Usnesení z jednání rady města číslo 51
ze dne 30. 12. 2016 na MěÚ v Horšovském Týně

Kontrola plnění usnesení RM č. 50
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/m 2. 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. PD objednána u Ing. Rojta, Domažlice.
Vyřizuje starosta a OFŠ.
c) 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.
d) 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 byly odeslány projektantovi. Odbor MIM informoval o
vyjádření projektanta o variantním řešení opěrné zdi. Nutno projednat s navrhovatelem. Schůzka
proběhla. RM souhlasí s objednáním přepracování PD objektu opěrné zdi ve smyslu dohodnutého
řešení s panem K. Požádána PK o nabídkovou cenu změny projektu. Vyřizuje starosta, na vědomí
MIM.
e) 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
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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. Po doplnění informací
místostarostou pověřuje RM tajemnici MěÚ k přípravě OZV o vedení technické mapy obce, včetně
přechodných ustanovení, do jednání ZM.
f) 48/12 RM odložila projednání rozpočtového výhledu města Horšovský Týn na období 20182020. RM 50 se seznámila s návrhem rozpočtového výhledu města Horšovský Týn na období 2018
- 2019 předložený OFŠ a postupuje věc do jednání ZM. Vyřizuje OFŠ. Rozpočtový výhled schválen
ZM č. 16/2016.
g) 49/13 RM se seznámila s návrhem cen vodného a stočného pro rok 2017, předloženým
provozovatelem vodohospodářské infrastruktury města společností CHVaK a.s.. RM nesouhlasí
s kalkulací cen a RM pověřuje starostu jednáním s provozovatelem VH infrastruktury. Vyřizuje
starosta.
h) 49/23 RM projednala informaci tajemnice o požadavcích rodičů žáků 2. C ZŠ Horšovský Týn.
Z třídní schůzky ze dne 24. 11. 2016 vzešel podnět na nutnost pořízení uzamykatelných skříněk pro
děti na I. stupni, pořízení videotelefonu i ke dveřím u hlavního vstupu do školy pro účely družiny a
dalším podnětem je pořízení elektronického zámku na čipy na vstup do školy pro jednotlivé žáky.
Důvodem je neustálé vyčkávání na vpuštění žáku do školy po zahájení vyučování (např. po
příchodu od lékaře atd.). RM pověřuje starostu projednáním podnětů s ředitelem školy a se školskou
radou. Vyřizuje ředitel ZŠ, KS, OFŠ – Škardová. Na vědomí školská rada.
Kontrola usnesení ZM č. 16/2016 ze dne 1. 12. 2016
Zastupitelstvo města Horšovský Týn:
16/2016 A. Schvaluje:
1) návrhovou komisi ve složení: Ing. Petr Lahoda a Ing. Jaroslav Vlasák;
2) přejmenování bodu č. 5 na Projednání možnosti koupě nemovitosti č. p. 11 a č. p. 12 náměstí
Republiky, Horšovský Týn;
3) doplnění bodu č. 11 – Pokuta uložená od ÚZVSM;
4) program jednání ZM;
5) prodej části pozemku KN 793/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 65 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v k. ú. Horšovský Týn panu V. P. za kupní
cenu 80 Kč/m2. Převod pozemku je osvobozen od DPH. Kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem nemovitých věcí. Kupní cena bude uhrazena nejpozději v den podpisu
kupní smlouvy. Poplatníkem z nabytí nemovitých věcí je podle zákonného patření Senátu
kupující (nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci); Vyřizuje MIM.
6) RO č. 7/2016 v předloženém znění; Vyřizuje OFŠ.
7) rozpočtový výhled města Horšovský Týn na roky 2018 - 2019 v předloženém znění v souladu
s ust. § 3 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů. Vyřizuje OFŠ.
8) rozpočet města Horšovský Týn na rok 2017 s projednanými změnami; Vyřizuje OFŠ.
9) aktualizovaný Program regenerace MPR Horšovský Týn pro rok 2017 – 2021. Vyřizuje Plachá –
OVVPP.
16/2016 B. Bere na vědomí:
1) zprávu o přijatých organizačních opatřeních k zabezpečení usnesení jednání ZM č. 15 ze dne
7. 11. 2016 včetně stavu jeho plnění;
2) zprávu z jednání RM za období od 24. 10. 2016 do 12. 12. 2016;
3) zprávu KV ZM;
4) zprávu Výboru pro územní rozvoj ZM;
16/2016 C. Nezařadí:
1) do programu hlasování o novém složení Osadního výboru Horšov;
16/2016 D. Zmocňuje:
1) RM k provedení rozpočtového opatření č. 8 pro rok 2016. RM může upravit některé položky
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rozpočtu v rámci jednotlivých kapitol, provádět přesuny a to jak příjmové, tak výdajové části
rozpočtu města. Nejbližšímu jednání ZM bude rozpočtové opatření č. 8 pro rok 2016 dáno na
vědomí. Vyřizuje OFŠ.
16/2016 E. Nesouhlasí:
1) se zaplacením pokuty uložené ÚZSVM. Vyřizuje starosta, OFŠ;
16/2016 F. Ukládá:
1) RM činit další kroky ve věci uložené pokuty od ÚZSVM. Viz bod 51/24. Vyřizuje KS.
Nové věci k projednání
51/1 RM bere na vědomí žádost společnosti EUROMAROLAN s.r.o., se sídlem Holýšov, nám.
5. května 101, o vydání stanoviska města k předložené dokumentaci „Stavební úpravy rodinného
domu č. p. 20“ v ulici Pivovarská, Horšovský Týn. Po rekonstrukci objektu vznikne stavba
ubytovacího zařízení – penzion s osmi ubytovacími jednotkami – apartmány včetně potřebného
zázemí. RM nemá výhrady k záměru žadatele a ukládá odboru MIM stanovit jako podmínku
města – účastníka územního řízení, stanovisko společnosti Bytes HT spol. s r.o. Řeší odbor MIM.
51/2 RM projednala návrh společnosti AGRO Staňkov a.s., Plzeňská 350, 345 61 Staňkov na
propachtování pozemků města sousedících s pozemky, které společnost užívá od 1.10.2016 v k.ú.
Horšovský Týn a Horšov, konkrétně pak pozemků parc.č. 1100, 1821/5, 1821/6, 1821/7 a 1821/8
v k. ú. Horšovský Týn a v k. ú. Horšov pak pozemek KN 1795 a KN 25/1. RM ukládá odboru MIM
zveřejnit záměr města propachtovat pozemky města zájemci s nejvyšší nabídkou, přičemž
minimální pachtovné je stanoveno na 3.500 Kč/ha/rok. Řeší odbor MIM, po uplynutí lhůty zpět do
jednání RM.
51/3 RM bere na vědomí informaci odboru MIM o uplynutí lhůty, po kterou byl zveřejněný záměr
města přenechat do užívání (smlouvou o výpůjčce) část pozemku KN 706/4 – trvalý travní porost
o výměře cca 170 m2 v kat. území Horšovský Týn panu F. Ch. za účelem výstavby veřejně
přístupné účelové komunikace na tomto pozemku. Doba výpůjčky je stanovena na 20 let. RM
schvaluje smlouvu o výpůjčce části pozemku KN 706/4 v k. ú. Horšovský Týn dle podmínek
zveřejněných v záměru města. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. Řeší odbor MIM.
51/4 RM projednala žádost manželů K. o odkoupení pozemku parc.č. 292/5 v k.ú. Svinná u Štítar.
Jako důvod uvádí rozšíření zahrady při objektu č. p. 3 na parcele st. 10, v jejímž přímém sousedství
se požadovaná parcela nachází. RM postupuje tuto žádost do jednání ZM s doporučením pozemek
prodat min. za cenu dle Zásad tvorby ceny pozemků, které bude měst prodávat. Řeší odbor MIM.
51/5 RM projednala žádost pana V. H. o „zaplánování“ vjezdu na parcelu č.124/4 v k. ú. Horšovský
Týn v Plzeňské ulici v rámci rekonstrukce této ulice. RM nemá výhrady ke zřízení nového sjezdu.
RM ovšem upozorňuje žadatele, že se jedná o nový sjezd na parcelu, jehož povolení včetně
realizace si musí zajistit žadatel sám na svoje náklady. Žadatel je dále povinen respektovat stávající
projektovou dokumentaci rekonstrukce Plzeňské ulice. Řeší odbor MIM.
51/6 RM projednala předloženou žádost p. F. o vyjádření ke stavbě přípojky NN k pozemku KN
1570/1, k. ú. Horšovský Týn. Nová přípojka bude po realizaci ve vlastnictví žadatelky. Bude
uložena v pozemku města KN 2576/36, k. ú. Horšovský Týn (stavbou nebude dotčen chodník).
Pilíř pro umístění elektroměrového rozvaděče bude umístěn na pozemku žadatelky. RM souhlasí se
stavbou dle předložené žádosti a situace. Řeší odbor MIM.
51/7 RM projednala předloženou žádost od společnosti JH projekt s.r.o. Národních mučedníků 196,
Klatovy o vyjádření ke stavbě „Horšovský Týn, přeložka kabelového vedení, Masarykova ul.“
umístění zemního vedení kabelu NN v pozemcích města KN 2485/1 a 2580/36, k. ú. Horšovský
3

Týn RM souhlasí se stavbou dle předložené situace. Podmínky pro vstup na pozemky dotčené
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
pozemků. 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.
51/8 RM po projednání schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-0011596/1 „Horšovský Týn, DO,
Domažlická - kNN“, která se dotkne pozemku města KN 2321/3, k.ú. Horšovský Týn. Smlouva
bude uzavřena mezi městem Horšovský Týn a společností ČEZ Distribuce a.s. Děčín zastoupené
na základě plné moci společností INVEST TEL, s.r.o., Průmyslová 824, 339 01 Klatovy (budoucí
oprávněná strana). Věcné břemeno – služebnost spočívá v právu zřízení a provozování zařízení
distribuční soustavy „Horšovský Týn, DO, Domažlická – kNN“ a to na pozemku KN 2321/3, 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. Rozsah zatížení
pozemku bude vyznačen v geometrickém plánu, vyhotoveném na náklady budoucího 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.
51/9 RM se na podnět Ing. Vlasáka zabývala aktuální plynofikací města. RM ukládá OVÚP
připravit mapu aktuální plynofikace města do příštího jednání RM. Vyřizuje OVÚP.
51/10 RM projednala rozpočtové opatření č. 8/2016 rozpočtu města Horšovský Týn na rok 2016
předložené vedoucím OFŠ MěÚ Horšovský Týn. RM schválila RO č. 8/2016 v předloženém znění
a uložila starostovi předložit tento materiál do jednání ZM. Vyřizuje OFŠ, starosta.
51/11 RM na základě žádosti Bytes HT, spol. s r.o., provozovatele plynových kotelen, odsouhlasila
výměnu zásobníku teplé vody OKC 300 NTRR/1Mpa nepřímotopný Dražice za nepřímotopný
ohřívač vody Brilon HT 300ERMR. Výměna se uskuteční v plynové kotelně ul. Vančurova, č. p.
235, Horšovský Týn z důvodu prorezavění topné vložky. Vyřizuje Bytes HT.
51/12 RM projednala nabídky na pořízení služebního vozidla pro potřeby Odboru sociálních věcí
MěÚ formou operativního leasingu od tří společností. Jako cenově nejvýhodnější byla vybrána
nabídka společnosti AUTOCENTRUM JAN ŠMUCLER s.r.o., Borská 59, 301 00 Plzeň, typ
vozidla Škoda Fabia 1,2 TSI 66 kW. RM souhlasí s pořízením vozidla formou operativního leasingu
od společnosti ŠkoFIN s.r.o., Pekařská 6, 155 00 Praha 5 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Vyřizuje místostarosta.
51/13 RM bere na vědomí schválení zpracovaného nového Plánu odpadového hospodářství města
Horšovský Týn Krajským úřadem Plzeňského kraje – odbor životního prostředí. Vyřizuje OŽP.
51/14 RM byly předloženy a vzala na vědomí protokoly o výsledku finanční kontroly hospodaření
s veřejnými prostředky příspěvkových organizací města Horšovský Týn. Závažné pochybení
obecně závazných právních předpisů nebylo zjištěno. Nalezená drobná pochybení (chybějící podpis
oprávněné osoby dle zákona č. 320/2001 Sb.) byla napravena při kontrole na místě. V případě
nutnosti aktualizace vnitřních směrnic příspěvkové organizace je v protokolu stanoven termín
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nápravy a předložení nového znění směrnic kontrolní komisi. Vyřizuje OFŠ.
51/15 RM projednala a schválila Smlouvu o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS
Plzeňského kraje ve věci opravy objektu sýpky – vodovodní přípojka mezi Městem Horšovský Týn
a Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, p.o., Škroupova 18, 306 13 Plzeň. RM pověřuje
starostu podpisem. Vyřizuje KS.
51/16 RM projednala žádost KÚ Plzeňského kraje, odboru sociálních věcí, oddělení správního
a realizace projektů, o podepsání „Pověření k výkonu služby obecného hospodářského zájmu“. Toto
pověření mj. obsahuje i stanovenou výši vyrovnávací platby, tj. maximální možnou výši finančních
prostředků, kterou lze získat na činnost Pečovatelské služby H. Týn. RM pověřuje starostu
podpisem tohoto pověření. Vyřizuje OSV, KS. Na vědomí OFŠ.
51/17 RM projednala žádost SDH Semošice o proplacení částky za splnění závazků a úkolů dle
dohody o spolupráci v oblasti požární ochrany (dále jen „dohoda“) s městem Horšovský Týn. RM
konstatuje, že SDH Semošice provedlo práce dle čl. III. odst. 2 dohody a to v celkovém objemu
prací cca 5.900 m2. Vzhledem k navýšení objemu prací RM rozhodla o poměrném navýšení částky
za tyto práce dle čl. V odst. 4 dohody. RM souhlasí s proplacením částky v celkové výši 17.000 Kč.
Vyřizuje KS, OFŠ.
51/18 RM projednala návrh Dohody o spolupráci mezi Městem Horšovský Týn a SH ČMS – Sbor
dobrovolných hasičů Horní Metelsko na úseku požární ochrany a údržby veřejného prostranství
v části Horní Metelsko. Údržbu veřejného prostranství v této části bude provádět Sbor
dobrovolných hasičů Horní Metelsko na základě uzavřené dohody. Kontrolu plnění smluvních
podmínek bude provádět OŽP. RM schvaluje navýšení příspěvku za údržbu veřejného prostranství
z 15.000 Kč na 20.000 Kč z důvodu údržby větší výměry udržovaného prostranství dle plánku,
který je součástí této dohody. RM souhlasí s návrhem dohody a pověřuje starostu podpisem.
Vyřizuje KS. Na vědomí OŽP.
51/19 RM bere na vědomí a nemá námitek k převodu členských práv a povinností vyplývajících
z předmětu Smlouvy o převodu družstevního podílu mezi A. B. M. na nabyvatele pana O. B. ve věci
bytové jednotky č. 6, domu č. p. 275 Vančurova ul., Horšovský Týn, Nájemního družstva
Horšovský Týn. Vyřizuje starosta.
51/20 RM se seznámila s cenovými nabídkami na zhotovení PD na realizaci infrastruktury pro II.
etapu lokalita Lidická (U obory). Jako nejvýhodnější nabídku vybrala RM nabídku projekční
kanceláře Ing. Jaroslav Rojt, Vodní 27, Domažlice ve výši 329.000,-Kč bez DPH, 398.090,-Kč
s DPH. Po zajištění dofinancování v RO č. 1/2017 pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
Vyřizuje starosta, OFŠ.
51/21 RM projednala a schválila smlouvu o uveřejnění reklamního inzerátu v Cestovnom
informátore mezi Městem Horšovský Týn a Joma Travel, s.r.o., Záhradnická 2473/1A, 038 61
Vrútky (SK) ve věci propagace města a pověřuje starostu podpisem. Vyřizuje KS.
51/22 RM se seznámila s nabídkami na zhotovení účelové mapy areálu staré školy ve Vrchlického
ulici jako podkladu pro zhotovitele studie a PD. Jako nejvýhodnější vybrala RM nabídku Ing. Petra
Lahody, ve výši 6.500,-Kč + DPH. Vyřizuje KS. (radní Lahoda se zdržel hlasování).
51/23 RM projednala průběh čerpání prostředků fondu obnovy vodohospodářské infrastruktury
Města Horšovský Týn a souhlasí s jeho doplněním dle návrhů provozovatele CHVaK a.s. Vyřizuje
starosta.
51/24 RM projednala žádost starosty o proplacení nevyčerpané dovolené za rok 2016 a nesouhlasí
5

s proplacením nevyčerpané dovolené. Vyřizuje KS. (starosta Mothejzík se zdržel hlasování)
51/25 RM po poradě s právníkem projednala návrh sdělení pro ÚZSM ve věci smluvní pokuty ve
výši 131.020 Kč, souhlasí s obsahem sdělení a pověřuje starostu města jeho podpisem a odesláním.
Vyřizuje KS.
51/26 RM projednala návrh Dohody o spolupráci mezi Městem Horšovský Týn a SH ČMS – Sbor
dobrovolných hasičů Semošice na úseku požární ochrany a údržby veřejného prostranství v části
Semošice (dále jen „dohoda“). Údržbu veřejného prostranství v této části bude provádět Sbor
dobrovolných hasičů Semošice na základě uzavřené dohody. Kontrolu plnění smluvních podmínek
bude provádět OŽP. RM schvaluje navýšení příspěvku za údržbu veřejného prostranství z 2.500 Kč
na 14.000 Kč z důvodu údržby větší výměry udržovaného prostranství dle plánku, který je součástí
této dohody. RM souhlasí s návrhem dohody a pověřuje starostu podpisem. Vyřizuje KS. Na
vědomí OŽP.
51/27 RM projednala nabídky na poskytování právních služeb městu Horšovský Týn, jako
nejvýhodnější vybrala nabídku JUDr. Táňi Šůsové, se sídlem Máchova 556, 33401 Přeštice,
IČO 88352978, na částku 25.000 Kč/měsíční. RM schválila návrh smlouvy a pověřila 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
190 m2. RM odkládá rozhodnutí po předložení aktualizované studie. Studie zapsána a RM
ukládá odboru MIM předložení do ZM. Vyřizuje MIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
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“. RM 38/10 - Smlouva o spolupráci podepsána. RM se
seznámila s návrhem řešení – PD.
5) RM 41/17 - 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 16. 1. 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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