Usnesení z jednání rady města číslo 63
ze dne 21. 8. 2017 na MěÚ v Horšovském Týně

Kontrola plnění usnesení RM č. 62
a) RM pověřuje starostu ve spolupráci s MIM obrátit se na LČR ve věci směny nebo převodu
pozemků - Bažantnice H. Týn. Znalecký posudek rozpracován. Nutno zohlednit probíhající
digitalizaci území. Vyřizuje MIM a starosta.
b) RM 31/7 bere na vědomí žádost občanů z ulice Krátká v Horšovském Týně o vyřešení příjezdové
cesty, navrhují, aby město odkoupilo příjezdovou cestu. RM pověřuje starostu, zahájit jednání se
stávajícím vlastníkem pozemků a zjistit jeho názor na danou situaci. Schůzka proběhla, vlastník se
vyjádří, v jakém rozsahu by se jednalo o případné odkoupení pozemků. Vlastník dodal přesnou
situaci a rozsah předmětných pozemků. Vyřizuje starosta, zpráva do dalšího jednání RM.
c) RM projednala návrh pana K. K. na řešení opěrné zdi u pozemku č. 145/1 v Plzeňské ulici v k. ú.
Horšovský Týn, včetně umístění případného budoucího sjezdu a přípojek inženýrských sítí pro
uvažovaný RD. Návrh nutno konzultovat s projektantem. Ve věci odprodeje části pozemků č. 141/2,
1060/20, 1060/19 a 1060/18 také v k. ú. Horšovský Týn. RM preferuje věcné břemeno přístupu a
příjezdu na pozemek č. 145/1. Návrhy pana K. byly odeslány projektantovi. Odbor MIM
informoval o vyjádření projektanta o variantním řešení opěrné zdi. Nutno projednat
s navrhovatelem. Schůzka proběhla. RM schválila nabídku na přepracování PD – 52/23 ve smyslu
dohodnutého řešení s panem K. PK dodala nové řešení opěrné zdi, návrh odeslán k projednání panu
K. RM se seznámila s odpovědí pana K. na navržené řešení od PK. RM trvá na řešení navrženém
PK – tj. zkrácení opěrné zdi na úroveň vodoměrného objektu. V případě nesouhlasu s návrhem,
bude připraveno PK řešení pouze na pozemcích města. Pan K. se vyjádřil ve svém e-mailu ze dne 7.
7. 2017 k návrhu řešení komunikace v Plzeňské ulici. Pan K. odsouhlasil předložený návrh a RM
ukládá OMIM dořešit s projektantem snížení obruby v úseku cca 7 metrů, pro budoucí umožnění
sjezdu vozidel na pozemek. RM projednala a schválila návrh dohody mezi Městem Horšovský Týn
a panem K. K. o návrhu stavebně technického řešení ve věci rekonstrukce Plzeňské ulice v H. Týně.
RM souhlasí se zřízením věcného břemene-služebnosti přístupu a příjezdu na pozemek p.č. 145/1
přes pozemky města p.č. 1060/18, 1060/19, 1060/20 a 141/2. RM souhlasí s pořízením znaleckého
posudku na cenu nemovitostí ve vlastnictví pana K., které jsou dotčeny stavbou města dle poslední
verze předložené projekční kanceláří. RM požaduje dopracování PD a vyřízení potřebných
povolení. Vyřizuje starosta, MIM.
d) RM vzala na vědomí zápis ze schůze OV v Horšově:
 dokončení kanalizace nepřipojených nemovitostí v Horšově, RM projednala informaci MIM
o možnostech napojení kanalizace pro zbývající nepřipojené nemovitosti v části obce
Horšov. RM 58/33 projednala zprávu SPÚ týkající se pozemků v Horšově. RM ukládá
OMIM předložit variantní návrh odkanalizování dosud neodkanalizovaných nemovitostí
v části Horšov. RM postupuje věc do jednání ZM. RM po nové informaci od SPÚ ukládá
OMIM podat žádost o souhlasné stanovisko Biskupství plzeňské, že souhlasí se zatížením
pozemků, které budou v budoucnu církvi vydány Státním pozemkovým úřadem, za účelem
vybudování kanalizace dle původní PD. Žádost o souhlas se stavbou kanalizace na
pozemcích dotčených případnou restitucí církevního majetku odeslána na Biskupství
plzeňské. Vyřizuje MIM, OFŠ.
e) ZM č. 19 - 19/2017 E. Ukládá: RM předložit do příštího jednání ZM harmonogram dalšího
postupu prací na rekonstrukci a obnovení činnosti Hotelu Šumava.
 RM 59 ukládá vyklizení objektu od nepotřebného movitého majetku, odstranění
sádrokartonových příček v zadním salonku, připravit návrh na řešení čerpání a vyúčtování
energií a vody. Do konce června připravit návrh na zveřejnění pronájmu restaurace a hotelu.
RM 60 – starosta seznámil RM s doposud došlými cenovými odhady na opravy jednotlivých
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částí objektu (podlaha sál, střecha). Další profese (elektro, malíři) jsou v rozpracovanosti.
Vyřizuje MIM, Bytes HT, starosta.
 61/31 RM projednala oznámení o záměru převést nebo pronajmout nemovitý majetek –
náměstí Republiky 11, 346 01 Horšovský Týn a ul. 5. května 12, 346 01 Horšovský Týn –
restaurace Hotelu Šumava, Vinárna Hotelu Šumava a 1. NP a 2. NP hotelu Šumava
předložené Bytesem HT. RM odkládá schválení záměru za účelem doplnění dalších
podmínek pronájmu. Vyřizuje Bytes HT, RM.
f) 62/30 RM projednala žádost pana J. S. o posouzení změny dopravního značení na křižovatce ulic
Hradební a ul. 5. května, Plzeňská ul. H. Týn (změna přednosti v jízdě). RM ukládá odboru DSH
vyjádřit se k uvedené žádosti. Vyjádření bylo předloženo s doporučením důkladně zvážit změnu
značení vzhledem k tomu, že se jedná o komunikaci s nízkou intenzitou dopravy a téměř nulovou
nehodovostí. Žadatelem zmiňovaná opatření by byla nákladná a administrativně složitá. RM se
ztotožňuje s názorem ODSH, dopravní značení beze změny. Vyřizuje KS. Pro účely RM vyřadit
z usnesení.
g) 62/24 RM projednala návrh Směrnice pro poskytování stravenek zaměstnancům MěÚ Horšovský
Týn a uvolněným funkcionářům města Horšovský Týn předložený OFŠ, kterou se ruší Směrnice
schválená RM pod č. 09/25 ze dne 9. 3. 2015. RM odkládá rozhodnutí do příští RM po předložení
čerpání fin. prostředků ze sociálního fondu. Vyřizuje tajemnice.
h) 62/28 RM projednala informaci J. S. a bratrů P. ve věci pozemku 2301 k. ú. Horšovský Týn. RM
ukládá odboru MIM zjistit podmínky převodu pozemku do vlastnictví města. Vyřizuje MIM.
i) 62/29 RM projednala žádost o pronájem nebytového prostoru v ul. Prokopa Holého 56,
Horšovský Týn (dvě místnosti a soc. zařízení) pana M. H. za účelem zřízení kanceláře. RM ukládá
Bytesu zjistit účel využití. Vyřizuje Bytes.
Nové věci k projednání
63/1 RM RM bere na vědomí Rozhodnutí o posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci
zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce na akci: „Oprava objektu sýpky
v Horšovském Týně“. Nabídku ve lhůtě předložili celkem 2 uchazeči. RM schvaluje výběr
nejvýhodnější nabídky na realizaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce na akci: „Oprava
objektu sýpky v Horšovském Týně“ a přiděluje tuto veřejnou zakázku na stavební práce uchazeči
WRAGET SB, s.r.o., IČ 03526518, se sídlem Nademlejnská 600/1, 198 00 Praha 9 - Hloubětín,
který předložil tuto nabídku dle stanovených kritérií s nejnižší nabídkovou cenou 11.529.677,00 Kč
bez DPH, cena vč. 21 % DPH činí 13.950.906,00 Kč. Rozhodnutí RM je shodné se závěry
hodnotící komise. RM schvaluje smlouvu o dílo s vybraným uchazečem. Vyřizuje starosta.
63/2 RM schvaluje dodatek ke smlouvě o bankovních službách s KB, a.s. týkající se poplatků za
zpracování hotovostních vkladů přes přepážku. Dodatek se týká období od 1.9.2017 do 31.8.2018.
RM pověřuje starostu podpisem dodatku ke smlouvě. Vyřizuje KS a OFŠ.
63/3 RM projednala změnu funkčního využití plochy výroby a skladování – drobná řemeslná
výroba na plochu smíšenou výrobní na pozemcích parc. č. 121/1, 121/2, 121/4 v k. ú. Horšovský
Týn do nového územního plánu Horšovský Týn, dle žádosti ze dne 10. 7. 2017 manželů V. a R. H..
RM postupuje věc do jednání Výboru pro územní rozvoj a ZM. Vyřizuje OVÚP.
63/4 RM projednala změnu funkčního využití plochy výroby a skladování – lehký průmysl na
plochu smíšenou výrobní na pozemcích parc. č. 1823/75, 1823/86, 1823/87 a 1823/21 v k. ú.
Horšovský Týn do nového územního plánu Horšovský Týn, dle žádosti ze dne 4. 8. 2017
společnosti PeHToo a. s. se sídlem Na Poříčí 1067/25, Praha 110 00. RM postupuje věc do jednání
Výboru pro územní rozvoj a ZM. Vyřizuje OVÚP.
63/5 RM projednala změnu funkčního využití plochy zemědělské – trvalé travní porosty na plochu
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smíšenou obytnou venkovskou na pozemku parc. č. 1354/2 v k. ú. Semošice do nového územního
plánu Horšovský Týn, dle žádosti ze dne 9. 8. 2017 Z. N.. RM postupuje věc do jednání Výboru
pro územní rozvoj a ZM. Vyřizuje OVÚP.
63/6 RM projednala změnu funkčního využití plochy zemědělské – trvalé travní porosty na plochu
smíšenou obytnou venkovskou na pozemku parc. č. 2464/2 v k. ú. Horšov do nového územního
plánu Horšovský Týn, dle žádosti ze dne 10. 8. 2017 manželů Z. a B. Š.. RM postupuje věc do
jednání Výboru pro územní rozvoj a ZM. Vyřizuje OVÚP.
63/7 RM projednala změnu funkčního využití plochy zemědělské – orná půda na plochu smíšenou
obytnou venkovskou na pozemku parc. č. 1457 v k. ú. Semošice do nového územního plánu
Horšovský Týn, dle žádosti ze dne 11. 8. 2017 A. a M. P.. RM postupuje věc do jednání Výboru pro
územní rozvoj a ZM. Vyřizuje OVÚP.
63/8 RM po projednání schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 17_SOP_01_4121318863, předloženou společností
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, pro neměřený odběr pro kamerový systém města
v Gorkého ulici. Náklady na zajištění a připojení jsou stanoveny na 800 Kč. RM pověřuje starostu podpisem této
smlouvy. Vyřizuje místostarosta.
63/9 RM po projednání schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o technické podpoře číslo TP20/13,
uzavřené s poskytovatelem VITA software, s.r.o., Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6. Dodatek řeší
zveřejnění smlouvy v registru smluv podle zákona. RM pověřuje starostu podpisem dodatku ke
smlouvě. Vyřizuje KS.
63/10 RM vzala na vědomí zápis z 9. Shromáždění zástupců členských obcí Vodohospodářského
svazku obcí Domažlicka ze dne 22. 6. 2017.
63/11 RM projednala a bere na vědomí zprávu o hospodaření Chráněné dílny Horšovský Týn, p. o.
za II. čtvrtletí 2017. Vyřizuje KS, na vědomí OFŠ.
63/12 RM schvaluje změnu platového výměru ředitelce Chráněné dílny Horšovský Týn p.o.,
pí. Janě Macánové z důvodu změny zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, s účinností od 1.7.2017. Vyřizuje starosta, ředitelka CHD.
63/13 RM projednala žádost ředitelky MKZ pí. Leony Císlerové o ustanovení redakční rady pro
vydávání měsíčníku Zpravodaj města Horšovský Týn. RM nesouhlasí se zřízením redakční rady pro
vydávání měsíčníku Zpravodaj města Horšovský Týn. Vyřizuje KS, MKZ.
63/14 RM projednala žádost Spolku chovatelů poštovních holubů Horšovský Týn o výpůjčku
garáže ve dvoře v objektu Boženy Němcové 34, Horšovský Týn. Oznámení o záměru města převést
nebo pronajmout nemovitý majetek, nebytový prostor garáž ve dvoře objektu B. Němcové 34,
H. Týn bylo řádně zveřejněno, po uplynutí doby zveřejnění byla evidována pouze jedna žádost.
RM schvaluje výpůjčku objektu Spolku chovatelů poštovních holubů Horšovský Týn. Výpůjčka se
uzavírá na dobu neurčitou s 6-ti měsíční výpovědní lhůtou. Řeší BYTES HT, spol. s r.o..
63/15 RM projednala žádost TJ Dynamo Horšovský Týn, z.s. o poskytnutí příspěvku na
jednorázovou akci pro mládež, letní fotbalový turnaj v kategorii starších žáků. RM souhlasí s
poskytnutím dotace ve výši 15.000,- Kč z rozpočtu města z rozpočtové kapitoly Programové dotace
z rozpočtu města - „Jednorázové akce pro mládež“ dotace na rok 2017 a současně schválila
veřejnoprávní smlouvu. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. Vyřizuje OFŠ.
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63/16 RM bere na vědomí informaci odboru MIM o uplynutí lhůty, po kterou byl zveřejněný záměr
města přenechat do užívání pozemek parc. č. 327/2 v k.ú. Horní Metelsko. RM schvaluje pacht
pozemku parc.č. 327/2 – trvalý travní porost o výměře 22980 m2 v k.ú. Horní Metelsko za účelem
provozování zemědělské výroby – rostlinné a živočišné výroby zájemci panu F. V.. Roční pachtovné
je stanoveno na 3.500,- Kč/ha. Pachtovné se v příštích letech bude navyšovat o průměrnou míru
inflace předchozího roku. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s možností
výpovědi s roční výpovědní dobou tak, aby zemědělský pacht skončil koncem pachtovního roku.
Pachtovním rokem se rozumí období od 1. října do 30. září následujícího roku. RM pověřuje
starostu podpisem pachtovní smlouvy. Řeší odbor MIM.
63/17 RM bere na vědomí informaci odboru MIM o uplynutí lhůty, po kterou byl zveřejněný záměr
města přenechat do užívání pozemek parc. č. 215/24 v k.ú. Tasnovice. RM schvaluje pacht pozemku
parc. č. 215/24 – trvalý travní porost o výměře 466 m2 v k.ú. Tasnovice za účelem zřízení zahrádky
zájemci paní P. V.. Roční pachtovné je stanoveno v souladu s rozhodnutím ZM; pro rok 2017 na
4,10 Kč/m2. Nájemné/pachtovné se bude každoročně navyšovat o míru inflace předchozího roku.
Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou. RM pověřuje
starostu podpisem pachtovní smlouvy. Řeší odbor MIM.
63/18 RM po projednání schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti ke stavbě
síťového rozvaděče SR HTYN2 která se dotkne pozemku města KN 2278/23, k.ú. Horšovský Týn.
Smlouva bude uzavřena mezi městem Horšovský Týn a společností Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. Praha zastoupené na základě plné moci společností První SaZ Plzeň a.s. (budoucí
oprávněná strana). Věcné břemeno – služebnost spočívá v právu zřízení a provozování síťového
rozvaděče SR HTYN2 a to na pozemku 2278/23, k.ú. Horšovský Týn, vstupu a vjezdu na dotčený
pozemek v souvislosti se stavbou ve prospěch budoucího oprávněného, budoucího vlastníka a
správce síťového rozvaděče SR HTYN2 – Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Praha.. Věcné
břemeno bude zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 500,- Kč + DPH v platné výši. Rozsah
zatížení pozemku bude vyznačen v geometrickém plánu, vyhotoveném na náklady budoucího
oprávněného. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. Řeší odbor MIM.
63/19 RM projednala návrh SPÚ na změnu katastrálních území uvnitř obce, konkrétně pak změnu
hranic katastrálních území Borovice u Horšovského Týna, Podražnice a Kocourov u Horšovského
Týna. Návrh změny hranice vzešel z místního šetření v rámci komplexní pozemkové úpravy
probíhající v katastrálním území Borovice u Horšovského Týna. Navrhuje se, aby parcela KN
2192/3 z k.ú. Podražnice o výměře 119 m2 celá přešla do k.ú. Borovice u Horšovského Týna a
parcela KN 430/7 z k.ú. Kocourov u Horšovského Týna o výměře 72 m 2 pak celá přešla do k.ú.
Borovice u Horšovského Týna. RM ukládá odboru MIM připravit podklady do jednání ZM. Řeší
odbor MIM.
63/20 RM po projednání žádosti paní Ing. Tanczošové (MEPOS), která v zastoupení pana P. Z. žádá
o vyjádření k PD; název stavby: Horšovský Týn – kolbiště, souhlasí s legalizací stavby kolbiště
v prostoru za hřbitovem. RM schvaluje záměr legalizace stavby kolbiště včetně doprovodné stavby
retenční nádrže na zachycení přímého odtoku srážkových vod z celého areálu kolbiště v souladu
s předloženou dokumentací č. zak. 47/2017 s datem V/2017 vyhotovené projekční kanceláří
MEPOS. Řeší odbor MIM.
63/21 RM po projednala žádost pana P. M. o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu
podle § 169 zákona 183/2006 Sb. pro umístění stavby skladu zahradní techniky na pozemku parc.č.
1185 v k.ú. Horšovský Týn na hranici pozemků KN 1185 a 1582/86. RM nesouhlasí s udělením
výjimky. Umístění stavby není v souladu s vydaným územním rozhodnutím o umístění stavby
Obytná zóna Lidická ulice – I. etapa umístění 9 RD a jednotící prvky. Řeší odbor MIM.
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63/22 RM bere na vědomí informaci o podaných žádostech o odkup pozemků v lokalitě Obytné
zóny Lidická – II. etapa, Horšovský Týn. Záměr města je zveřejněný na úřední desce MěÚ a na
webových stránkách města. Doposud bylo požádáno o odkoupení devíti parcel z celkového počtu
17. RM ukládá odboru MIM předložit celou věc do jednání ZM. Řeší odbor MIM.
63/23 RM se seznámila s výsledkem výběrového řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební
práce pod názvem „STL plynovod a přípojky – Horšovský Týn, Plzeňské Předměstí“. Na adresu
zadavatele ve stanovené lhůtě dorazily dvě nabídky účastníků zadávajícího řízení. RM se shoduje
s názorem hodnotící komise a přiděluje tuto veřejnou zakázku účastníku zadávacího řízení s
nejnižší nabídkovou cenou: STREICHER, spol. s.r.o. Plzeň, Plzeňská 565, 332 09 Štěnovice, IČ
14706768 s celkovou nabídkovou cenou ve výši 6 193 693,08 Kč bez DPH, tj. 7 494 368,63 Kč vč.
DPH 21 %. Předmětem veřejné zakázky je: výběr dodavatele stavebních prací dle projektové
dokumentace. RM ukládá odboru MIM projednat s vybraným dodavatelem snížení rozsahu prací
stavebního objektu 03 – Definitivní úpravy v souladu s návrhem plánované rekonstrukce povrchů v
ulici Puškinova a nerealizací plynovodu v ulici A. P. Čechova. Dodatek redukce stavebních prací
bude předložen do jednání RM. Smlouva o dílo bude podepsána souběžně s dodatkem redukce
stavebních prací. Řeší odbor MIM.
63/24 RM se seznámila s výsledkem výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce pod názvem „Horšovský Týn, parčík Benešova ulice“. Na adresu zadavatele ve
stanovené lhůtě nedorazily žádné nabídky účastníků zadávacího řízení. RM se shoduje se záměrem
komise oslovit 4 stavební firmy napřímo, prostřednictvím e-mailu. Předmětem veřejné zakázky je:
výběr zhotovitele stavebních prací dle projektové dokumentace. Řeší odbor MIM.
63/25 RM se seznámila s návrhem provozovatele na doplnění Plánu čerpání fondu obnovy
vodohospodářské infrastruktury pro rok 2017 předloženým provozovatelem CHVAK a.s. RM
projednala informaci CHVaKu o nezbytné obnově technologie ČOV včetně analýzy nabídek pro
dodávku části technologie (odstředivka). RM se ztotožňuje se závěry analýzy. Vyřizuje starosta.
63/26 RM přidělila na návrh bytové komise byt č. 1, Plzeňská 10, Horšovský Týn o velikosti 1 +1,
přízemí, o celkové výměře 42,40 m2, panu A. V., z důvodu nezbytné rekonstrukce objektu 5. května
26, Horšovský Týn. Vyřizuje Bytes.
63/27 RM po projednání schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického
zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 17_SOBS01_4121306687, předloženou
společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, pro novou čerpací stanici kanalizace v
Semošicích na pozemku parc.č. 1171/1 v k. ú. Semošice celkem 3x25A. Náklady na zajištění a připojení jsou
stanoveny na 12.500 Kč. RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Řeší odbor MIM.
63/28 RM po projednání schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického
zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 17_SOBS01_4121306745, předloženou
společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, pro novou čerpací stanici kanalizace v
Semošicích na pozemku parc.č. 1808 v k.ú. Semošice celkem 3x20A. Náklady na zajištění a připojení jsou stanoveny
na 10000 Kč. RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Řeší odbor MIM..
63/29 RM se opětovně zabývala bodem 61/37 RM, kde projednala nabídku na registraci historického heraldického
znaku do národní databáze REKOS. KS zjistila podmínky pro registraci a cenovou kalkulaci za tuto službu a vytvoření
vlajky města. RM projednala cenové nabídky a jako nejvýhodnější vybrala cenovou nabídku od společnosti Alerion
s.r.o., Chaloupkova 1, 612 00 Brno, Královo Pole, IČO 26927365, na rozšíření heraldiky (vlajka, standarda, razítko,
směrnice, korouhev) za celkovou cenu 26.490,-Kč. RM zároveň projednala a schvaluje návrh smlouvy o zhotovení
vlajky města Horšovský Týn a pověřuje starostu podpisem. Vyřizuje KS.
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Hlasování o jednotlivých bodech, výše uvedených v programu proběhlo veřejně, zdvižením ruky.
5) Dlouhodobé úkoly
 Generel kanalizace města Horšovský Týn - CHVaK a. s. předložil prvotní návrh zadání
generelu. Provozovatel navrhuje financování z fondu obnovy 2017. Vyřizuje starosta.
 RM – rekonstrukce Plzeňské ulice. Sleduje MIM. Vyřizuje starosta.
 Studie povodňových nebezpečí - 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. Vyřizuje starosta.
 RM - zabezpečit revitalizaci klášterního kostela. Sleduje MIM. Vyřizuje starosta.
 RM - zájem o 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. RM vzala na vědomí aktualizovanou nabídku na
odkup pozemků za cenu 750,- Kč až 800,- Kč/m2. RM projednala 10. 10. 2016 geofyzikální
průzkum – Horšovský Týn – Přemostění řeky Radbuzy. Byl předložen prvotní návrh
dopravního řešení – napojení u HZ. Vyřizuje starosta.
 56/24 RM – MŠ - H. Týn - zajištění podmínek pro umístění 2 letých dětí v MŠ od 1. 9. 2020
v souladu s § 179 odst. 2 školského zákona, zřízení pracovní skupiny a zařadit položku na
zajištění projektové dokumentace do rozpočtu na rok 2018. Vyřizuje MIM, OFŠ, ředitelka
MŠ.
 62/23 RM projednala možnost doplnění úpravy náměstí Republiky, Jana Littrowa a ul.
Plzeňská – úsek pod klášterem v H. Týně o květinovou výzdobou na rok 2018. RM ukládá
zajištění finančních prostředků na rok 2018 na květinovou výzdobu. Vyřizuje KS.
Další jednání rady města se uskuteční v pondělí 4. 9. 2017 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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