Usnesení z jednání rady města číslo 68
ze dne 13. 11. 2017 na MěÚ v Horšovském Týně

Kontrola plnění usnesení RM č. 67
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. Doplňující podklady (znalecké posudky) byly předány LČR s.p. Vyřizuje
starosta.
b) 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. RM 65 – odbor MIM informoval o získání souhlasného stanoviska od církve
Římskokatolické farnosti Horšovský Týn. Toto stanovisko včetně žádosti je odeslané SPÚ
se žádostí o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnost IS. Vyřizuje MIM.
c) ZM č. 19 - 19/2017 E. Ukládá: RM předložit do příštího jednání ZM harmonogram dalšího
postupu prací na rekonstrukci a obnovení činnosti Hotelu Šumava. harmonogram byl předložen
starostou na jednání ZM č. 21. Starosta informoval o aktuálním stavu prací (oprava střech)
a přípravě dalších oprav (okna, podlaha malování, statik, atd.). PD odevzdána k povolení oprav.
 RM 59 ukládá připravit návrh na řešení čerpání a vyúčtování energií a vody. RM 60 –
starosta seznámil RM s doposud došlými cenovými odhady na opravy jednotlivých částí
objektu (podlaha sál, střecha). Další profese (elektro, malíři) jsou v rozpracovanosti. RM 65
podal info starosta, hotel, sál s restaurací vyklizeny, strhány koberce. Proběhla aktualizace
některých položek v plánu velkých oprav (tepelný zdroj, okna). RM souhlasí s úpravou
plánu velkých oprav. RM 67 – byla podána žádost o stavební povolení. Vyřizuje 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 –
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.
d) RM 62/28 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. MIM v RM 65
informoval o zadání zpracování znaleckého posudku. Bezúplatný převod pozemku nelze. MIM
čeká na zpracování znaleckého posudku od ÚZSVM. Vyřizuje MIM.
e) RM 64/24, RM 61/25 projednala žádost o spolupráci Národního památkového ústavu, Územní
památková správa v Českých Budějovicích, která je správcem Státní hrad a zámku v Horšovském
Týně, ve věci obnovy zámeckého parku v Horšovském Týně (změny v návštěvnickém provozu
zámeckého parku) a úprava změny režimu vstupu ze školního pozemku do zámecké zahrady –
uzavírání vchodu z parku na školní pozemek v době víkendů, svátků a prázdnin a dále opravu
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oplocení školního pozemku. RM pro své vyjádření potřebuje podrobnější informace o záměru NPÚ
obnovy parku. RM 64 se seznámila s podrobnějšími informacemi starosty o jednání s představiteli
NPÚ týkající se zámeckého parku Horšovský Týn o jeho zamýšlené obměně zámeckého parku. RM
konstatuje, že chce zachovat stávající způsob užívání parku a pověřuje starostu projednat s NPÚ
změnu provozního řádu parku, hlavně bod týkající se věkového omezení dětí pohybujících se po
parku. Vyřizuje starosta.
f) RM 64/11 projednala smlouvu o zajištění atrakcí lidové technické zábavy na akci Anenská pouť
v Horšovském Týně mezi Městem Horšovský Týn a panem Milanem Novotným, IČ 10390251. RM
odkládá rozhodnutí po vyřešení připomínek. RM 65 ukládá k vyjádření ještě OFŠ, Bytes HT.
Vyřizuje KS, Právník. Na vědomí MKZ, OFŠ a Bytes.
g) ZM 21 rozhodlo o podání výzvy k úhradě smluvní pokuty ve výši 1 718 200,-Kč na základě čl.
V. platné uzavřené kupní smlouvy č. KS – 004/2014 ze dne 10. 6. 2014 a dodatku č. 1 ze dne
5. 12. 2016; RM 65 na základě rozhodnutí ZM 21/2017 G., kde ZM rozhodlo o podání výzvy k
úhradě smluvní pokuty ve výši 1 718 200,-Kč na základě čl. V platné uzavřené kupní smlouvy č.
KS – 004/2014 ze dne 10. 6. 2014 a dodatku č. 1 ze dne 5. 12. 2016, schválila znění předložené
Výzvy k zaplacení smluvní pokuty firmě KARPEM, a.s., se sídlem náměstí Republiky 59, 346 01
Horšovský Týn, a pověřilo starostu podpisem této výzvy. RM 66 se seznámila se stanoviskem
JUDr. Julie Šindelářové, právní zástupkyně KARPEM a.s. ve věcí smluvní pokuty ve výši
1.718.000,-Kč ze dne 22. 9. 2017, která byla doručena 26. 9. 2017. Po sdělení stanoviska právníka
města zpět do RM. RM 67 projednala stanovisko právníka města k vyjádření Karpemu a RM
pověřuje JUDr. Šůsovou přípravou odpovědi. Vyřizuje starosta, právník, na vědomí OFŠ, MIM.
h) ZM 21 rozhodlo o podání dovolání proti rozsudku 12Co 226/2017-63 ve věci zaplacení smluvní
pokuty ve výši 131.020,-Kč s příslušenství České republice – Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových. RM 68Bylo podáno dovolání a zaplacen soudní poplatek. Vyřizuje právník,
na vědomí OFŠ, MIM.
ch) RM 65 ukládá na základě diskuze ZM k RO č. 4 Bytesu HT předložit kalkulaci cen nejvíce
používaných položek prací pro Město Horšovský Týn (Kč/m 2 sekání trávy, hodinová mzda
pracovníků). RM 67 předložil ředitel Bytes návrh hodinové kalkulace mzdy zaměstnanců, která je
307,-Kč a kalkulace ceny sekání za 1 m 2 je 3,21 Kč/m2. RM ukládá Bytesu připravit počet sečí ve
městě od roku 2015 do 2017. Soupis položek, které jsou čerpány z kapitoly Údržba veřejné zeleně
(včetně kácení dřevin). Tyto požadavky budou předloženy do jednání ZM v rámci RO č. 5. Vyřizuje
Bytes HT.
i) RM 66 se seznámila s prvotním návrhem na revizi znaku města, zpracovaným společností
ALERION s.r.o. RM připomínkovala návrh revize znaku a pověřila starostu dalším jednáním. RM
67 projednala prvotní návrh nové vlajky. RM upřednostňuje prostorové i barevné zjednodušení.
Vyřizuje starosta.
j) RM 66 se seznámila s návrhem společnosti EKO-SEPAR na plánované navýšení cen za služby
odpadového hospodářství od 1. 1. 2018. RM pověřuje starostu a odbor ŽP projednáním konkrétních
cen s předpokládaným dopadem do rozpočtu města. RM 68 projednala informaci od firmy EKO –
SEPAR, s.r.o., Hřbitovní 1214, 330 23 Nýřany o návrhu na zvýšení cen o 6%. RM souhlasí se
zvýšením cen o 6%. RM ukládá OŽP promítnout tuto změnu do návrhu rozpočtu města na rok
2018. Vyřizuje KS a OŽP. Pro účely RM vyřadit z usnesení. Vyřizuje OŽP, starosta.
k) RM 66 rozhodla o pořízení slavnostního vánoční osvětlení a pověřuje správce Bytes předložit
návrh do jednání RM. Bude hrazeno položkou v rozpočtu Veřejné osvětlení řádek 5 doplnění
vánoční dekorace. Vánoční výzdoba byla objednána i do ulic J. Littrowa, ul. 5. května a Dr. E.
2

Beneše. Vyřizuje Bytes, KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
l) RM 66 projednala žádost provozovatele CHVaK a.s. o stanovení výše nájemného na vodovodní
a kanalizační infrastruktuře v Horšovském Týně, které bude zahrnuto do ceny vodného a stočného
pro rok 2018 dle dodatku provozovatelské smlouvy. RM ukládá starostovi připravit návrh stanovení
výše nájemného pro kalkulaci vodného a stočného pro rok 2018. Vyřizuje starosta.
m) 67/25 RM vzala na vědomí informaci společnosti KLEMPOSTAV Horšovský Týn s.r.o., se
sídlem Krátká 100, Horšovský Týn, o přerušení prací dne 11. 10. 2017 na stavbě „Statické zajištění
objektu bytového domu č. p. 26, 5. května, Horšovský Týn“. Důvodem přerušení je nedostupnost
bytu v 2. NP. Zprávu do příští RM. Vyřizuje Bytes.
n) 67/45 RM byla informována o jednání Výboru pro územní rozvoj, které obsahovalo i množství
drobnějších podnětů spíše provozního rázu. S ohledem na rozsáhlý program dnešní RM, se rada
vrátí k vyřízení podnětů na svém příštím jednání. Vyřizuje starosta.
4) Kontrola usnesení ZM č. 22

22/2017 A. Schvaluje:

1) návrhovou komisi ve složení MUDr. Ondřej Plášil a Ing. Jaroslav Vlasák; Pro účely RM
vyřadit z usnesení.
2) program jednání ZM; Pro účely RM vyřadit z usnesení.
3) podání žádosti o bezúplatný převod pozemků dle zákona č. 92/1991 Sb., využívaných ve
veřejném zájmu - pozemky slouží obyvatelům města Horšovský Týn k zajištění přístupu
k rodinným domům, konkrétně pak převod pozemků parc. č. 2492/2, 2361/2, 2432/1, 2433,
2350/1 - část, 2349/3 – část vše v k. ú. Horšovský Týn a dále pozemků parc. č. 2349/3 –
zbývající část, 2349/4, 2349/5, 2349/6, 2349/7, 2349/8, 2349/9, 2349/11, 2349/12, 2359/1
v k. ú. Horšovský Týn, sloužících k zajištění přístupu k pozemkům města, případně třetích
osob, přístup k vodárně, k veřejně přístupné rozhledně, ke skládce TKO, z vlastnictví ČRStátního pozemkového úřadu do vlastnictví města Horšovský Týn. Vlastní návrh smlouvy
o bezúplatném převodu, kde budou stanoveny podmínky převodu, bude předložen do
jednání ZM ke schválení; Vyřizuje MIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
4) podání žádosti Státnímu pozemkovému úřadu k zahájení realizace společných zařízení Polní cesty HPC 2 v souladu se schváleným plánem společných zařízení komplexní
pozemkové úpravy v katastrálním území Semošice. Jedná se o úsek komunikace od místní
části Semošice po místní část Semošice - Peřina. V trase cesty HPC2 se nachází most M1
přes řeku Radbuzu – KM 0.017-0.031, inundační most M2 – MK 0.045-0.059 a značený
nechráněný přejezd přes trať ČD – KM 0.225-0.240. Rozsah realizace je vymezen ve
schváleném plánu společných zařízení; Vyřizuje MIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
5) návrh darovací smlouvy předložený společností KARPEM a.s., se sídlem Horšovský Týn,
náměstí Republiky 59, IČO 182 30 342, jejímž předmětem je dar nemovitosti pozemku
parc.č.1915/1 v k.ú. Horšovský Týn a komunikace na parcelách č. 1915/1, č. 2279/3 a č.
2586/6 v k.ú. Horšovský Týn. Jedná se o závazek společnosti vzešlý z kupní smlouvy č. KS
– 004/2014 ze dne 10. 6. 2014. ZM pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Vyřizuje
MIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
6) smlouvu o poskytnutí dotace Juniorfest, z.s., Spojovací 827, 334 41 Dobřany, IČO
227 34 473 ve výši 100.000,-Kč v souladu se schváleným rozpočtem města na organizační
zajištění části nákladů 10. ročníku MFF JUNIORFEST 2017; Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM
vyřadit z usnesení.
7) smlouvu o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Horšovský Týn, nám. Republiky 3,
346 01 Horšovský Týn, IČO 483 43 684 ve výši 70.000,-Kč v souladu se schváleným
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rozpočtem města na stavební úpravy krovů a střech kostela sv. Vavřince v Tasnovicích.
Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
8) RO č. 5/2017 v předloženém znění s projednanými změnami. Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM
vyřadit z usnesení.

22/2017 B. Bere na vědomí:
1) zprávu o přijatých organizačních opatřeních k zabezpečení usnesení jednání ZM č. 21 ze dne
11. 9. 2017 včetně stavu jejich plnění; Pro účely RM vyřadit z usnesení.
2) zprávu z jednání RM za období od 11. 9. 2017 do 30.10.2017; Pro účely RM vyřadit
z usnesení.
3) zprávu KV ZM; Pro účely RM vyřadit z usnesení.
4) zprávu V pro ÚR ZM; Pro účely RM vyřadit z usnesení.
5) prekludaci a souhlasí s odpisem pohledávek z účetnictví pro prekluzi v 9 případech ve výši
234.000,-- Kč pohledávek pokut a na ně navazujících 9 pohledávek ve výši 9.000,-Kč
pohledávek nákladů řízení; Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
6) odvolání pana Josefa Tesaře z funkce velitele jednotky SDH obce Horní Metelsko s účinností ode
dne 10. 10. 2017. Současně bere na vědomí jmenování pana Tomáše Zverky do funkce velitele
jednotky SDH obce Horní Metelsko s účinností od 10. 10. 2017 a dále jmenování pana Zbyňka
Krutiny do funkce zástupce velitele jednotky SDH obce Horní Metelsko s účinností od
10. 10. 2017. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

22/2017 C. Rozhodlo:
1) vystoupení města Horšovský Týn z dobrovolného svazku obcí Mikroregion Radbuza. Vyřizuje
starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

22/2017 D. Ukládá:

1) RM svolat valnou hromadu společnosti Bytes HT, spol. s r.o. do 30. 11. 2017. RM 68 ukládá
jednateli Bytes svolat valnou hromadu na 29.11.2017. od 15:00 hodin do kanceláře starosty.
Programem bude analýza nákladů nejběžnější činnosti fakturovaných městu (sekání trávy, úklid
prostranství) za období 2015, 2016, 2017, a dále projednání návrhu ceníku služeb pro rok 2018.
Vyřizuje Novák – jednatel Bytes HT. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

22/2017 E. Volí:
1) do funkce přísedící u Okresního soudu v Domažlicích paní M. Ž. Vyřizuje KS. Pro účely RM
vyřadit z usnesení.
5) Nové body k projednání
68/1 RM po projednání schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-120009633/1/VB mezi městem Horšovský Týn a společností ČEZ Distribuce a. s. Teplická 874/8, 405
02 Děčín. Věcné břemeno – služebnost spočívá v právu zřízení a provozování distribuční soustavy
– „Horšovský Týn, Petra Bezruče, 640/4 - kNN“ a to na pozemku KN 640/1, k. ú. Horšovský Týn,
vstupu a vjezdu na dotčený pozemek v souvislosti se stavbou ve prospěch oprávněného: ČEZ
Distribuce a. s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín – vlastníka a správce distribuční soustavy. Věcné
břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm + DPH v platné výši. Minimální
sazba činí 10.000,- Kč + DPH v platné výši. Rozsah zatížení pozemku věcným břemenem je
vyznačen v geometrickém plánu č. 2735-81/2015 ze dne 2.6.2017. Celková náhrada činí 10.200,Kč + DPH v platné výši. RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Řeší odbor MIM.
68/2 RM projednala předloženou žádost od společnosti OMEXOM GA Energo s.r.o, Plzeň-Bolevec
o vyjádření ke stavbě „Horšovský Týn, DO, Výhledy, 2975/3 - kNN“ připojení nové stavební
parcely KN 2975/3, k.ú. Horšovský Týn. Stavba bude uložena v pozemku ČR-SPÚ - KN 2349/3,
4

k.ú. Horšovský Týn. RM bere na vědomí tuto informaci a upozorňuje žadatele, že v této lokalitě
bude probíhat stavba města – přeložka sdělovacího vedení CETIN, která musí být zohledněna v
projektové dokumentaci a nesmí dojít ke kolizi s touto stavbou. Řeší odbor MIM.
68/3 RM projednala žádost pana V. M. o vyjádření ke stavbě STL plynovodní přípojky v ulici
Gorkého na pozemku KN 1911/5, k. ú. Horšovský Týn dle projektové dokumentace č. 12-17
vyhotovené společností STREICHER, spol. s.r.o. Plzeň.. Přípojka bude napojena na STL plynovod
v ul. Gorkého, částečně je vedena v pozemku města KN 2586/6, k. ú. Horšovský Týn v délce cca
4,5 m. RM souhlasí se stavbou dle předložené PD. RM ukládá odboru MIM zveřejnit záměr města
uzavřít nájemní smlouvu s investorem stavby plyn. přípojky v ul. Gorkého za účelem uložení,
provozování a údržby plynovodní přípojky k tomuto objektu. Výše nájemného je stanovena na 10
Kč/m2/rok, smlouva bude uzavřena do doby majetkoprávního vypořádání – uzavření smlouvy o
zřízení služebnosti inženýrské sítě, maximálně na dobu 3 let. Po uplynutí lhůty zveřejnění záměru
zpět do jednání RM. Řeší odbor MIM. (starosta se zdržel hlasování).
68/4 RM po projednání schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-0012463/1/VB „Horšovský Týn, DO, U
Potoka, 1239/51 - kNN“, která se dotkne pozemku města KN 1239/37, k.ú. Horšovský Týn.
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, U Potoka, 1239/51 - kNN“ a to na pozemku
KN 1239/37, 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, za umístění
nadzemní stavby technických zařízení inženýrských sítí za kus činí 500,- 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.
68/5 RM projednala předloženou žádost společnosti Senergo a.s. Rokycany o vyjádření k záměru
v souvislosti s plánovanou stavbou „Horšovský Týn, DO, Dr. E. Beneše, 319/1-kNN“ a návrh
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti. RM souhlasí se stavbou dle
předložené situace. Podmínky pro vstup na pozemek města dotčeného 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. Zároveň RM
schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu č. IV-12.0012506 „Horšovský Týn, DO, Dr. E. Beneše, 319/1-kNN“, která se dotkne
pozemku města KN 319/1, k.ú. Horšovský Týn, a která bude uzavřena mezi městem Horšovský
Týn a společností ČEZ Distribuce a.s. Děčín zastoupené na základě plné moci společností Senergo,
a.s., Družstevní 452/13a, 66449 Ostopovice. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou náhradu
ve výši 200,- Kč/bm + DPH v platné výši, umístění nadzemní stavby technických zařízení
inženýrských sítí za kus činí 500,- Kč + DPH v platné výši, minimální sazba činí 10.000,- Kč +
DPH v platné výši. Rozsah zatížení pozemků bude vyznačen v geometrickém plánu, vyhotoveném
na náklady budoucího oprávněného. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. Řeší odbor MIM.
68/6 RM po projednání schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
č. 030/955/2017/Šaš mezi ČR - Lesy České republiky s.p. a městem Horšovský Týn (budoucí strana
oprávněná). Věcné břemeno spočívá v právu zřízení a provozování kanalizace vybudované v rámci
stavby „Odkanalizování města Horšovský Týn – část Semošice“ a to na pozemcích KN 1800, 1846,
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k.ú. Semošice, vstupu a vjezdu na dotčené pozemky v souvislosti se stavbou ve prospěch
budoucího oprávněného: Města Horšovský Týn – budoucího vlastníka kanalizace. Věcné břemeno
bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 20.000,- Kč + DPH v platné výši. Nedojde-li
k uzavření smlouvy o zřízení služebností z důvodů předvídaných
na straně budoucího
oprávněného, zavazuje se budoucí oprávněný zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za
každou služebnost včetně případných výloh spojených s vymáháním svých pohledávek. Rozsah
zatížení pozemků bude vyznačen v geometrickém plánu vyhotoveném na náklady budoucího
oprávněného. Náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí uhradí budoucí oprávněný.
RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Řeší odbor MIM.
68/7 RM projednala předloženou žádost společnosti Energetická montážní společnost Liberec, s.r.o.
o vyjádření k plánované stavbě „Horšovský Týn, DO, Lidická, 1582/79-kNN, IV-12-0012662“
a návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti. RM souhlasí se
stavbou dle předložené situace za podmínek, že přechod ul. Lidická – komunikace bude proveden
protlakem a kabel NN bude veden mimo nově vybudované parkovací stání, umístěné na pozemku
KN 1579/154, kú. Horšovský Týn. Podmínky pro vstup na pozemek města dotčeného 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.
Zároveň RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti
a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12.0012662 „Horšovský Týn, DO, Lidická, 1582/79 kNN“, která se dotkne pozemků města KN 1582/96, 1582/87, 1582/16, 1582/78, 1183/1, 1582/76,
1579/106, 1579/105, 1579/107, 1579/104, 1579/109 , k.ú. Horšovský Týn, která bude uzavřena
mezi městem Horšovský Týn a společností ČEZ Distribuce a.s. Děčín.. Věcné břemeno bude
zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 200,- Kč/bm + DPH v platné výši, umístění nadzemní
stavby technických zařízení inženýrských sítí za kus činí 500,- Kč + DPH v platné výši, minimální
sazba činí 10.000,-Kč + DPH v platné výši. Rozsah zatížení pozemků bude vyznačen
v geometrickém plánu, vyhotoveném na náklady budoucího oprávněného. RM pověřuje starostu
podpisem smlouvy. Řeší odbor MIM.
68/8 RM projednala předloženou žádost od společnosti STEMONT JS s.r.o. Horšovský Týn
o vyjádření ke stavbě „Svinná, DO, 32/1 - Suková - kNN“ umístění zemního vedení kabelu NN
v pozemcích města KN 292/1, 293, k.ú. Svinná u Štítar. 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 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, za umístění nadzemní
stavby technických zařízení inženýrských sítí za kus činí 500,- Kč + DPH v platné výši. Rozsah
zatížení pozemku bude vyznačen v geometrickém plánu, vyhotoveném na náklady budoucího
oprávněného. Řeší odbor MIM.
68/9 RM bere na vědomí sdělení ÚZSVM ve věci stanovení ceny pozemku parc. č. 2301 v k. ú.
Horšovský Týn. RM trvá na předložení odborného odhadu, kterým byla tato cena stanovena.
S ohledem na skutečnost, že se jedná o pozemek při řece Radbuza, RM ukládá odboru MIM vznést
dotaz na ÚZSVM, zda byl tento pozemek, který tvoří levý břeh významného vodního toku Radbuza
ve správě Povodí Vltavy, státního podniku, byl nabídnut tomuto státnímu podniku k plnění
předmětu jejich činnosti. Řeší odbor MIM.
68/10 RM bere na vědomí informaci odboru MIM, že uplynula lhůta, po kterou byl zveřejněn
záměr města rozšířit předmětu výpůjčky Tělovýchovné jednotě Dynamo Horšovský Týn. RM
schvaluje rozšířit předmět Smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 13. 1. 2005 mezi městem
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a Tělovýchovnou jednotou Dynamo Horšovský Týn, ve znění dodatku č. 1 a č. 2, kterou se
přenechalo do užívání hřiště ve Vrchlického ulici a stadion v Masarykově ulici v Horšovském Týně
o pozemek parc. č. 350/23 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 207 m 2 včetně objektu – stavby
občanského vybavení (sociální zázemí pro fotbalové hřiště) na této parcele v k. ú. Horšovský Týn
včetně součástí a příslušenství (2 bojlery), dále pak přečerpávací stanice pro splaškové vody,
vodoměrná šachta, chodníky kolem objektu – zámková dlažba vše na pozemku parc. č. 350/1,
stávající výměra pozemku parc. č. 350/10 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha v k. ú.
Horšovský Týn bude opravena - původní výměra 11133 m 2 bude opravena na stávající výměru 8646
m2, předmětem výpůjčky budou zařizovací předměty - příslušenství pozemku parc. č. 350/10 –
tribuna, oplocení, zavlažovací systém, drenážní systém, přístřešky střídaček. Řeší odbor MIM.
68/11 RM projednala žádost paní G. Š. o odkoupení části pozemku parc. č. 2362/6
v k.ú. Horšovský Týn dle přiložené situace o výměře cca 5 m 2 za účelem umístění stavby. RM
postupuje žádost do jednání ZM s doporučením požadovanou část pozemku prodat min. za cenu
350,- Kč/m2 + DPH navýšenou o náklady spojené s převodem. RM ukládá odboru MIM připravit
podklady do jednání ZM. Řeší odbor MIM.
68/12 RM projednala podnět navrhovatelů – uživatelů domu Suchanovova 107, H. Týn k pokácení
stromu na pozemku parc. č. 464/1 v k.ú. Horšovský Týn. Důvodem je stínění a bránění světla do
oken domu, dále pak že kořeny stromu rozrušují chodník. RM nemá námitky k pokácení dřeviny.
RM ukládá odboru MIM podat žádost orgánu ochrany přírody k pokácení. Řeší odbor MIM.
68/13 RM projednala žádost manželů L. o nájem zahrádky v lokalitě ulice Na stráni. Jedná se o část
pozemků parc. č. 838/1 a 835/1 v k. ú. Horšovský Týn o výměře cca 260 m 2; prostor mezi stávající
zástavbou a areálem (dříve ZZN). RM ukládá odboru MIM zveřejnit záměr města přenechat
pachtovní smlouvou do pachtu předmětnou část na dobu neurčitou za cenu stanovenou ZM. Po
uplynutí lhůty zpět do jednání RM. Řeší odbor MIM.
68/14 RM se seznámila s informací odboru MIM ohledně plynofikace Plzeňského předměstí. RM
schvaluje navyšování nových odběrných plynových míst pro občany města v lokalitě dotčené
stavbou STL plynovodu, vč. s tím spojených víceprací. Řeší odbor MIM.
68/15 RM vzala na vědomí zprávu o průběhu hospodaření ZUŠ Horšovský Týn p. o. za III. čtvrtletí
roku 2017. Vyřizuje KS.
68/16 RM vzala na vědomí zprávu o průběhu hospodaření CHD Horšovský Týn p. o. za III.
čtvrtletí roku 2017. Vyřizuje KS.
68/17 RM vzala na vědomí zprávu o průběhu hospodaření MŠ Horšovský Týn p. o. za III. čtvrtletí
roku 2017. Vyřizuje KS.
68/18 RM vzala na vědomí zprávu o průběhu hospodaření MKZ Horšovský Týn p. o. za III.
čtvrtletí roku 2017. Vyřizuje KS.
68/19 RM projednala žádost SDH Horní Metelsko o vyplacení částky ve výši 13.000 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.
68/20 RM projednala žádost občanů části obce Svinná, v zastoupení na základě plné moci panem P.
K., o vyplacení částky ve výši 5.500 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.
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68/21 RM projednala žádost OS Hašov o vyplacení částky ve výši 8.000 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.
68/22 RM projednala žádost Sdružení pro obnovu kaple Srdce Ježíšovo v Kocourově o vyplacení
částky 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.
68/23 RM projednala cenové nabídky na pořízení dvou radarových ukazatelů rychlosti do části
Horšov. RM vybrala variantu GR33-C od firmy SOVT - RADIO spol. s r.o., Budějovická 1320,
389 01 Vodňany, IČO 47238810. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. Vyřizuje
místostarosta.
68/24 RM projednala a schválila ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na akci: „Vybudování
kamerového systému města Horšovský Týn“ rozšíření o 4 kamery včetně více a méně prací
v celkové ceně 50.590,- Kč vč. DPH. RM pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo s firmou COLCA - invest s.r.o., IČO 24127370, Na Roudné 443/18, Plzeň. Vyřizuje
místostarosta.
68/25 RM projednala návrh dodatku č. 4 ke smlouvě o provozování veřejného pohřebiště
prostřednictvím právnické osoby uzavřené dne 17. 6. 2002 mezi Městem Horšovský Týn a Bytes
HT, spol. s r.o. Dodatek řeší odměnu správci pohřebiště v maximální výši 410 tis. Kč vč. DPH.
Odměna zahrnuje provoz a správu hřbitova a účelně spotřebovaný materiál včetně nákladů na jeho
pořízení. RM projednala a schvaluje dodatek č. 4 a pověřuje starostu podpisem dodatku. Vyřizuje
Bytes HT.
68/26 RM projednala návrh dodatku č. 8 smlouvy o dílo týkající se údržby ploch veřejné zeleně
mezi Městem Horšovský Týn a Bytes HT, spol. s r.o. Dodatek upravuje cenu za údržbu ploch
veřejné zeleně vč. kácení dřevin, údržba zeleně v záplavovém území v celkové výši 2.297 tis. Kč.
RM projednala a schvaluje dodatek č. 8 a pověřuje starostu podpisem dodatku. Vyřizuje Bytes HT.
68/27 RM (k bodu 64/25) bere na vědomí zprávu správce Bytes HT, spol. s r.o. o změně termínu
konání jednorázové akce „Vepřobraní aneb zabijačka bez čuníka“ z 15. 11. 2017 na 24.11.2017 od
12 do 18 hodin pořádajícího Karmotera s.r.o., sídliště Lučina 292, Chodová Planá. Vyřizuje Bytes
HT, spol. s r.o.
68/28 RM bere na vědomí odpis pohledávek z roku 2010 za pokuty a náklady řízení z důvodu
skončení zákonné lhůty pro vymožení pohledávek. V případě pokut se jedná o 29 poplatníků
v celkové výši 66.250 Kč, a v případě nákladů řízení se jedná o 2 poplatníky v celkové výši 2.000,Kč. Vyřizuje OFŠ.
68/29 RM jmenuje pro funkční období 2018 – 2020 za zřizovatele paní Marii Škardovou a pana
Ing. Břetislava Vokáče za členy školské rady při Základní škole Horšovský Týn, okres Domažlice,
příspěvkové organizaci. Vyřizuje OFŠ a ZŠ Horšovský Týn.
68/30 RM schvaluje platové výměry ředitelky Mateřské školy Horšovský Týn, okres Domažlice,
příspěvkové organizace, ředitele Základní školy Horšovský Týn, okres Domažlice, příspěvkové
organizace a ředitelky Základní umělecké školy Horšovský Týn, Sady Petra Bezruče 101
v souvislosti s nařízením vlády č. 340/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a kterým se s účinností od
1.11.2017 navyšuje stupnice platových tarifů. Vyřizuje OFŠ.
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68/31 RM schvaluje aktualizovanou přílohu ke směrnici Oběh účetních dokladů – Seznam
oprávněných pracovníků ke schvalování účetních operací dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů. Vyřizuje OFŠ.
68/32 RM projednala návrh dodatku ke smlouvě o výpůjčce, jejímž předmětem je nebytový prostor
v domě č.p. 50, ul. 5. května v Horšovském Týně mezi Městem Horšovský Týn a Generálním
finančním ředitelství, Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1. Předmětem dodatku je způsob navýšení ceny
služeb o inflaci. Cenu služeb spojenou s užíváním nebytových prostor by bylo možné navýšit pouze
jednostranným oznámením ze strany půjčitele. RM souhlasí se zněním dodatku a pověřuje starostu
podpisem. Vyřizuje KS.
68/33 RM projednala žádost paní Lenky Kučerové, DiS., pověřené vedením Městské knihovny
Horšovský Týn, o navýšení počtu zaměstnanců knihovny. RM postupuje věc k projednání do
příštího jednání ZM v rámci rozpočtu města na rok 2018, po projednání zpět do RM. Vyřizuje
Městská knihovna HT, KS, OFŠ.
68/34 RM projednala žádost Městské knihovny Horšovský Týn o schválení odpisu opotřebovaných,
zastaralých, poškozených a ztracených knih. Jedná se o 1505 jednotek v celkové hodnotě 55.680
Kč. RM souhlasí s vyřazením knih dle seznamu předloženého knihovnou. Vyřizuje Městská
knihovna HT.
68/35 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 2. 12. 2017, Vánoční jarmark a Živý betlém dne 17. 12. 2017. RM nemá námitek
a souhlasí za předpokladu dodržení podmínek bezpečnosti návštěvníků a požární ochrany, za které
odpovídá pořadatel. Vyřizuje KS.
68/36 RM projednala žádost ředitelky MKZ paní Leony Císlerové o souhlas s krátkodobým
připojením na rozvodnou elektrickou skříň ve vlastnictví ČEZ a.s. umístěnou na pozemku ve
vlastnictví města poz. par. č. 2260/1. Připojení bude využito na konání adventních akcí. RM nemá
námitek a souhlasí s krátkodobým připojením a pověřuje starostu podpisem souhlasu. Vyřizuje
MKZ.
68/37 RM projednala žádosti o náhradu škody ve věci poničení osobních automobilů dne
29. 10. 2017 pádem větve stromu a stromu (prostor před sýpkou a u prodejny Mix) při vichřici, jež
rostly na pozemcích města. RM obdržela vyjádření OŽP a konstatuje, že město plánovalo likvidaci
stromu (odstranění) u sýpky, avšak z důvodu hospodárnosti tak zamýšlelo učinit až v blízké
budoucnosti, společně s plánovanou rekonstrukcí ulice Masarykova nebo rekonstrukcí prostoru před
sýpkou. Zároveň vzala na vědomí Hlášení škod od jednatele BYTES HT spol. s r.o. RM uznává
odpovědnost města a souhlasí s předáním věci pojišťovně k vyřízení. Vyřizuje místostarosta, OFŠ.
Pro účely RM vyřadit z usnesení.
68/38 RM projednala návrh smlouvy o uveřejnění reklamního inzerátu v Cestovním informátoru
mezi Městem Horšovský Týn a JOMA TRAVEL s.r.o., Záhradnická 2473/1A, 038 61 Vrútky (SK)
ve věci propagace města. RM souhlasí s pořízením reklamního inzerátu za cenu 20 tis. Kč. Vyřizuje
starosta.
68/39 RM projednala cenovou nabídku pana Leoše Pravdy, IČO 14722534, na osvětlení kostelní
věže sv. Petra a Pavla v Horšovském Týně v celkové výši 37.120,-Kč. RM po projednání souhlasí
s cenovou nabídkou a objednáním osvětlení věže. Vyřizuje starosta.
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68/40 RM projednala návrh smlouvy o dílo mezi Městem Horšovský Týn a CHVak, a.s.,
Bezděkovské předměstí 388, 344 78 Domažlice, týkající se dodávky stavby „Horšovský Týn Masarykova ulice - stavební úpravy vodovodního řadu“. Cena díla je 744.749,-Kč, tedy
901.146 Kč vč. DPH. Akce bude financována z fondu obnovy vodohospodářské infrastruktury. RM
nemá námitek a souhlasí s realizací a zněním smlouvy o dílo. RM pověřuje starostu podpisem
smlouvy. Vyřizuje starosta, KS.
68/41 RM projednala stanovisko JUDr. Táni Šůsové, právničky města, k novele veterinárního
zákona ve věci povinné registrace útulků s účinností od 1. 11. 2017 v souvislosti s provozováním
záchytné stanice v Horšovském Týně. RM ukládá OŽP provést registraci útulku. Vyřizuje OŽP.
68/42 RM projednala výsledek šetření České školní inspekce (dále jen ČŠI) stížnosti rodičů Č. na
postup pedagoga při výuce. Vedení školy ani RM vzhledem k výsledku řízení ČSI nenavrhuje žádná
opatření k nápravě. Vyřizuje OFŠ - Škardová, ředitel ZŠ Horšovský Týn.
68/43 RM bere na vědomí odstoupení pana Martina Horáka z funkce člena Výboru pro územní
rozvoj a postupuje věc do jednání ZM. Vyřizuje KS.
68/44 RM vzala na vědomí vyúčtování poskytnuté dotace ZUŠ Horšovský Týn na pokrytí nákladů
na dopravu folklorního souboru Klíček do Strážnice. Skutečné náklady činily 10.890 Kč. Rozdíl
činí 1.110,-Kč a ZUŠ by nevyčerpanou část dotace využila na rekonstrukci sálu. RM souhlasí
s použitím nevyčerpané částky na rekonstrukci. Vyřizuje ZUŠ, OFŠ.
68/45 RM vzala na vědomí potvrzení Českého červeného kříže o přijetí daru od Města Horšovský
Týn ve výši 3.010 Kč na základě Dohody o instalaci a umístění sběrných nádob na vyřazené textilie
a obuv. Vyřizuje OFŠ.
68/46 RM projednala znění Pravidel pro oceňování významných životních událostí občanům města
Horšovský Týn a schvaluje vnitřní předpis č. 34 - Pravidla pro oceňování významných životních
událostí občanů města Horšovský Týn, oslav jubilejních svateb. Vyřizuje KS, OVVPP – matrika.
68/47 RM se seznámila s výsledkem výběrového řízení pod názvem „Horšovský Týn, parkoviště
Pivovarská ulice“. Předmětem výběrového řízení je výběr zpracovatele projektové dokumentace
pro: Horšovský Týn, parkoviště Pivovarská ulice. RM přiděluje tuto veřejnou zakázku uchazeči:
Ing. Jaroslav Rojt, Vodní 27, 34401 Domažlice – Město, IČO: 12285447 s cenou 84.000,- Kč/bez
DPH, tj. 101.640,- Kč/s 21% DPH. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s vítězným
uchazečem. Řeší odbor MIM.
68/48 RM projednala návrh Smlouvy o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku
vlastníka číslo: 85000001167, která se má uzavřít podle ust.§. 1746 (2) občanského zákoníku mezi
městem Horšovský Týn (dále jen Vlastník) a Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, p.o. (dále
jen Investor). Předmětem smlouvy je oprávnění Investora zřídit stavbu s označením „II/193
Horšovský Týn – Domažlice“ (dále jen Stavba) na pozemcích města v k. ú. Horšovský Týn,
vstupovat a vjíždět na dotčené pozemky města v souvislosti s prováděním průzkumných prací,
předprojektové a projektové přípravy Stavby a se zřizováním, provozem, opravami a údržbou
Stavby. Vlastník strpí úpravy na dotčených pozemcích v souvislosti s provedením Stavby. Dotčené
pozemky, resp. jejich část dotčená trvalým záborem bude po realizaci geometricky zaměřena
a dojde k majetkoprávnímu vypořádání. RM postupuje tuto záležitost do jednání ZM, neboť
smlouvou se zakládá závazek města k majetkoprávnímu vypořádání. RM ukládá odboru MIM
připravit podklady do jednání ZM. Řeší odbor MIM.
68/49 RM projednala informaci o změnu systému poskytování slev ve veřejné dopravě
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v Plzeňském kraji s účinností od 1. 1. 2018. RM souhlasí se zapojením a spoluprací při zajištění
distribuce Plzeňské karty a rozhodla, že tuto činnost bude vykonávat MKZ Horšovský Týn p.o. –
Informační centrum. Vyřizuje MKZ, KS.
68/50 RM projednala návrh správce Bytes HT o záměru pronájmu nebytových prostor v Nádražní
73, Horšovský Týn – prostor 41 m² a prostor 76 m². Správce obdržel celkem tři žádosti o pronájem
a navrhl přidělení nebytového prostoru o velikosti 76 m² (z důvodu rozšíření stávající výroby)
s dobou nájmu na dobu neurčitou a výše nájemného dle pravidel pro pronajímání nebytových
prostorů. Druhý prostor o velikosti 41 m² správce navrhl přidělit s dobou pronájmu na dobu
neurčitou, výše nájemného bude stanovena dle pravidel pro pronajímání nebytových prostorů a za
podmínky dodržení souladu požadovaného záměru a schváleného užívání nebytového prostoru.
Záměr města o pronájmu byl vyvěšen na úřední desce. Výše nájmu bude uzavřena na základě
pravidel pro uzavírání smluv na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a výše nájemného
bude stanovena podle účelu využití. RM souhlasí s pronájmem za výše uvedených podmínek dle
návrhu správce. Vyřizuje Bytes HT.
68/51 RM projednala žádost paní M. Š. o odložení výpovědi z nájmu městského bytu. Důvodem
výpovědi z bytu je dluh ve výši 57.457,-Kč. RM po projednání ukládá správci Bytes HT dohodnout
splátkový kalendář na úhradu dlužné částky na nájemném nebo jednorázovou úhradu nájemného,
tak aby zůstatek dluhu činil maximálně hodnotu 3 měsíčních nájmů. Dále RM ukládá OSV zjistit
možnost čerpání příspěvku na bydlení nebo jiného příspěvku. RM odkládá své rozhodnutí do
předložení podkladů. Vyřizuje Bytes HT, OSV.
Hlasování o jednotlivých bodech, výše uvedených v programu proběhlo veřejně, zdvižením ruky (44-0-0 mimo bod 68/3 – pan Mothejzík se zdržel hlasování).
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, řed. MŠ.
 62/23 RM projednala možnost doplnění úpravy náměstí Republiky, Jana Littrowa a ul.
Plzeňská – úsek pod klášterem v H. Týně o květinovou výzdobu na rok 2018. RM ukládá
zajištění finančních prostředků na rok 2018 na květinovou výzdobu. RM 64 projednala
návrh na umístění výzdoby. Plánek předán na Bytes HT. Bytes zajístí cenovou nabídku na
pořízení. Vyřizuje Bytes HT.
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 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. Vyřizuje starosta.

Další jednání rady města se uskuteční v pondělí 27. 11. 2017 od 15:00 hod. v kanceláři starosty.

…...................................
Václav Mothejzík v.r.
starosta

…................................
Zdeněk Křivka v.r.
radní

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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