Usnesení z jednání rady města číslo 33
ze dne 7. 3. 2016 na MěÚ v Horšovském Týně

Kontrola plnění usnesení RM č. 32
a) RM pověřuje starostu ve spolupráci s MIM obrátit se na LČR ve věci směny nebo převodu
pozemku KN 2286 v k. ú. HT (u ZŠ Zámecký park) a Bažantnice H. Týn. Schůzka proběhla. Byl
dohodnut další postup. Odeslána žádost o bezúplatný převod pozemku. LČR navrhují prodej nebo
směnu. RM bere na vědomí info, LČR zpracovávají znalecký posudek předmětných pozemků.
b) Úkoly plynoucí z usnesení ZM:
 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. Vyřizuje starosta.
 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). Jednání s projektovou kanceláří proběhlo (Usnesení ZM č. 06 /2015 D bod 3). Městu
byla předložena cenová nabídka ve výši 99.946,-Kč. RM ukládá zajistit zpracování PD. Sleduje
MIM. Vyřizuje starosta.
 Řeší RM a odbor MIM - zájem o koupi a ZM požaduje předložení znaleckých posudků se
stanovením ceny v místě a čase obvyklém u pozemku KN 2578/15 v k.ú. Horšovský Týn, a u
části pozemku KN 877/1 – ostatní plocha, části pozemku KN 877/8 – ostatní plocha, části
pozemku KN 2597/6 – vodní plocha, přesná výměra bude určena geometrickým plánem a dále
pak nákup pozemku KN 877/10 o výměře 25 m2 – zastavěná plocha. Nákup těchto pozemků
bude ošetřen Smlouvou o budoucí kupní smlouvě s trváním (účinností) 15 let od podpisu této
smlouvy. Realizace smlouvy o budoucí kupní smlouvě je podmíněno realizací stavby mostu.
Odbor MIM zaslal info s výzvou majiteli pozemků k doplnění údajů. Řešeno na jiném místě
zápisu – 33/8
c) RM vzala na vědomí podklady předložené VpÚR a zaujala k jednotlivým bodům následující
stanoviska:
 RM projednala žádost společnosti AZ CZECH s.r.o. o kupní opci na pozemek v Průmyslové
zóně o velikosti cca 22000 m2. RM sděluje, že před kupní opcí upřednostňuje prodej pozemků
nejvýhodnější nabídce. O podmínkách prodeje přísluší rozhodnout ZM. RM pověřuje starostu
požádat společnost Sigloch o možný odkup pruhu pozemku pro zřízení komunikace a rovněž
dalším jednáním se společností AZ CZECH. Dne 10. 2. 2016 proběhlo jednání a prezentace
záměru se zástupci firmy za přítomnosti několika zastupitelů. Z jednání vyplynul požadavek na
potřebu získání větší plochy oproti původnímu záměru z důvodu plánovaného rozšíření výroby.
Dále RM projednala dopis společnosti AZ CZECH, ve kterém firma potvrzuje významný zájem
o koupi části pozemků č. 1823/23, 1823/31 k. ú. H.Týn a p. č. 1620/2 k. ú. Horšov. RM ukládá
připravit podklady pro zveřejnění záměru prodeje výše uvedených pozemků (severně od firmy
Sigloch) za následujících podmínek - minimální cena 500,-Kč/m2 + DPH. RM konstatuje, že
v současné době není zajištěn plnohodnotný přístup na pozemek, přístup je možný po
pozemcích p. č. 2471 k. ú. Horšov. Jednání k získání pozemku pro zajištění dalšího přístupu na
pozemek probíhají. RM navrhuje, aby náklady spojené se zřízením přístupu a příjezdu na
nabízený pozemek hradil kupující, dále doporučuje vyhrazení práva na zpětnou koupi pozemku.
Dále dopis obsahuje žádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby na pozemku č. 1. RM
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rozhodne o dalším postupu ve věci požadovaných lhůt později. Vyřizuje starosta.
d) Žádost L. U. o odkoupení části pozemku KN 34/1 v k.ú. Horní Metelsko o výměře 200 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) dle přiložené situace. Žadatelka uvádí, že
požadovaná část pozemku přiléhá k její nemovitosti. RM pověřuje starostu projednat žádost s OV
Horní Metelsko. Žádost projednána, OV odpoví do 11.2.2016. Vyřizuje odbor MIM. Pro účely RM
vyřadit z usnesení.
e) Nabídka manželů P. bezplatného převodu části pozemku parc. č. 1926/12 v k.ú. Horšovský Týn
za podmínky, že pozemek bude oddělen geometrickým plánem (uhradí město, stejně jako další
náklady s převodem spojené) a převodu se účastní majitelé pozemku č. 2361/1 – manželé H., kteří
rovněž nabídnou příslušnou část pozemku KN 2361/1 v k. ú. Horšovský Týn městu. V současné
době se zpracovává geometrický plán, který řeší změny vlastnictví pozemků v lokalitě
(zpracovávají majitelé). Řeší odbor MIM spolu se starostou. Při novém info zpět do RM. Pro účely
RM vyřadit z usnesení.
f) Žádost SDH Horšovský Týn o zpracování projektu na rekonstrukci garáží v hasičské zbrojnici.
Vyřizuje KS, Ing. Lahoda. Při novém info zpět do RM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
g) RM projednala opakovanou žádost paní Bc. J. Š. B. o odkoupení části pozemku KN 1086/24
v k. ú. Horšovský Týn o výměře 800 m2 za účelem výstavby rodinného domu se zahradou. RM
odkládá svoje rozhodnutí do příštího jednání RM. RM ukládá starostovi projednat tento návrh ve
VPÚR. OVÚP sdělil termín nutnosti pořízení územní studie v lokalitě do 1.1.2017. Průběžnou
zprávu žadatelce zašle OMIM. Žadatelka podala odvolání, bude řešeno v ZM. Pro účely RM vyřadit
z usnesení.
h) RM projednala zprávu SDH Horšovský Týn o provedené kontrole hydrantové sítě na náměstí
Republiky Horšovský Týn. Závady jsou zjištěny na většině hydrantů. RM ukládá starostovi – Bytes
projednat nápravu zjištěného stavu s CHVAKem Domažlice. Vyřizuje starosta.
i) RM 31/25 se seznámila s aktualizovaným návrhem územní studie Lidická. RM souhlasí
s předloženým návrhem. RM pověřuje starostu dalším jednáním v této záležitosti.
j) RM 31/27 se opětovně zabývala žádostí o odkup pozemků pro výstavbu RD v lokalitě Výhledy,
RM ukládá odboru MIM ve spolupráci se starostou připravit podklady pro zveřejnění záměru
prodeje pozemků v nejbližším jednání ZM. Vyřizuje MIM a starosta. Pro účely RM vyřadit
z usnesení.
k) RM 31/6 bere na vědomí detailní informaci odboru MIM o průběhu a postupu prací při plnění
usnesení ZM ve věci výkupu části pozemku KN 390/9 v k.ú. Horšovský Týn. Při plnění úkolu se
vyskytly nejasnosti a rovněž byly vzneseny požadavky ze strany prodávajícího, které nebyly
v souladu s usnesením ZM. RM ukládá kanceláři starosty pozvat do příštího jednání MRM
(12. 2. 2016 od 14:30) pana L. a jeho právní zástupkyni Mgr. Filipovou. Vyřizuje starosta. Sleduje
odbor MIM. Projednáno v MRM č. 9, smlouva podepsána. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
l) RM 31/7 bere na vědomí žádost občanů z ulice Krátká v Horšovském Týně o vyřešení příjezdové
cesty k parcelám číslo 1842/26, 1842/6, 1842/14, 1842/20, 1840/2, 1840/1, 1841/1, 1841/2
v k.ú. Horšovský Týn, navrhují aby město odkoupilo příjezdovou cestu na parcelách KN 1842/13,
1842/1 a 1842/15 od současného vlastníka. Žadatelé uvádí, že doposud není vyřešena příjezdová
cesta k jejich nemovitostem a obávají se komplikace při případné změně vlastníka. RM konstatuje,
že předmětné pozemky jsou v katastru nemovitostí vedené jako ostatní plocha - manipulační plocha.
Podle návrhu územního plánu jsou situované v ploše výroby a skladování – lehký průmysl. RM
nedisponuje informací, že by někdy v minulosti byl problém s přístupem a příjezdem
k nemovitostem žadatelů. V případě převodu zmiňovaných pozemků do vlastnictví města bude RM
podporovat bezúplatný převod. RM pověřuje starostu, zahájit jednání se stávajícím vlastníkem
pozemků a zjistit jeho názor na danou situaci. Vyřizuje starosta, zpráva do dalšího jednání RM.
m) RM ukládá místostarostovi vstoupit do jednání s PČR ve věci zajištění bezpečnosti a pořádku
v Horšovském Týně z důvodu výtržností v nočních hodinách. Jednání s PČR proběhlo. RM
obdržela zprávu o stavu bezpečnosti na území samosprávného celku města Horšovský Týn za rok
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2015, kterou projednala a vzala na vědomí. Ze strany PČR byl přislíben častější monitoring města
po dobu absence plnohodnotné služebny. Vyřizuje místostarosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
n) RM ukládá KS zjistit podmínky zpracování koncepce rozvoje MP.
Nové věci k projednání
33/1 RM bere na vědomí Protokol o posouzení kvalifikace a Zprávu o posouzení a hodnocení
nabídek podaných v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod
názvem "Parkovací plocha u hasičské zbrojnice". Výzva k podání nabídky byla zaslána
4 zájemcům. Výzva byla zároveň zveřejněna na profilu zadavatele vč. Zadávací dokumentace.
Nabídku ve lhůtě předložilo celkem 8 uchazečů.
RM vylučuje z účasti ve výběrovém řízení uchazeče, jehož nabídka byla hodnotící komisí
v průběhu posuzování a hodnocení nabídek vyřazena, konkrétně pak uchazeče: VAK SERVIS s.r.o.
Důvod vyřazení nabídky je uveden ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.
RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce s názvem "Parkovací plocha u hasičské zbrojnice“ a přiděluje tuto veřejnou zakázku uchazeči
STAVITELSTVÍ KAMÍNEK s.r.o., IČ: 26021471, se sídlem Poštovní 57/5, 353 01 Mariánské
Lázně, který předložil tuto nabídku s nejnižší nabídkovou cenou, konkrétně pak s nabídkovou cenou
987 654,32 Kč bez DPH, cena vč. 21 % DPH činí 1 195 061,73 Kč. Zakázka bude hrazena
z kapitoly rozpočtu města Skupina 2 Doprava položka 9.
RM schvaluje smlouvu o dílo s vybraným uchazečem a pověřuje starostu podpisem. Řeší odbor
MIM.
33/2 RM bere na vědomí informaci odboru MIM týkající se naplnění bodu č. 31/23 ze dne
8. 2.2016. Dlouhodobý pronájem/užívání pozemků KN2321/3 a KN 2587/5 o celkové výměře
358 m2 v k.ú. Horšovský Týn by měl být řešen podle OZV.
33/3 RM bere na vědomí informaci odboru MIM, že dne 18.2.2016 byla uzavřena kupní smlouva
s panem V. L., která je v souladu s usnesením ZM a RM a jejíž text byl prodávajícímu předložen
v létě loňského roku. Aby bylo možné naplnit usnesení ZM, že přístupová komunikace ke zbytkové
parcele KN 390/9 bude veřejná, je nutné legalizovat stavby na kupovaném pozemku (stavbu
komunikace, antukový kurt apod.). RM ukládá odboru OFŠ připravit návrh změny rozpočtu města
na rok 2016 rozpočtovým opatřením č. 2. RM doporučuje ZM schválit výdaje na legalizaci staveb
(navrhuje se konečná úpravy přístupové komunikace ve štěrku případně asfaltovém recyklátu).
Řeší odbor MIM spolu s OFŠ.
33/4 RM projednala připomínky Meclovské zemědělské a.s. k návrhu pachtovní smlouvy. RM
ukládá odboru MIM zveřejnit záměr města přenechat do užívání (propachtovat) zemědělské
pozemky města v k. ú. Horní Metelsko, Dolní Metelsko, Kocourov u Horšovského Týna a Věvrov
stávajícímu uživateli – Meclovské zemědělské a.s. na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 let.
Zemědělský pacht bude rozšířen o pozemky o celkové výměře cca 12,5 ha, které byly na list
vlastnictví města připsány po digitalizaci příslušných katastrálních území v letech 2012 až 2013.
Výše pachtovného je stanovena na 4 % z průměrné ceny půdy, přičemž pachtýř uhradí městu dlužné
nájemné za užívání předmětných pozemků. Řeší odbor MIM, po uplynutí lhůty zpět do jednání RM.
33/5 RM projednala žádosti pana F. Ch. o souhlas s provedením řádné povrchové úpravy přístupové
komunikace mimo jiné i na pozemku města KN 706/4 v k.ú. Horšovský Týn k pozemku žadatele,
včetně odvodnění této plochy. RM souhlasí s využitím pozemku města ke stavebním úpravám pod
podmínkou, že se bude jednat o stavbu dočasnou a komunikace bude veřejná. RM ukládá starostovi,
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aby spolu s odborem MIM a žadatelem upřesnil podmínky smluvního vztahu (výpůjčka, nájem
apod.) vč. délky trvání smluvního vztahu. Řeší odbor MIM.
33/6 RM projednala společnou žádost pana J. H. a paní/sl. M. L. o odkoupení části výše uvedeného
pozemku KN 1210 v k. ú. Horšovský Týn za účelem výstavby rodinného domu „roubenky“
s vlastní ČOV. Stavbu by realizovali do 5-ti let od prodeje pozemku. RM schvaluje zamítnutí
žádosti - záměr není v souladu s dosud platným územním plánem města. Řeší odbor MIM.
33/7 RM projednala žádost pana M. Š. o pronájem pozemku KN 1210 v k. ú. Horšovský Týn, a to
na dobu neurčitou za účelem uskladnění dříví a k sušení trávy. RM ukládá odboru MIM zveřejnit
záměr města přenechat do užívání/pachtu část pozemku KN 1210 v k. ú. Horšovský Týn o výměře
1420 m2 za účelem zřízení zahrádky za cenu stanovenou ZM. Pachtovní smlouva bude uzavřena na
dobu 1 roku s tím, že žadatel městu uhradí nájem za poslední tři roky užívání části této parcely. Řeší
odbor MIM, po uplynutí lhůty zpět do jednání RM.
33/8 RM projednala zprávu odboru MIM o vyjádření pana F. S. k opakované žádosti, ve kterém
uvádí, že vzhledem k místní dopravní situaci rád přispěje k jejímu řešení a zlepšení tím, že prodá
městu pozemky za těchto podmínek - provoz čerpací stanice zůstane zachován (posun, přeložení,
apod dle budoucího projektu), cena za 1 m2 bude na úrovni 2000,-Kč. RM po projednání této info,
postupuje věc do jednání Výboru pro rozvoj města k vyjádření. Zprávu z výboru předat odboru
MIM. Vyřizuje MIM.
33/9 RM projednala žádost manželů Z. o výmaz předkupního práva váznoucího na pozemku KN
1578/159 v k.ú. Horšovský Týn ve prospěch města Horšovský Týn. RM postupuje tuto žádost do
jednání ZM s doporučením schválit smlouvu o zrušení předkupního práva jako věcného práva,
neboť důvody stanovené ZM pominuly. RM ukládá odboru MIM připravit podklady pro jednání
ZM.
33/10 RM projednala předložený dokument týkající se zahájení komplexní pozemkové úpravy
v katastrálním území Křakov. RM rozhodla o přistoupení Města Horšovský Týn k řízení
o pozemkových úpravách jako účastník řízení. Město Horšovský Týn bude v rámci těchto úprav
zastupovat vedoucí odboru MIM. Řeší odbor MIM.
33/11 RM bere na vědomí zápis z jednání Ústřední inventarizační komise o provedení
inventarizace majetku města Horšovský Týn ke dni 31. prosince 2015. Pro účely RM vyřadit
z usnesení. Řeší odbor MIM a OFŠ.
33/12 RM po projednání schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-0010569/1/VB „Horšovský Týn, DO, 2260/1
- kNN“, která se dotkne pozemku KN 2260/1, k.ú. Horšovský Týn, který je ve vlastnictví města.
Smlouva bude uzavřena mezi městem Horšovský Týn a společností ČEZ Distribuce a.s. Děčín
zastoupené na základě plné moci společností STEMONT JS s.r.o,, Hřbitovní 281, Horšovský Týn
(budoucí oprávněná strana). Věcné břemeno – služebnost spočívá v právu zřízení a provozování
zařízení distribuční soustavy „Horšovský Týn, DO, 2260/1 – kNN“ a to na pozemku KN 2260/1, k.
ú. Horšovský Týn, vstupu a vjezdu na dotčený pozemek v souvislosti se stavbou ve prospěch
budoucího oprávněného, budoucího vlastníka a správce zařízení distribuční soustavy – ČEZ
Distribuce a.s. Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 200,- Kč/bm
+ DPH v platné výši, minimální sazba činí 10.000,- Kč + DPH v platné výši. Umístění nadzemní
stavby technických zařízení inženýrských sítí za kus činí 500,- Kč + DPH v platné výši. Rozsah
zatížení pozemků bude vyznačen v geometrickém plánu, vyhotoveném na náklady budoucího
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oprávněného. Pro účely vydání příslušného stavebního povolení RM schvaluje smlouvu o právu
provést stavbu uzavřenou dle § 1746 (2) občanského zákoníku s přihlédnutím k § 86, 105 a 110
stavebního zákona. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. Řeší odbor MIM.
33/13 RM projednala návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor Nádražní 43,
Horšovský Týn, objekt SOŠ a SOU Horšovský Týn, který předložil správce nebytových prostor
Bytes HT. RM bere na vědomí dodatek č. 1 smlouvy uzavřené mezi Městem Horšovský Týn,
zastoupené Bytes HT spol. s r.o. se sídlem Pivovarská 22, 346 01 Horšovský Týn a SOŠ a SOU
Horšovský Týn, Jana Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Vyřizuje Bytes.
33/14 RM projednala předložený návrh Komise MPR na rozdělení příspěvků ze SR a rozpočtu
města. RM po projednání doporučuje návrh ZM ke schválení. Vyřizuje OVVPP – Plachá.
33/15 RM projednala žádost o vyplacení příspěvku pro SDH Věvrov na rok 2014 a 2015 na základě
„Dohody o spolupráci v oblasti požární ochrany“ ve výši 7 tis. Kč/ rok. RM souhlasí s vyplacením
příspěvku. Vyřizuje OFŠ a starosta.
33/16 oprava 32/13 RM vzala na vědomí informaci Bytes HT, spol.s r.o. o výběru nejvýhodnější
nabídky na realizaci zakázky malého rozsahu na stavební práce zadané pod názvem "Výměna
střešní krytiny, oprava krovu, dům č. p. 102, nám. Republiky, Horšovský Týn" kterou podal uchazeč
ANS-STŘECHA s.r.o., IČO: 25236164 se sídlem Masarykova 124, Domažlice, který předložil
nabídku s nejnižší nabídkovou cenou 756.001,- Kč bez DPH. Vyřizuje Bytes HT.
33/17 RM bere na vědomí Zprávu Bytes HT, spol.s r.o. o vyhodnocení nabídek a posouzení
kvalifikace podaných v rámci zadávacího řízení na realizaci zakázky malého rozsahu na stavební
práce zadané pod názvem "Výměna střešní krytiny, oprava krovu, dům čp. 94, č.p. 95 nám.
Republiky, Horšovský Týn". Nabídky ve stanovené lhůtě předložili 3 uchazeči.
RM schvaluje výběr nejvýhodnější nabídky na realizaci zakázky malého rozsahu na stavební práce
zadané pod názvem "Výměna střešní krytiny, oprava krovu, dům čp. 94, č.p. 95 nám. Republiky,
Horšovský Týn" a tuto zakázku přiděluje uchazeči Jiří Krejčíř, Srby 24, IČO 65575075, který
předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou 423.111,- Kč bez DPH, cena včetně DPH činí
486.577,-Kč. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. Vyřizuje Bytes HT.
33/18 RM vzala na vědomí odstoupení z funkce člena Kontrolního výboru ZM Horšovský Týn
Mgr. Františka Cihláře, který požádal o uvolnění z funkce člena tohoto výboru k 29.2.2016.
Volební strana - „Volba pro město Horšovský Týn“ navrhuje za tuto stranu nově členem
Kontrolního výboru ZM Horšovský Týn pana Mgr. Luďka Thomayera. RM věc postupuje do ZM.
Vyřizuje KS.
33/19 RM projednala žádost MAS Český les, z.s., o poskytnutí návratné finanční výpomoci na
předfinancování projektu Místní akční plány rozvoje vzdělávání ve výši 300.000,- Kč. Tato smlouva
musí být schválena ZM, včetně úpravy rozpočtu. RM postupuje věc do ZM s doporučením žádosti
vyhovět. Vyřizuje KS.
33/20 RM projednala Smlouvu o poskytnutí účelové dotace jako vyrovnávací platby za poskytnutí
služeb obecného hospodářského zájmu v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle
§ 101a zákona č. 108/206 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016 –
Plzeňský kraj“, kterou uzavře Město Horšovský Týn a Plzeňský kraj. Celková výše poskytnuté
účelové dotace je 476.370,- Kč. RM schvaluje smlouvu a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Vyřizuje KS, OFŠ, na vědomí OSV.
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33/21 RM projednala žádost pana J. Ř. o povolení vjezdu na starou komunikaci mezi sv. Annou a
Podhájím (bývalá I/26) z důvodu lepší a bezpečnější dopravní obslužnost mezi pozemky v jeho
vlastnictví. RM po projednání uděluje výjimku vjezdu na starou komunikaci. Vyřizuje KS.
33/22 RM projednala žádost MFF pro děti a mládež – JUNIOEFEST o navýšení příspěvku
o minimálně 40.000,-Kč. V rozpočtu města Horšovský Týn ZM schválilo částku na JUNIORFEST
2016 částku 65.000,-Kč. RM postupuje věc do jednání ZM. Návrh změny částky bude řešen v RO
č. 2. Vyřizuje KS, OFŠ.
33/23 RM projednala situaci týkající se výskytu nežádoucích jevů spojených s existencí heren na
území města. RM upřednostňuje plošný zákaz provozování sázkových her, loteriích a jiných
podobných her podle zákona o loteriích. Info do ZM.
33/24 RM konstatuje, že připomínky zastupitelů města ke zpracovaným aktualizovaným Zásadám
tvorby ceny pozemků do stanoveného termínu 7. 3. 2016 nebyly do KS doručeny žádné.
33/25 RM projednala návrh smlouvy o technické podpoře uzavřenou mezi Software602 a. s.
a Městem Horšovský Týn na poskytování servisní a konzultační činnosti k aplikacím – Software602
Form Server, Software602 Form Publishing a Software Form Apps Server. RM souhlasí
s uzavřením smlouvy a pověřuje starostu podpisem. Vyřizuje KS.
Hlasování o jednotlivých bodech, výše uvedených v programu proběhlo veřejně, zdvižením ruky.
Dlouhodobé úkoly

1) Žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 1582/16 v k.ú. Horšovský Týn o výměře cca
2)
3)
4)
5)

190 m2. RM odkládá rozhodnutí po předložení aktualizované studie.
Generel kanalizace města Horšovský Týn - CHVaK a.s. předložil prvotní návrh zadání
generelu. Vyřizuje starosta.
RM – rekonstrukce Plzeňské ulice. Sleduje starosta
Dotaci „Cyklostezka – Masarykova ulice“.
„Plán velkých oprav“ pro rok 2016. Správce RM podá průběžné zprávy plnění plánu.
Vyřizuje Bytes, sleduje místostarosta.

Další jednání rady města, se uskuteční v pondělí 4. 4. 2016 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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