje firma MIA
FILM s.r.o., IČO: 290 46 106, zastoupená Romanem Kašparovským, se sídlem Korunní 1030/32,
120 00, Praha 2. AMK Horšovský Týn zabezpečí, aby nedošlo k poškození zařízení areálu včetně
závodní trati a aby bylo zajištěno dodržování požárních a bezpečnostních předpisů. Vyřizuje Bytes.
Pro účely RM vyřadit z usnesení.
M 14/3 RM projednala sdělení JUDr. Svejkovského, který byl ZM zmocněn k zastupování v řízení
před Finančním úřadem pro Plzeňský kraj k podání žádosti o prominutí a žádosti o upuštění od
vyměřeného úroku na základě platebního výměru na úrok z posečkané částky na základě rozhodnutí
Finančního úřadu pro Plzeňský kraj, č. j.: 891631/16/2300-31473-400650 ze dne 21. 4. 2016, že
FÚPK rozhodl o zamítnutí žádosti o upuštění od předepsání úroku z posečkání za dobu posečkání
povoleného rozhodnutím ze dne 25.6.2016. JUDr. Svejkovský navrhuje podat odvolání proti
rozhodnutí o zamítnutí žádosti – termín do 13. 8. 2016. RM souhlasí s podáním odvolání proti
rozhodnutí o zamítnutí žádosti o upuštění od předepsání z úroku z posečkání za dobu posečkání
a pověřuje starostu podpisem plné moci k zastupování v uvedené věci. Vyřizuje KS, na vědomí
OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
M 14/4 RM projednala a schválila návrh smlouvy o právu provést stavbu na části pozemků p. č.
1823/23 a p. č. 1823/31 - oba v k. ú. Horšovský Týn a části pozemku p. č. 1620/2 v k. ú. Horšov
o celkové výměře cca 22.000 m2 (výměra bude stanovena geometrickým plánem) stavebníka
společnost AZ CZECH s.r.o., se sídlem Mračnice 185, 346 01, Meclov, IČO 26379431. RM
pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Vyřizuje starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Hlasování o výše uvedeném bodu programu proběhlo veřejně, zdvižením ruky.
4) Závěr
1. Rada města skončila v 14:00 hod.
2. Zápis zpracovala, za vyřízení písemností a evidenci příloh, pokud není uvedeno jinak, odpovídá
tajemnice.

….................................
Václav Mothejzík
starosta

…..…..............................
David Škopek
místostarosta

Usnesení Rady města Horšovský Týn jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodu dodržení
přiměřenosti zveřejnění osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

