Mimořádné jednání rady města č. 19
ze dne 11. 8. 2017 na MěÚ v Horšovském Týně

Nové věci k projednání
M 19/1 RM po projednání schvaluje smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti
při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní číslo: 9417001331/4000209293
na akci: „Nízkotlaký plynovod a přípojky ul. Masarykova, Horšovský Týn“; 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 společnosti RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, 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 pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Řeší odbor MIM.
M 19/2 RM po projednání schvaluje smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti
při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní číslo: 9417001492/4000209635
na akci: „Středotlaký plynovod, Lidická ulice, II. etapa; číslo stavby 8800087408“, 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
společnosti RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, 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 pověřuje starostu podpisem
této smlouvy. Řeší odbor MIM.
M 19/3 RM po projednání schvaluje smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti
při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní číslo: 9417001336/4000209481
na akci: „Středotlaký plynovod a přípojky ul. Josefa Hory + 2“; číslo stavby: 8800087184,
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 společnosti RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se závazkem předkupního práva; rozhodneli se pronajímatel, že prodá nebo jiným způsobem převede vlastnictví k pronajatému plynárenskému
zařízení, zavazuje se jej nabídnout jako prvnímu ke koupi nájemci. RM pověřuje starostu podpisem
této smlouvy. Řeší odbor MIM.
M 19/4 RM po projednání schvaluje smlouvu o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných
elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo:
17_SOBS01_4121311037, předloženou společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02
Děčín, IČ: 24729035, pro novou lokalitu RD Lidická, kat. území Horšovský Týn, parc.č. 1582/79,
Horšovský Týn (17 RD) celkem 17x 3x25A. Náklady na zajištění a připojení jsou stanoveny na
212500 Kč. RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Řeší odbor MIM.
M 19/5 RM na základě žádosti Bytes HT, spol. s r.o., provozovatele plynových kotelen,
odsouhlasila výměnu 1 ks zásobníků teplé vody OKC 300 NTRR/1Mpa nepřímotopný Dražice za
nepřímotopný ohřívač vody Brilon HT 300ERMR. Výměna se uskuteční v plynové kotelně ul.
Lidická 177, Horšovský Týn z důvodu prorezavění topné vložky. Vyřizuje Bytes HT.
M 19/6 RM schvaluje změnu platového výměru ředitelce MKZ Horšovský Týn p.o., pí. Leoně
Císlerové z důvodu změny zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
s účinností od 1.7.2017. Vyřizuje starosta, ředitelka MKZ.
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M 19/7 RM opravuje své usnesení 62/8 ve věci – RM jmenuje komisi pro otevírání a hodnocení
nabídek ve výběrovém řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce na akci: „Oprava
objektu sýpky v Horšovském Týně“ ve složení: Václav Mothejzík, Ing. Jaroslav Vlasák, Jiří Aulík,
Bc. Lucie Soukupová (DOMOZA projekt s.r.o.) a Ing. Helena Semonská (H.T. PROJEKT
spol. s r.o.). Vyřizuje KS, na vědomí MIM, DOMOZA projekt s.r.o..
Hlasování o výše uvedených bodech programu proběhlo veřejně, zdvižením ruky. (4-4-0-0)

.....….................................
Václav Mothejzík v. r.
starosta

…..…..............................
Ing. Jaroslav Vlasák v. r.
radní

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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