Usnesení z jednání rady města číslo 55
ze dne 13. 3. 2017 na MěÚ v Horšovském Týně

Kontrola plnění usnesení RM č. 54
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 AIP proběhlo (Usnesení ZM č. 06/2015 D bod
3). Městu byla předložena cenová nabídka ve výši 99.946,-Kč. RM ukládá zajistit zpracování
PD. RM 54 vzala na vědomí informaci, že cena výše uvedená je pro projekční kancelář
neakceptovatelná, došlo ke změnám ve firmě a RM požaduje předložení aktualizované
nabídky do jednání RM. 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. Byl
předložen prvotní návrh dopravního řešení. Vyřizuje starosta, 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 schválila nabídku na přepracování PD – 52/23 ve smyslu dohodnutého řešení
s panem K. PK dodala nového řešení opěrné zdi, bude projednáno s panem K. Vyřizuje starosta, na
vědomí MIM.
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e) RM 53/19 se seznámila a vzala na vědomí zápis ze schůze OV v Horšově dne 25. 11. 2016.
Možnosti řešení jednotlivých bodů budou projednány na dalších jednáních RM.
 dokončení kanalizace nepřipojených nemovitostí v Horšově,
 chodníky od zastávek autobusů v Horšově,
 vrácení zaplaceného poplatku – zřízení kanalizační přípojky,
 chodníky ke kostelu.
f) RM 54/32 projednala žádost společnosti FADIS OSIVA s.r.o., se sídlem Domažlická 36, H. Týn
o odkoupení pozemků města v k. ú. Horšovský Týn o celkové výměře 6,1581 ha, které se nachází
částečně v oploceném areálu společnosti a dále pak v jejím těsném sousedství. Společnost městu
nabízí objekt č. p. 37 Město včetně pozemku. RM odkládá se své rozhodnutí do příštího jednání
RM. RM upřednostňuje řešit majetkoprávní vztahy v rámci KPÚ. RM ukládá odboru MIM učinit
další výzvu vlastníkům zemědělské půdy v k. ú. Horšovský Týn k získání souhlasného stanoviska
pro zahájení KPÚ. Řeší odbor MIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
Nové věci k projednání
55/1 RM projednala předloženou žádost T. P. o souhlas se stavbou kanalizační přípojky k RD na
poz. KN 1086/21 ul. J. Cimrmana v pozemku města KN 1089/1, 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. RM zároveň po
projednání schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemku
města KN 1089/1, k.ú. Horšovský Týn, která bude uzavřena mezi městem Horšovský Týn
a žadatelem (strana oprávněná). Služebnost bude zřízena za jednorázovou úplatu ve výši 20,Kč/bm + DPH v platné výši, minimální sazba 500,- Kč + DPH v platné výši. V případě souběhu sítí
je každá jednotlivá síť zpoplatněna dle výše uvedené sazby. Rozsah zatížení pozemku služebností
bude vyznačen po dokončení stavby v geometrickém plánu. Řeší odbor MIM.
55/2 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 "Renovace a opravy objektů MěÚ Horšovský Týn". Výzva k podání nabídky byla zaslána
7 zájemcům. Nabídku ve lhůtě předložili celkem 3 uchazeči. RM schvaluje výběr nejvhodnější
nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem "Renovace
a opravy objektů MěÚ Horšovský Týn" a přiděluje tuto veřejnou zakázku uchazeči Kalliopé , s.r.o.,
IČO 25794914, se sídlem náměstí Míru 36, Město, 344 01 Domažlice, který předložil tuto nabídku
dle stanovených kritérií jako nabídku s nejnižší nabídkovou cenou 556 800 Kč bez DPH, cena vč.
21 % DPH činí 673 728 Kč. Rozhodnutí RM je shodné se závěry hodnotící komise. RM schvaluje
Smlouvu s vybraným uchazečem a pověřuje starostu podpisem. Řeší odbor MIM.
55/3 RM projednala návrh kupní smlouvy předložený ÚZSVM, Odloučené pracoviště Domažlice
č.j.: UZSVM/PDO/933/2017-PDOM ve věci převodu pozemků st. 11 a st. 26 vedených v katastru
nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště v k. ú. Hašov. RM postupuje tuto smlouvu
do jednání ZM s doporučením odmítnout předložený návrh s tím, že tato cena je pro město
nepřijatelná. Řeší odbor MIM.
55/4 RM projednala žádost manželů P. o převedení stávající účelové komunikace na pozemku parc.
č. 526 v k. ú. Hašov do sítě místních komunikací. Na pozemcích parc. č. 97/1 a 97/2 v k. ú. Hašov
by žadatelů si chtěli postavit dva RD. RM konstatuje, že i pozemek parc. č. 526 v k. ú. Hašov je
součástí veřejného prostranství dle stávající platné OZV města Horšovský Týn. V této části města
nejsou v síti místních komunikací zařazené žádné pozemní komunikace. RM požaduje jako podklad
ke svému rozhodnutí vyjádření odboru DSH. Řeší odbor MIM a odbor DSH.
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55/5 RM projednala vyhodnocení nabídek předložené Bytesem na akci „Statické zajištění objektu
bytového domu č. p. 26, ul. 5. května Horšovský Týn“. Nabídku předložily 3 firmy (jedna byla
vyřazena pro neúplnost nabídky). Na základě uvedeného výběrového řízení, komise pro hodnocení
nabídek doporučuje RM uzavřít smlouvu o dílo na uvedenou zakázku městu Horšovský Týn
s firmou Klempostav Horšovský Týn, Krátká ul. 100, IČ 25210386. RM schvaluje výběr
nejvhodnější nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Statické zajištění
objektu bytového domu č. p. 26, ul. 5. května Horšovský Týn“ a přiděluje tuto veřejnou zakázku
uchazeči Klempostav Horšovský Týn, Krátká ul. 100, IČ 25210386, který předložil nabídku dle
stanovených kritérií jako nabídku s nejnižší nabídkovou cenou 448 166,-Kč bez DPH, cena vč. 21
% DPH činí 515 391,-Kč. RM schvaluje Smlouvu s vybraným uchazečem a pověřuje starostu
podpisem. Vyřizuje Bytes. (místostarosta se zdržel hlasování)
55/6 RM vzala na vědomí Žádost o poskytnutí účelové dotace, kterou žadatel – Plzeňský kraj žádá
poskytovatele Město Horšovský Týn o poskytnutí dotace ve výši 148.830,- Kč za účelem zajištění
dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2017. Vzhledem k výši dotace rozhoduje
o poskytnutí dotace a schválení veřejnoprávní smlouvy ZM. Termín pro vyřízení je 30. 6. 2017.
Vyřizuje KS a ZM.
55/7 RM projednala žádost a souhlasí s likvidací opuštěných věcí předaných Policií ČR k úschově
po uplynutí lhůty určené zákonem pro vyzvednutí. Vyřizuje KS.
55/8 RM na základě výběrového řízení vybrala ze 4 přihlášených uchazečů na funkci jednatele
společnosti Bytes HT, spol. s r.o. jako nejvhodnějšího kandidáta pana Pavla Nováka. Jednatel bude
jmenován na valné hromadě v měsíci květnu letošního roku. Vyřizuje KS a Bytes. Pro účely RM
vyřadit z usnesení. Radní Ing. Walter se tohoto projednávaného bodu nezúčastnil.
55/9 RM nesouhlasí s podáním žádosti o finanční prostředky z dotačního programu Plzeňského
kraje „Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2017“ v rámci programu na
vybudování víceúčelového hřiště v areálu ZŠ Horšovský Týn na místě současného škvárového
hřiště (termín pro podání – do 13.3.2017) z důvodu časové náročnosti. RM ukládá připravit
podklady pro podání žádosti o dotaci v dalším kole dotačního programu pro rok 2018 nebo využít
dotačního titulu vypsaného MŠMT. RM ukládá odboru MIM připravit podklady pro tuto akci.
Vyřizuje MIM a KS.
55/10 RM RM bere na vědomí možnost čerpání finančního příspěvku z dotačního titulu "Podpora
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2017" na věcné vybavení. RM
souhlasí s podáním žádosti o příspěvek na věcné vybavení pro JSDHO Horšovský Týn a JSDHO
Horní Metelsko. Vyřizuje Lang, Germanová.
55/11 RM projednala žádost Římskokatolické farnosti Horšovský Týn o povolení průvodu Božího
Těla a nemá k dané věci námitek, vyjma požadavku na minimalizaci délky trasy po komunikaci II.
třídy procházející náměstím Republiky. Průvod se uskuteční v pátek dne 16. června 2017 po Mši
svaté, která začne v 15:00 hod. v kostele sv. Petra a Pavla na nám. Republiky. Procesí bude
postupovat ke čtyřem oltářům – u radnice, u zvonice, na zámeckém nádvoří a u vchodu do kostela.
RM souhlasí s uzavírkou jednosměrné vozovky od Infocentra k Jelení ulici v době od 16:00 hod do
17:30 hod. Zajišťuje MP. Vyřizuje KS.
55/12 RM projednala žádost Římskokatolické farnosti Horšovský Týn o zajištění uzavírky a zábor
veřejného prostranství v Horšovském Týně v centru města v době pořádání Malé pouti v termínu
25.6.2017. RM souhlasí. Vyřizuje KS a MP.
55/13 RM projednala žádost ředitelky MKZ paní Leony Císlerové o zajištění uzavírky a zábor
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veřejného prostranství v Horšovském Týně v centru města v době pořádání kulturních
a společenských akcí MKZ v roce 2017. Jedná se o tyto akce Uctění památky a pamětní desky
radnice a konvoj historických vozidel 5.5.2017, „Den dětí 26.5., Anenská pouť 21.-23.7. a Vánoční
jarmark 17.12. RM souhlasí. Vyřizuje MKZ, DHS, MP.
55/14 RM projednala vyhodnocení nabídek předložené Bytesem na akci „Oprava části topného
systému v objektu č. p. 105, H. Týn, sál MKZ“. Nabídku předložila jedna ze dvou oslovených
firem. Na základě uvedeného výběrového řízení, komise pro hodnocení nabídek doporučuje RM
uzavřít smlouvu o dílo na uvedenou zakázku městu Horšovský Týn zastoupené Bytesem HT spol.
s r.o., s Miroslavem Tomanem, Lazce 3, 346 01 Horšovský Týn, IČO 65574729. RM schvaluje
výběr nejvhodnější nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Oprava části
topného systému v objektu č. p. 105, H. Týn, sál MKZ“ a přiděluje tuto veřejnou zakázku uchazeči
Miroslav Toman, Lazce 3, 346 01 Horšovský Týn, IČO 65574729., který předložil nabídku dle
stanovených kritérií jako nabídku s nejnižší nabídkovou cenou 58.209,-Kč bez DPH, cena vč. 21 %
DPH činí 70.433,-Kč. RM schvaluje Smlouvu o dílo s vybraným uchazečem a pověřuje starostu
podpisem. Úhrada opravy bude provedena z fondu nájemného města, oprava se zařazuje do plánu
velkých oprav na rok 2017. Vyřizuje Bytes.
55/15 RM schvaluje na základě předložených návrhů střednědobých rozpočtových výhledů na roky
2018 a 2019 řediteli jednotlivých příspěvkových organizací v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb.
střednědobé výhledy Městského kulturní zařízení Horšovský Týn, Základní školy Horšovský Týn,
Mateřské školy Horšovský Týn, Základní umělecké školy Horšovský Týn a Chráněné dílny na roky
2018 a 2019. RM ukládá KS zveřejnit schválené střednědobé rozpočtové výhledy nejpozději do
23.3.2017 na internetových stránkách zřizovatele. Vyřizuje KS a OFŠ.
55/16 RM projednala problematiku odebírání pneumatik ve Sběrném dvoře. RM ukládá OŽP
prověřit možnost zapojení SD do systému zpětného odběru pneumatik, popř. možnost spolupráce
SD s místním subjektem zapojeným do systému zpětného odběru pneumatik. Vyřizuje OŽP.
55/17 RM vzala na vědomí informaci ředitelky MŠ, že v době od 13. 3. do 17. 3. 2017 (jarní
prázdniny základních škol) bude mateřská škola v ulici Pionýrů, Horšovský Týn uzavřena.
Přihlášené děti budou v době jarních prázdnin umístěny do MŠ v ulici Vančurova. Vyřizuje KS.
55/18 RM projednala žádost ředitelky MKZ Horšovský Týn o vytvoření dodatku č. 3 ke Zřizovací
listině schválené usnesením ZM č. 32/2010 A/8 ze dne 4. 10. 2010. Jedná se o vymezení hlavního
účelu a předmětu činnosti, konkrétně o doplnění bodu „Organizování poznávacích výletů
a exkurzí“. RM požaduje pro své rozhodnutí doplnění informací. Vyřizuje MKZ a KS.
55/19 RM projednala aktualizaci místního akčního plánu MAS Český les, z. s. a postupuje do
jednání ZM. Vyřizuje KS a ZM.
55/20 RM vzala na vědomí zápis ze zasedání školské rady č. 6 ze dne 8. 3. 2017, na kterém mimo
jiné byly projednány požadavky rodičů 2.C viz. RM 49/23. Z požadavků se školská rada ztotožnila
pouze s pořízením elektronického zámku na čipy pro vstup do budovy ZŠ. RM projednala
a souhlasí s pořízením čipovacího zařízení na vstup do budovy ZŠ a s podáním žádosti o finanční
prostředky z dotačního programu Plzeňského kraje „Plzeňský kraj – bezpečný kraj a prevence
kriminality pro rok 2017“. RM dále projednala a schválila cenovou nabídku na zavedení
přístupového systému od poskytovatele elektronického systému výdeje obědů, firmy Veřejná
informační služba, spol. s r.o., který ZŠ již plně využívá, v celkové výši 29.899,-Kč včetně DPH
a souhlasí s pořízením přístupového systému po zajištění financování v RO č. 2/2017. Vyřizuje KS
a OFŠ.
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55/21 RM projednala žádost Kulturní komise města H. Týn o zřízení zasklené vývěsky pro
smuteční oznámení v centru města v okolí vývěsek pro společenské organizace. RM navrhuje
začlenit požadavek do plánované rekonstrukce prostranství „U MÍRU“. Vyřizuje KS.
55/22 RM projednala žádost ředitelky ZUŠ o instalaci sněhových zábran na střechu budovy ZUŠ.
RM souhlasí s realizací a pověřuje Bytes zajištěním. Vyřizuje Bytes HT.
55/23 RM projednala žádost ředitelky ZUŠ o navýšení rozpočtu školy na rok 2017 z důvodu
zamýšlené rekonstrukce koncertního sálu školy o částku 171.000,- Kč včetně DPH. RM souhlasí
a navrhuje částku do RO č.2. Vyřizuje OFŠ.
55/24 RM projednala žádost SDH Horšovský Týn o možnost uspořádat noční hasičskou soutěž.
Předpokládaným termínem je 5.8.2017 od 21:00 hodin do 02:00 hodin. Místo pořádání fotbalové
hřiště v Plzeňské ulici. RM souhlasí s pořádáním akce. Vyřizuje KS.
55/25 RM projednala vyjádření JSDHO Horšovský Týn k nákupu nového zásahového vozidla.
Jednání RM se zúčastnil velitel JSDHO Horšovský Týn pan Pavel Lang. RM navrhuje zařadit
položku na nákup nového vozu CAS pro potřeby JSDHO Horšovský Týn do RO č. 2 a současně
prověřit možnost čerpání dotací na CAS. Vyřizuje OFŠ a místostarosta.
55/26 RM projednala informaci JUDr. Svejkovského o rozhodnutí Odvolacího finančního
ředitelství ve věci upuštění od úroků z prodlení na základě platebního výměru na úrok z posečkané
částky od upuštění od vyměřeného úroku. Proti tomuto rozhodnutí je možné podat správní žalobu,
a to ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí. RM postupuje věc do jednání ZM
s doporučením upustit od podání správní žaloby v této věci. Vyřizuje KS a ZM.
55/27 RM vzala na vědomí zápis z jednání Spolku Nový Valdorf a seznámila se s jednotlivými
požadavky spolku. Tyto budou konkrétně projednány na příštích jednáních RM.
55/28 RM projednala návrh smlouvy od DOMOZA projekt s.r.o., Teslova 1202/3, 301 00 Plzeň
o možnosti realizace zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016
Sb., ve znění pozdějších předpisů v rámci akce „Oprava objektu sýpky v Horšovském Týně“
v celkové výši 90.000,-Kč bez DPH. RM souhlasí se zněním smlouvy a pověřuje starostu podpisem.
Vyřizuje KS.
55/29 RM se seznámila a v případě přiznání dotace souhlasí RM s cenovou nabídkou na monitoring
projektu „Oprava objektu sýpky v Horšovském Týně“ zpracovaná firmou DOMOZA projekt s.r.o.,
Teslova 1202/3, 30100 Plzeň, IČ 28145089 ve výši 60.000,-Kč bez DPH a 75.000,-Kč a pověřuje
starostu podpisem smlouvy. Vyřizuje KS.
55/30 RM projednala dodatek č. 1 k příkazní smlouvě ze dne 6. 12. 2016 ve věci „Oprava objektu
sýpky v Horšovském Týně“ mezi městem a firmou DOMOZA projekt s.r.o., Teslova 1202/3, 30100
Plzeň, IČ 28145089. Dodatek č. 1 stanovuje max. výši odměny příkazníkovi na 150.000,-Kč bez
DPH + 2% z objemu přiznané dotace, max. však 240.000,-Kč bez DPH. RM souhlasí a pověřuje
starostu podpisem dodatku. Vyřizuje KS.
55/31 RM projednala návrh Smlouvy o budoucí smlouvě nájemní se zájemcem o provozování
fitness v objektu č.p. 24, ul. 5. května panem Janem Sladkým, Klenčí pod Čerchovem 114 a po
úpravě (minimální doba 2 roky) RM souhlasí s uzavřením, a ukládá Bytesu uzavřít smlouvu před
zahájením prací na rekonstrukci objektu. Vyřizuje Bytes.
55/32 RM projednala návrh Smlouvy o právu provést stavbu a Smlouvy o uzavření budoucí
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smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s Národním památkovým ústavem ve věci stavby
schodiště - akce „Oprava objektu sýpky v Horšovském Týně“. RM souhlasí a pověřuje starostu
podpisem. Vyřizuje KS.
55/33 RM se seznámila se seznamem inventáře objektu čp. 11 a 12 (Hotel Šumava) dodaným
realitní kanceláří, včetně orientačního odhadu ceny některých položek (kuchyně). Dále RM
doplňuje informaci z RM 54, kde se na svém jednání za přítomnosti zástupce realitní kanceláře
(RK) i obou majitelů objektu seznámila se stanoviskem a dalším možným postupem při prodeji.
Bylo konstatováno, že odhadní cena 15.000.000,-Kč je pro město maximální přípustná, může
samozřejmě padnout i návrh na snížení kupní ceny. Majitelé sdělili, že preferují co nejrychlejší
prodej objektu. Zároveň byl upřesněn i rozsah prodávaného vybavení objektu, seznam dodala
realitní kancelář a je v příloze. Cenu vybavení lze odhadnout pouze u novějších položek – nerezové
vybavení kuchyně a činí cca 800.000,-Kč. Byla též zodpovězena otázka závazků (uzavřených
smluv) na předmětu prodeje. Dle sdělení vlastníků i RK je v současné době uzavřena pouze
krátkodobá smlouva na jeden měsíc s možností prodloužení. Nájemné činí dle zaslané fotokopie
smlouvy 380.000,-Kč/měsíc. Takto vysoké nájemné však, jak je uvedeno ve znaleckém posudku
nelze považovat za nájemné v čase a místě obvyklé. Jiné závazky, dle sdělení vlastníků a RK na
objektu nezávaznou. RM postupuje věc do ZM. Vyřizuje starosta.
55/34 RM se seznámila se žádostí o změnu v osobě nájemce nebytového prostoru Nádražní č. p. 73
z důvodu transformace stávajícího nájemce na nový subjekt. BYTES HT, jako správce nemovitosti
doporučuje předmětnou změnu odsouhlasit. RM souhlasí. Vyřizuje Bytes.
55/35 RM projednala a souhlasí s pořádáním Dětského maškarního bálu dne 25. 3. 2017
v prostorách Hasičské zbrojnice Horšovský Týn, Vrchlického 12. Vyřizuje KS.
55/36 RM se seznámila a souhlasí s návrhem řešení II. etapy lokalita Lidická (U obory). RM ukládá
odboru MIM připravit podklady do jednání ZM ve věci prodeje stavebních parcel v uvedené
lokalitě. RM doporučuje ZM prodejní cenu 600,- Kč/m2 včetně DPH. Vyřizuje odbor MIM.
55/37 RM projednala zadání PD viz MRM 16/6 ve věci „H. Týn – stavební úprava ulice
Puškinova“ a preferuje řešení, při kterém vznikne co největší počet parkovacích míst. Vyřizuje
starosta.
55/38 RM a člen ZM Vokáč absolvovali návštěvu domova pro seniory v Černovicích. RM
projednala a souhlasí se zadáním studie vhodného zařízení a možného řešení využití pro důchodce
v areálu „Staré školy“. Vyřizuje starosta.
Hlasování o jednotlivých bodech, výše uvedených v programu proběhlo veřejně, zdvižením ruky.
Dlouhodobé úkoly
1) Generel kanalizace města Horšovský Týn - CHVaK a. s. předložil prvotní návrh zadání generelu.
Provozovatel navrhuje financování z fondu obnovy 2017. Vyřizuje starosta.
2) RM – rekonstrukce Plzeňské ulice. Sleduje starosta.
Další jednání rady města, se uskuteční v pondělí 3. 4. 2017 od 15:00 hod. v kanceláři starosty.
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….....................................
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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