Mimořádné jednání rady města č. 18
ze dne 28. 6. 2017 na MěÚ v Horšovském Týně
Nové věci k projednání
M 18/1 RM po projednání schvaluje smlouvu o realizaci přeložky sítě elektrických komunikací
č.PN 2017_0028 mezi společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská
2681/6, 1030 00 Praha 6, IČ 04084063 a městem Horšovský Týn. Předmětem smlouvy je překládka
sdělovacího vedení CETIN pod označením VPIC Horšovský Týn, Výhledy, z prodaných pozemků
městem do pozemku parc.č. 2349/3 v k.ú. Horšovský Týn (závazek města budoucím stavebníkům
4 RD v této lokalitě). Na stavbu byl vydán stavebním úřadem územní souhlas pod č.j. MUHT
7235/2017. Předpokládaná cena překládky je 268 600 Kč (překládka je mimo předmět DPH). RM
pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Řeší odbor MIM.
M 18/2 RM projednala návrh smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při
realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní na akci: „Nízkotlaký plynovod a
přípojky ul. Masarykova číslo stavby 8800087185“, předložený společností GasNet, s.r.o., Klíšská
940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567. Smlouva obsahuje budoucí závazek města
pronajmout po dostavbě plynárenského zařízení toto zařízení, se závazkem předkupního práva
rozhodne-li se pronajímatel, že prodá nebo jiným způsobem převede vlastnictví k pronajatému
plynárenskému zařízení, zavazuje se jej nabídnout jako prvnímu ke koupi nájemci. RM ukládá
odboru MIM zveřejnit záměr města. Po uplynutí zpět do jednání RM. Řeší odbor MIM.
M 18/3 RM po projednání schvaluje smlouvu o dílo mezi společností Chodské vodárny a
kanalizace, a.s., se sídlem Bezděkovské předměstí 388, 344 78 Domažlice, IČ 49788761 a městem
Horšovský Týn. Předmětem smlouvy je „Oprava havarijního stavu – Horšovský Týn – Tolstého
ulice – výměna přípojkových pasů“. RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Vyřizuje KS.
M 18/4 RM po projednání schvaluje smlouvu o dílo mezi společností Chodské vodárny a
kanalizace, a.s., se sídlem Bezděkovské předměstí 388, 344 78 Domažlice, IČ 49788761 a městem
Horšovský Týn. Předmětem smlouvy je „Oprava havarijního stavu – Horšovský Týn – Ulice
II.pětiletky – výměna vodovodního řadu včetně šoupat, přípojkových pasů, šoupat a hydrantů a
výměna kanalizace bezvýkopovou sanací“. RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Vyřizuje
KS.
M 18/5 RM po projednání schvaluje smlouvu o dílo mezi společností Chodské vodárny a
kanalizace, a.s., se sídlem Bezděkovské předměstí 388, 344 78 Domažlice, IČ 49788761 a městem
Horšovský Týn. Předmětem smlouvy je „Oprava havarijního stavu – Horšovský Týn – ulice
U garáží – výměna kanalizace“. RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Vyřizuje KS.
M 18/6 RM po projednání schvaluje smlouvu o dílo mezi společností Chodské vodárny a
kanalizace, a.s., se sídlem Bezděkovské předměstí 388, 344 78 Domažlice, IČ 49788761 a městem
Horšovský Týn. Předmětem smlouvy je „Horšovský Týn – odpojení zámeckého vodojemu“. RM
pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Vyřizuje KS.
M 18/7 RM na základě usnesení ZM ze dne 26.6.2017 projednala zřízení pracovní skupiny
„Šumava“, RM stanovila vzhledem k efektivnosti práce skupiny max. počet členů na 5. Členové
pracovní skupiny jsou: Pavel Novák, Jiří Hafič, Břetislav Vokáč, Jiří Jánský, Václav Mothejzík.
Vyřizuje KS.
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M 18/8 RM tímto ruší své usnesení 60/27 z 12.6.2017 ve věci finanční podpory na školné členkám
divadelního ochotnického souboru při MKZ. Vyřizuje MKZ.
M 18/9 RM projednala žádost ZO ČSCH Horšovský Týn a povolila pořádání výstavy drobného
zvířectva v rámci konání Anenské pouti dle žádosti. Výstava bude uspořádána v souladu
s podmínkami KVS Plzeň ve dnech 22. a 23. 7. 2017. Vyřizuje KS.
M 18/10 RM projednala a pověřuje odbor MIM vypovězením smluv uživatelům informačních
skříněk v ulici Dr. E. Beneše z důvodu plánované rekonstrukce prostoru „u míru“. Řeší odbor MIM.
Hlasování o výše uvedených bodech programu proběhlo veřejně, zdvižením ruky.

.....….................................
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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