Usnesení z jednání rady města číslo 48
ze dne 14. 11. 2016 na MěÚ v Horšovském Týně

Kontrola plnění usnesení RM č. 47
a) RM pověřuje starostu ve spolupráci s MIM obrátit se na LČR ve věci směny nebo převodu
pozemků - Bažantnice H. Týn. Došlo k pracovní schůzce. Znalecký posudek rozpracován. Nutno
zohlednit probíhající digitalizaci území. Vyřizuje MIM a starosta.
b) Úkoly plynoucí z usnesení ZM:
- 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 a předložit ZM možnosti realizace těchto
záležitostí. Proběhla schůzka se správcem toku. RM projednala informaci provozovatele
vodohospodářské infrastruktury CHVaK a.s. o závadném stavu vyústění odlehčovací komory ve
Vrchlického ulici (při normálu hladiny Radbuzy je stoka částečně zaplavena do cca 100 m od
výusti). RM pověřuje starostu dalším jednáním se správcem toku. 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. RM projednala zprávu odboru MIM viz 33/8. RM
bere na vědomí aktualizovanou nabídku na odkup pozemků za cenu 750 Kč až 800 Kč/m2. Věc
bude řešit ZM. RM projednala 10.10.2016 geofyzikální průzkum – Horšovský Týn – Přemostění
řeky Radbuzy a souhlasí s objednáním zjednodušené PD řešící dopravní obslužnost zbývajících
pozemků pana S. po zajištění financování v RO č. 6. Vyřizuje starosta a OFŠ.
c) RM 31/25 se opět vrátila k rozpracovanému návrhu územní studie Lidická. RM doporučuje řešit
lomenou komunikaci jako jednosměrnou. RM postupuje návrh územní studie do jednání ZM.
Projednáno v ZM č. 13/2016 B. bod č. 10. RM pověřuje starostu dalším jednáním v této záležitost
možnosti změny rozsahu II. etapy, RM požaduje kryty pochozích a pojezdových ploch v asfaltu.
RM dne 24.10.2016 se za přítomnosti Ing. Arch. Masopusta (zpracovatel) opětovně zabývala
konečnou verzí Územní studie Lidická. Dle sdělení zpracovatele bude finální podoba ÚS
umožňovat řešit ulice jako zónu obytnou i zónu 30 (II. etapa), včetně možnosti jednosměrného
provozu, detail povrchů nebude ÚS řešen. Nutno dořešit přístup pěších.Vyřizuje starosta.
d) 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.
e) 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,
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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 byly odeslány projektantovi. Odbor MIM informoval
o vyjádření projektanta o variantním řešení opěrné zdi. Nutno projednat s navrhovatelem. Schůzka
proběhla, výsledek dořešit s projektantem. Vyřizuje starosta, na vědomí MIM.
f) RM 47/23 projednala smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické
mapy Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje mezi Městem Horšovský Týn a Plzeňským
krajem schválenou RM 85/6 23.4.2014 ve které se město Horšovský Týn zavázalo k vydání OZV
o vedení technické mapy obce. RM pověřuje místostarostu k doplnění informací – počet obcí,
využívajících již tento nástroj. Zpráva do příští RM. Projednáno v RM 48/9.Vyřizuje místostarosta.
Nové věci k projednání
48/1 RM projednala společnou žádost pana J. H. a paní/sl. M. L. o odkoupení části pozemku KN
1210 v k. ú. Horšovský Týn za účelem výstavby rodinného domu „roubenky“ s vlastní ČOV. Stavbu
by realizovali do 5 let od prodeje pozemku. RM nesouhlasí s prodejem pozemku z důvodu dosud
trvajícího nesouladu záměru žadatelů s platným územním plánem města. Prodej bude možný
opětovně projednat po schválení nového ÚP. Řeší odbor MIM.
48/2 RM opakovaně projednala žádost 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. Majetkoprávní vztah k pozemku bude řešen smlouvou o výpůjčce na dobu 20 let. RM
ukládá odboru MIM zveřejnit záměr města přenechat výpůjčkou do užívání pozemek KN 706/4
v k. ú. Horšovský Týn za účelem výstavby veřejně přístupné účelové komunikace. Po uplynutí
lhůty na zveřejnění zpět do jednání RM. Řeší odbor MIM.
48/3 RM projednala žádost projekční kanceláře Praves spol. s r. o. o vyjádření ke stavbě septiku
a biologického filtru v části Oplotec č. p. 22. Objekt je v současné době odkanalizován do žumpy na
vyvážení. Majitel nemovitosti provádí postupnou rekonstrukci objektu a stávající nevyhovující
žumpu by chtěl nahradit biologickým tříkomorovým septikem a biologickým filtrem. Předčištěnou
odpadní vodu by odváděl do veřejné jednotné kanalizace města. RM souhlasí s vypouštěním
odpadních vod do městské kanalizace. Řeší odbor MIM.
48/4 RM projednala žádost pana J. Z. o odkoupení pozemku parc. č. 245/24 v k. ú. Semošice za
účelem chovu ryb. Žadatel uvádí, že má v úmyslu řešit nedostatek vody v této nádrži čerpáním
spodních vod. RM nevyhovuje žádosti, parcela žadatelem označená jako parcela č. 245/24 je nově
po schválených KPÚ označena jako parcela č. 1878 – vodní plocha o výměře 2199 m2. Jedná se
o nádrž, která nemá vlastní přítok, ztv. nebesák. Nelze se ztotožnit s návrhem žadatele pro získávání
vod do této nádrže. Žadatel má možnost vznést námitku proti rozhodnutí rady města do jednání ZM.
RM upozorňuje žadatele na Čl. 3 bod 8 smlouvy o výpůjčce a vyzývá žadatele k okamžitému
předání předmětu výpůjčky. Řeší odbor MIM.
48/5 RM vzala na vědomí předložený materiál týkající se duplicitního vlastnictví u pozemků v k. ú.
Chřebřany - KN 167/29 - o výměře 410 m2 – orná půda, zapsaného na LV 188 (duplicitní zápis
vlastnictví pro Město Horšovský Týn a ČR-Státní pozemkový úřad) a KN 158/3 o výměře 138 m 2 –
orná půda, zapsaného na LV 189 (duplicitní zápis vlastnictví pro Město Horšovský Týn
a AGROŽIV Sdružení zemědělců, s.r.o. č.p.1, Vidice, IČ 62621343). RM postupuje tento materiál
do jednání ZM s návrhem získat předmětné pozemky do vlastnictví města Horšovský Týn. Rada
města ukládá odboru MIM předložit tento materiál k projednání do ZM. Řeší odbor MIM.
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48/6 RM vzala na vědomí předloženou žádost p. V. o souhlas s odběrem vody ze studny města
(označené jako Oplotec) umístěné na pozemku KN 1345/3, k. ú. Oplotec. Rada města souhlasí
s odběrem vody v souladu s povolením k nakládání s vodami č. j. 894/2007/ŽP/VH/No ze dne
18.12.2007 vydané MěÚ Horšovský Týn, odborem životního prostředí, s vlastníkem připojované
nemovitosti bude uzavřena Smlouva o společném užívání vodního díla. Zároveň RM po projednání
schválila návrh Smlouvy o společném užívání vodního díla – studny města (označené jako Oplotec)
umístěné na pozemku KN 1345/3 k. ú. Oplotec, která bude uzavřena mezi městem Horšovský Týn
a p. V. Smlouva se uzavírá na dobu 10 let s právními účinky pro každého dalšího vlastníka
nemovitosti čp. 36, Oplotec. Řeší odbor MIM.
48/7 RM projednala předloženou žádost od společnosti INVEST TEL s.r.o., Průmyslová 824,
Klatovy o vyjádření ke stavbě „Horšovský Týn, DO, Domažlická - kNN“ umístění zemního kabelu
NN v pozemku města KN 2321/3, k.ú. Horšovský Týn RM souhlasí se stavbou dle předložené
situace. Podmínky pro vstup na pozemek dotčený stavbou určí správce místních komunikací
a veřejného prostranství – BYTES HT spol. s.r.o. Horšovský Týn, zhotovitel stavby uzavře před
zahájením prací s touto společností dohodu o užívání pozemku. Před zahájením stavby bude
uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, její návrh bude
předložen do dalších jednání RM. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene – služebnosti
činí 200 Kč/bm + DPH v platné výši, minimální sazba 10.000 Kč + DPH. Rozsah zatížení pozemků
bude vyznačen v geometrickém plánu, vyhotoveném na náklady budoucího oprávněného. Řeší
odbor MIM.
48/8 RM projednala žádost OV Horní Metelsko o poskytnutí příspěvku na výsadbu jedné lípy
u křížku za obcí ve směru na Hašov. Lípa by byla umístěna na pozemek KN 640/4 v k. ú. Horní
Metelsko ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu přísluší Státnímu
pozemkovému úřadu. Příspěvek města by spočíval v nákupu zapěstovaného alejového stromu
v ceně cca do 2.000 Kč. Výsadbu a následnou péči by zajistili obyvatelé Horního Metelska. RM
ukládá OŽP opatřit vyjádření vlastníka pozemku s výsadbou stromu. Vyřizuje OŽP.
48/9 RM opětovně projednala smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální
technické mapy Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje mezi Městem Horšovský Týn
a Plzeňským krajem schválenou RM 85/6 23.4.2014 ve které se město Horšovský Týn zavázalo
k vydání OZV o vedení technické mapy obce. Po doplnění informací místostarostou viz RM 47/23,
RM pověřuje tajemnici MěÚ k přípravě OZV o vedení technické mapy obce, včetně přechodných
ustanovení, do jednání ZM. Vyřizuje KS.
48/10 RM projednala žádost TJ Dynamo Horšovský Týn, z. s., Masarykova 192, Horšovský Týn,
o souhlas s výpůjčkou prostor v objektu staré školy Vrchlického 36 a plochy na přilehlém pozemku
p. č. 507 v k. ú. Horšovský Týn. Jmenované prostory by využíval oddíl cyklotrialu TJ Dynamo.
Záměr města s výpůjčkou je vyvěšen na ÚD. RM rozhodne po sejmutí záměru z ÚD.
48/11 RM projednala a schválila nabídku firmy DOMOZA projekt s.r.o., Teslova 1202/3, 301 00
Plzeň na zpracování žádosti o dotaci v rámci programu IROP 2014 – 2020 na akci „Revitalizace
vybrané památky – sýpka čp. 129, Horšovský Týn (Oprava objektu sýpky v Horšovském Týně)“
v celkové výši 150.000 Kč bez DPH + 2% z objemu přiznané dotace, min. 40.000 Kč bez DPH. RM
schvaluje příkazní smlouvu, kterou předložila firma DOMOZA projekt s.r.o. se sídlem Teslova
1202/3, 301 00 Plzeň na zpracování žádosti o dotaci projektu „Revitalizace vybrané památky –
sýpka čp. 129, Horšovský Týn (Oprava objektu sýpky v Horšovském Týně)“ a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy. Vyřizuje starosta, MIM.
48/12 RM odkládá do příštího jednání projednání rozpočtového výhledu města Horšovský Týn na
období 2018-2020. Vyřizuje OFŠ.
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48/13 RM vzala na vědomí zprávu o průběhu hospodaření MKZ Horšovský Týn p. o. za III.
čtvrtletí 2016 mezi Městem Horšovský Týn a MKZ Horšovský Týn. Vyřizuje KS.
48/14 RM vzala na vědomí zprávu o průběhu hospodaření ZUŠ Horšovský Týn p. o. za III. čtvrtletí
2016 mezi Městem Horšovský Týn a ZUŠ Horšovský Týn. Vyřizuje KS.
48/15 RM projednala žádost ředitelky MKZ paní Leony Císlerové o povolení použít otevřený oheň
v horní části náměstí Republiky pro akce, které MKZ pořádá. Jedná se o akci Rozsvícení vánočního
stromu dne 26.11.,Vánoční jarmark a Živý betlém dne 18.12.2016. RM nemá námitek a souhlasí za
dodržení podmínek bezpečnosti návštěvníků a požární ochrany, za které odpovídá pořadatel.
Vyřizuje KS.
48/16 RM projednala žádost SDH Borovice o vyplacení částky ve výši 10.000 Kč za splnění
závazků a úkolů dle smlouvy s městem (sekání trávy a úkoly v souvislosti s požární ochranou).
Odbor ŽP MěÚ potvrdil splnění závazků (sekání trávy), RM souhlasí s vyplacením celkové částky.
Vyřizuje KS a OFŠ.
48/17 RM projednala žádost SDH Horní Metelsko o vyplacení částky ve výši 10.500 Kč za splnění
závazků a úkolů dle smlouvy s městem (sekání trávy a úkoly v souvislosti s požární ochranou).
Odbor ŽP MěÚ potvrdil splnění závazků (sekání trávy), RM souhlasí s vyplacením částky. RM
ukládá OŽP aktualizovat ve spolupráci s odborem MIM (prodeje pozemků) přesnou výměru
udržované zeleně, v části obce Horní Metelsko. Vyřizuje KS a OFŠ.
48/18 RM projednala žádost Sdružení pro obnovu kaple „Srdce Ježíšovo“ v Kocourově o vyplacení
2. splátky ve výši 6.000 Kč za splnění závazků a úkolů dle smlouvy s městem. Odbor ŽP MěÚ
potvrdil splnění závazků, RM souhlasí s vyplacením částky. Vyřizuje KS a OFŠ.
48/19 RM se seznámila a vzala na vědomí čtvrtletní zprávu CHVaKu o provozování
vodohospodářské infrastruktury města Horšovský Týn za III. čtvrtletí 2016 a nemá k ní připomínky.
Vyřizuje KS.
48/20 RM projednala žádost ředitele ZŠ Horšovský Týn pana Mgr. Pavla Janského o souhlas
s vyřazením majetku ZŠ – HP digitální projektor v hodnotě 99.900 Kč. K žádosti bylo doloženo
doporučení k vyřazení schválené servisním technikem. RM souhlasí s vyřazením výše uvedené
věci. Vyřizuje KS.
48/21 RM projednala žádost ředitele ZŠ Horšovský Týn pana Mgr. Pavla Janského o souhlas
s vyřazením majetku ZŠ dle přiloženého seznamu. K žádosti bylo doloženo doporučení k vyřazení
schválené servisním technikem. RM souhlasí s vyřazením majetku dle přiloženého seznamu.
Vyřizuje KS.
48/22 RM projednala žádost JSDHO Horšovský Týn na nákup tlakové myčky, kompresoru
a pojízdné dílenské skříňky v celkové hodnotě 47.200 Kč. RM souhlasí s nákupem výše uvedeného
materiálu v celkové hodnotě 47.200 Kč. Vyřizuje místostarosta.
48/23 RM projednala informaci tajemnice a vedoucí odboru SV Bc. Křížové, DiS. o personálním
obsazení na odboru sociálních věcí MěÚ a o výkonu agendy OSPOD, čerpání dotací a odůvodnění
pro navýšení pracovníků – OSPOD. Z důvodu nárůstu počtu soudních řízení a administrativy
spojené s výkonem OSPOD. RM souhlasí s navýšení počtu pracovníků na odboru sociálních věcí
o 1 pracovníka, tj. na celkový počet 7 pracovníků a pověřuje tajemnici vypsáním výběrového řízení
a zahrnutím mzdových výdajů včetně odvodů do návrhu rozpočtu na rok 2017 (zvýšené náklady
budou pokryty dotací). Dále ukládá KS zajistit ve spolupráci s místostarostou a OFŠ pořízení
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služebního automobilu pro účely OSV (formou leasingu, úvěru – podmínka pro uplatnění nákladů
při čerpání a následném vyúčtování dotace). Vyřizuje tajemnice, KS, místostarosta, OSV, OFŠ.
48/24 RM projednala společnou žádost chatařů z chatové oblasti Podhájí ve věci příjezdové
komunikace na pozemcích p. č. 2409/1-4 v k. ú. Horšovský Týn. RM pověřuje odbor MIM
zpracováním podkladů do dalšího jednání RM. Vyřizuje odbor MIM.
48/25 RM projednala nabídku Vydavatelství IPR na propagaci Horšovského Týna v průvodci Kam
v Praze/Křížem krážem ČR – cena 1 strany A5 za 15.000 Kč + DPH. RM nesouhlasí s nabídkou.
Vyřizuje KS.
48/26 RM projednala cenovou nabídku H.T. PROJEKT s.r.o., Pivovarská 23, Horšovský Týn na
zpracování kompletní projektové dokumentace pro využití objektu sýpky v hodnotě 104.000 Kč
včetně DPH. RM souhlasí s cenovou nabídkou na zpracování PD pro využití objektu sýpky (Oprava
objektu sýpky v Horšovském Týně). RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. Vyřizuje starosta, na
vědomí MIM.
48/27 RM informoval starosta o vývoji výstavby nové policejní služebny v H. Týně. Dle sdělení
PČR byla podána žádost o územní řízení a původní budova služebny byla označena jako nepotřebný
majetek a předána ÚZSVM. V roce 2017 bude zahájena realizace výstavby nové služebny. Vyřizuje
starosta.
48/28 RM projednala informaci z jednání komise MPR, jejímž hlavním bodem programu bylo
projednání požadavků na čerpání financí z programu regenerace MPR na rok 2017. RM se
ztotožňuje s návrhem komise a souhlasí s podáním anketního dotazníku pro rok 2017. RM vzala na
vědomí přílohu k Anketnímu dotazníku – Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2017. Vyřizuje
OVVPP – Plachá.
48/29 RM schvaluje platový výměr panu Mgr. Pavlu Janskému, řediteli Základní školy Horšovský
Týn, okres Domažlice, příspěvkové organizace dle předloženého návrhu s účinností od 1. 12. 2016.
Vyřizuje OFŠ.
48/30 RM schvaluje platový výměr paní Leoně Císlerové, ředitelce MKZ Horšovský Týn,
příspěvkové organizace dle předloženého návrhu s účinností od 1. 11. 2016. Vyřizuje MKZ.
48/31 RM uděluje plnou moc firmě STREICHER, spol. s r.o., se sídlem Plzeňská 565, 332 09
Plzeň, IČO 14706768, zastoupená projektantem Ing. Tomášem Beštou k zatupování Města
Horšovský Týn při zpracování projektové dokumentace a vykonávání veškerých úkonů ve
správních řízení vedených správními orgány ve věci: STL plynovod a přípojky – Horšovský Týn,
Plzeňské předměstí. RM pověřuje starostu podpisem plné moci. Vyřizuje KS.
48/32 RM projednala žádost pana Jiřího Veita, Domažlická 293, 346 01 Horšovský Týn, který žádá
o navýšení ceny montáže dětského hřiště v Semošicích o 3750 Kč z důvodu víceprací – odvodnění a
vyrovnání terénu. RM nesouhlasí se zaplacením víceprací. Vyřizuje místostarosta.
48/33 RM projednala žádost IV – Nakladatelství s.r.o., Koněvova 2660/141, Praha v souvislosti
s projektem Českého červeného kříže o finanční podporu při vydání edičního titulu „První pomoc
není věda“, který je určen vždy pro konkrétní region. RM nesouhlasí s poskytnutím finanční
podpory. Vyřizuje KS.
48/34 RM se seznámila s návrhem Plánu odpadového hospodářství (POH) města Horšovský Týn.
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S ohledem na vznesené připomínky města (OŽP) RM souhlasí s prodloužením termínu předání
POH do 30.11.2016. Vyřizuje KS, OŽP.
48/35 Na jednání RM se dostavil Ing. Kulíř ve věci využití areálu staré školy ve Vrchlického ulici.
Ing. Kulíř informoval členy RM a přítomného Ing. Vokáče o různých možnostech využití pozemku
i budovy tohoto areálu pro účely sociálních a zdravotních služeb – zařízení pro seniory. Projednána
byla možnost návštěvy obdobného zařízení ve Strakonicích. Vyřizuje starosta. Zpráva do příští RM.
Hlasování o jednotlivých bodech, výše uvedených v programu proběhlo veřejně, zdvižením ruky.
3) Dlouhodobé úkoly
1) Žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 1582/16 v k. ú. Horšovský Týn o výměře cca
190 m2. RM odkládá rozhodnutí po předložení aktualizované studie.
2) Generel kanalizace města Horšovský Týn - CHVaK a. s. předložil prvotní návrh zadání
generelu. Provozovatel navrhuje financování z fondu obnovy 2016. Schváleno na jiném místě
zápisu RM 36/31. Vyřizuje starosta.
3) RM – rekonstrukce Plzeňské ulice. Sleduje starosta.
4) Dotaci „Cyklostezka – Masarykova ulice“- schůzka se spoluinvestorem SÚS PK proběhla
19.5.2016. RM 38/10 - Smlouva o spolupráci podepsána. RM se seznámila s návrhem řešení –
PD.
5) „Plán velkých oprav“ pro rok 2016. Správce RM podá průběžné zprávy plnění plánu. Vyřizuje
Bytes, sleduje místostarosta.
6) RM 41/17 se seznámila a vzala na vědomí zápis ze schůze OV v Horním Metelsku dne
3. 7. 2016. Možnosti řešení jednotlivých bodů budou projednány na dalších jednáních RM.
Vyřizuje KS.
Další jednání rady města, se uskuteční v pondělí 28. 11. 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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