Zápis a usnesení z jednání rady města číslo 73
ze dne 22. 1. 2018 na MěÚ v Horšovském Týně
1)Zahájení
Jednání rady města zahájil starosta v 15:00 hod. a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina
členů RM, a že RM je schopna usnášet se o všech bodech programu jednání.
2) Určení ověřovatelů zápisu a schválení programu jednání
Zápis ověřují a podepisují Václav Mothejzík a David Škopek. Program byl schválen všemi
přítomnými.
3) Kontrola plnění usnesení RM č. 72
a) 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.
b) 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. RM 68/9 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, nabídnut
tomuto státnímu podniku k plnění předmětu jejich činnosti. RM 73 bere na vědomí informaci o kupní
ceně za pozemek parc.č.2301 v k.ú. Horšovský Týn. RM postupuje tento materiál do jednání ZM s
doporučením doposud přijatá usnesení ZM neměnit. Jednání byl přítomen pan J. S. a RM si vyslechla jeho
stanovisko k věci. Řeší odbor MIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.

c) RM 64/11 projednala smlouvu o zajištění atrakcí lidové technické zábavy na akci Anenská pouť
v Horšovském Týně mezi Městem Horšovský Týn a panem M. N. RM odkládá rozhodnutí po
vyřešení připomínek. RM 65 ukládá k vyjádření ještě OFŠ, Bytes HT. RM 72 - Připomínky
jednotlivých odborů, budou zapracovány do návrhu smlouvy a projednány na další RM. Vyřizuje
KS, Právník. Na vědomí MKZ, OFŠ a Bytes.
d) 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.
RM 69 projednala další předložený návrh na novou vlajku a revizi znaku. RM trvá na damaskování
ve znaku a nezavádění dalšího barevného odstínu na vlajce a znaku. RM 72 požaduje ponechat
pole na znaku bez damaskování, vlajku předložit variantně bez trojlístků a s trojlístky ve čtyřech
barvách (červená, černá, modrá a zelená). Vyřizuje starosta.
e) 70/25 RM ukládá připravit změnu pravidel Rady města Horšovský Týn pro přidělování bytů
v majetku Města Horšovský Týn pro nově přidělované byty do příštího jednání RM. Vyřizuje
starosta, právník, Bytes.
4) Nové body k projednání
73/1 RM bere na vědomí informaci nájemce městských kotelen – společnosti Bytes HT spol. s r.o.
o celkovém skutečně vyrobeném množství tepelné energie za rok 2017. Nájem za kotelny dle platné
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nájemní smlouvy ve znění dodatků pro rok 2018 činí 830.614 Kč + DPH (výše nájemného za rok
2017 navýšená o průměrnou míru inflace předchozího roku). Řeší odbor MIM, pro účely RM
vyřadit z usnesení.
73/2 RM schvaluje na základě návrhu nájemce městských kotelen převod (prodej) tří regulátorů
tlaku plynu včetně protokolů a revizí, konkrétně pak regulátor tlaku plynu Alz-6U/BD (dále jen
RTP) výrobní číslo 801992/08 v objektu Karla Čapka 183, RTP výrobní číslo 62130/94 v objektu
Vančurova 235 a RTP výrobní číslo 4105 v objektu Vančurova 238 vlastníkům těchto objektů,
případně společenství vlastníků jednotek nebo správci v předmětných domech. Předmětné
regulátory jsou pro město nepotřebné. Kupní cena je stanovena na 500 Kč/ks. Řeší odbor MIM ve
spolupráci s nájemcem městských kotelen. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
73/3 RM projednala předloženou žádost Ing. arch. V. Masopusta - projektanta stavby o souhlas se
stavebním záměrem a se stavbou kanalizační přípojky k zahradnímu domku, umístěném na
pozemcích KN 1239/51, 1239/107 s napojením na hlavní kanalizační řad. Stavbou přípojky budou
dotčeny pozemky města KN 1239/37, 2345/3, k.ú. Horšovský Týn RM souhlasí se stavebním
záměrem a se stavbou kanalizační přípojky dle předložené projektové dokumentace, vyhotovené
společností Ing. Arch. V. Masopustem, č. zakázky 11041, datum 11/2017, ohlášení stavby za
podmínky, že na pozemku investora bude na kanalizační přípojce umístěna kontrolní šachta
a napojení na hlavní kanalizační řad bude provedeno v souladu s vyjádřením společnosti CHVaK
a.s. Domažlice č. 512217 ze dne 18.12.2017. 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, která se dotkne pozemků města KN 1239/37, 2345/3, k.ú. Horšovský Týn a bude uzavřena
mezi městem Horšovský Týn a p. P. B. (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. Rozsah zatížení pozemku služebností bude vyznačen po dokončení stavby
v geometrickém plánu. Řeší odbor MIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
73/4 RM vzala na vědomí informaci odboru MIM o přípravných pracích ke stavbě „Horšovský Týn,
část Horšov, 2. etapa“. RM schvaluje návrh projektové dokumentace k této stavbě včetně příjezdové
komunikace k čerpací stanici ČS2 a zásahu do hradební zdi (součást areálu Horšovské obory). Řeší
odbor MIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
73/5 RM projednala předloženou žádost společnosti Ekolinda s.r.o. o snížení jednorázové náhrady
za zřízení služebnosti inženýrské sítě – elektropřípojky VN -vzdušné vedení – stanovené dle
sazebníku města, vedené přes pozemek města KN 1879, k.ú. Semošice., utvořený v rámci
komplexních pozemkových úprav v k.ú. Semošice. RM nesouhlasí se změnou sazby, výše náhrady
za zřízení služebnosti bude uhrazena dle platného sazebníku. Řeší odbor MIM, pro účely RM
vyřadit z usnesení.
73/6 RM projednala žádost ČR - ÚZSVM o vyjádření k převodu části pozemků KN 1218/6,
2419/20, k.ú. Horšovský Týn v celkové výměře 32 m2 oddělenou dle předloženého geometrického
plánu č. 2745-101/2017 (pozemek nově označen KN 1218/7) na fyzickou osobu – vlastníka
sousední nemovitosti KN 1219, 1218/5, k.ú. Horšovský Týn. RM souhlasí s převodem částí
pozemků uvedených v žádosti. Řeší odbor MIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
73/7 RM projednala předloženou žádost ČR - ÚZSVM o vyjádření k převodu pozemku KN
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1431/1, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 258 m2 v katastrálním území Horšovský Týn na
fyzické osoby – vlastníky sousedních pozemků KN č. 1430 a dále pak 1432, 1433 a 1434
v katastrálním území Horšovský Týn. RM souhlasí s převodem pozemku státu parc.č.1431/1
v katastrálním území Horšovský Týn do vlastnictví fyzických osob – vlastníků sousedních
pozemků. Řeší odbor MIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
73/8 RM bere na vědomí informaci odboru MIM ohledně dotace Plzeňského kraje na Podporu
vybudování a modernizace sportovišť v roce 2018. V letošním roce město nebude žádat o dotaci,
neboť prioritou pro letošní rok je rekonstrukce ulice Masarykova včetně všech staveb, navazujících
na tuto investici. Odbor MIM v letošním roce dle schváleného rozpočtu města zajistí pořízení PD.
Řeší odbor MIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
73/9 RM projednala předložený návrh dohody o skončení nájmu plochy pro umístění reklamních
nosičů umístněné na chodbě u odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ uzavřené mezi
Městem Horšovský Týn a Českou pojišťovnou a.s. na základě plné moci – J. Kučera. Tato plocha je
dlouhodobě minimálně dva roky neaktualizována. RM souhlasí s návrhem dohody o skončení
nájmu plochy pro umístění reklamních nosičů umístněné na chodbě ODSH a pověřuje starostu
podpisem. Vyřizuje KS, na vědomí ODSH. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
73/10 RM projednala předložený návrh dohody o partnerství na projektu „Rozvoj komunitního
plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku“ uzavřené mezi Městem Horšovský Týn
a Centrem pro komunitní práci západní Čechy se sídlem Americká 7/29, 301 00 Plzeň, který je
financovaný ze zdrojů EU, Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa OPZ 2, Sociální
začleňování a boj s chudobou. Město se podílí na realizaci projektu jako partner bez finančního
příspěvku. RM souhlasí se zněním dohody a pověřuje starostu podpisem, dohody. Vyřizuje OSV,
KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
73/11 RM projednala návrh na změnu umístění U-rampy – skate park z původního návrhu umístění
v lokalitě stadionu – asfaltový kurt nově do míst v těsné blízkosti volejbalového hřiště, to vše
v areálu stadionu v Masarykově ul. Horšovský Týn. RM souhlasí s ponecháním původního umístění
na asfaltovém kurtu. Vyřizuje MIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
73/12 RM projednala předložený návrh dodatku č. 6 (č. 18-6/2006/CDBP/OÚ) ke „Smlouvě
o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro cestovní pasy se strojově
čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji“ uzavřené mezi Městem Horšovský Týn
a Státní tiskárnou cenin, státní podnik, se sídlem Růžová 6, Praha 1, 110 00, zastoupená generálním
ředitelem T. H. K uzavření dodatku dojde z důvodu rozšíření čl. 3.1 o umístění, instalaci a předání
do užívání technické zařízení na pořizování a zpracování dat pro e-pasy/e-OP, včetně programového
vybavení – rozšíření pracoviště je z důvodů zvýšeného počtu vydávaných OP a CP. Cena za předmět
smlouvy činí za období od 1.3.2018 do 31.12.2025 měsíční částku 7277,-Kč bez DPH. Celková
cena poskytovatatele za poskytování služeb pracoviště agendy OP a CP provozovaných na náklady
příjemce (MěÚ) činí za toto období 684.038,-Kč bez DPH a cena s DPH je 827.686,98 Kč. RM
souhlasí a pověřuje starostu podpisem dodatku č. 6. Vyřizuje KS, OVVPP. Pro účely RM vyřadit
z usnesení.
73/13 RM projednala žádost SDH Věvrov o vyplacení částky ve výši 7.000 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, pro účely RM vyřadit z usnesení.
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73/14 RM vzala na vědomí zprávu o průběhu hospodaření CHD Horšovský Týn p. o. za I. - IV.
čtvrtletí roku 2017. Vyřizuje KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
73/15 RM 66/27 projednala informaci odboru OŽP o žádosti Spolku Horní Valdorf ve věci ošetření
dřevin – části Horní Valdorf na návsi – lípa 1 ks, kaštan 2 ks. Dle vyjádření OŽP po provedení
kontrolní prohlídky bylo nutné provést bezpečnostní a zdravotní řez, popř. obvodovou redukci
a instalaci preventivních vazeb. RM souhlasila s provedením ošetřením a vypsáním poptávkového
řízení na provedení prací. RM předložil odbor OŽP cenovou nabídku na ošetření stromů na návsi
v Horním Valdorfu, kterou předložil jeden uchazeč pan L. Č., IČO 74843192, se sídlem Všeruby
146, 34507 za celkovou cenu 11.011,-Kč včetně DPH. RM souhlasí s cenovou nabídkou a ukládá
OŽP zajistit realizaci poptávky včetně úklidu. Vyřizuje OŽP. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
73/16 RM projednala žádost pana V. C. o přidělení parkovacího místa v Jelení ulici, Horšovský
Týn. Důvodem přidělení park. místa je, že žadatel je invalidní a místě trv. bydliště je nedostatečný
počet parkovacích míst a ulice je stále plná. RM ukládá ODSH vydat stanovisko, poté zpět do RM.
Vyřizuje KS, ODSH.
73/17 RM projednala informaci Bc. Germanové o možnosti čerpání fin. prostředků z dotačního
programu KÚ Plzeňského kraje na „Podporu péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území
Plzeňského kraje“. Dotační titul by se mohl využít na opravu pomníku v Tasnovicích na kopci
u kostele sv. Vavřince. RM souhlasí se započetím prací na podkladech pro podáním žádosti
o poskytnutí dotace na opravu pomníku v Tasnovicích. Vyřizuje KS – Germanová. Pro účely RM
vyřadit z usnesení.
73/18 RM projednala a doporučuje ZM vyhlásit dle Zásad a pravidel pro poskytování dotací
z rozpočtu Města Horšovský Týn na rok 2018 tyto programové dotace: „Jednorázové akce pro
mládež“, „Reprezentace města“, „Podpora činnosti - sport a tělovýchova - reprezentace města
v dlouhodobých mistrovských soutěžích“ s termínem pro podání žádostí o dotaci od 22.3. do
20.4. 2018. Vyřizuje ZM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
73/19 RM projednala a souhlasí s podáním žádosti o finanční prostředky z dotačního programu
Plzeňského kraje „Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách
a staveb drobné architektury; kopie sochařských děl v exteriéru na území Plzeňského kraje“. RM
souhlasí s podáním žádosti v rámci programu na opravu kaple ve Věvrově. Vyřizuje KS. Pro účely
RM vyřadit z usnesení.
73/20 RM projednala návrhy veřejnoprávních smluv mezi městem Horšovský Týn a Tělovýchovnou
jednotou Dynamo Horšovský Týn, z.s. o poskytnutí dotace na údržbu sport. zařízení města ve
výpůjčce TJ Dynamo ve výši 270 tis. Kč, o poskytnutí dotace na správce stadionu ve výši 350 tis.
Kč a o poskytnutí dotace na renovační nástřik a lajnování povrchů na stadionu Masarykova ulice ve
výši 1.400 tis. Kč a doporučuje ZM schválení těchto smluv. Vyřizuje ZM. Pro účely RM vyřadit
z usnesení.
73/21 RM vzala na vědomí informaci tajemnice MěÚ, že s účinností od 17.1.2018 byly spuštěny
nové webové stranky města Horšovský Týn na adrese www.horsovskytyn.cz a zároveň vzala na
vědomí informaci, že bylo Město Horšovský Týn přihlášeno do renomované soutěže o nejlepší
webové stránky a elektronické služby měst a obcí „Zlatý erb“. Soutěž organizuje Český zavináč z.s.
pod záštitou MMR ČR. Vyřizuje tajemnice. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
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73/22 RM projednala návrh smlouvy o společném zadávání veřejné zakázky „Rekonstrukce
Masarykovy ulice (Horšovský Týn)“ uzvařenou mezi Městem Horšovský Týn a Správou a údržbou
silnic Plzeňského kraje, p.o., se sídlem Koterosvká 162, 32600 Plzeň, korespondenční adresa:
Sadová 635, 34401 Domažlice. Předmětem smlouvy je společné zadávání veřejné zakázky, výběr
nejvýhodnější nabídky v zadávacím řízení a uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky
s vybraným dodavatelem. Podkladem je PDPS a stavební povolení vydané MěÚ H. Týn.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 36.281.059,61 Kč bez DPH. RM souhlasí s návrhem
smlouvy a pověřuje starostu podpisem. Vyřizuje starosta, MIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
73/23 RM bere na vědomí žádost zájemce Ing. K. V. bytem Chotěšov o odkoupení dílu číslo 4
v OZ Lidická II. etapa. Žádost obsahuje veškeré náležitosti, peněžní jistota složena na účet města.
RM postupuje tuto žádost do jednání ZM. Řeší odbor MIM pro jednání RM vyřadit z usnesení.
73/24 RM bere na vědomí společnou žádost zájemce - manželů L. J. a K. J., oba bytem Plzeň
o odkoupení dílu číslo 2 v OZ Lidická II. etapa. Žádost obsahuje veškeré náležitosti, peněžní jistota
složena na účet města. RM postupuje tuto žádost do jednání ZM. Řeší odbor MIM pro jednání RM
vyřadit z usnesení.
73/25 RM bere na vědomí společnou žádost zájemců pan J. H. a paní M. P. o odkoupení dílu číslo 8
v OZ Lidická II. etapa. Žádost obsahuje veškeré náležitosti, peněžní jistota složena na účet města.
RM postupuje tuto žádost do jednání ZM. Řeší odbor MIM pro jednání RM vyřadit z usnesení.
73/26 RM bere na vědomí žádost zájemce pana M. K. o odkoupení dílu číslo 3 v OZ Lidická II.
etapa. Žádost obsahuje veškeré náležitosti, peněžní jistota složena na účet města. RM postupuje tuto
žádost do jednání ZM. Řeší odbor MIM pro jednání RM vyřadit z usnesení.
73/27 RM projednala žádost pana E. R. o povolení vjezdu do areálu kostela sv. Anny z důvodu
provádění chemické údržby zeleně v okolí hrobek a kostela NPÚ Plzeň pro rok 2018. RM po
projednání uděluje výjimku vjezdu do areálu kostela sv. Anny. Vyřizuje KS. Pro účely RM vyřadit
z usnesení.
73/28 RM po projednání schvaluje smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při
realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní číslo: 9417001331/4000213950 na
akci: „Nízkotlaký plynovod a přípojky ul. Masarykova, Horšovský Týn“; číslo stavby 8800087185,
předložený společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567.
Smlouva obsahuje budoucí závazek města pronajmout po dostavbě plynárenského zařízení toto
zařízení společnosti GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se závazkem předkupního práva; rozhodne-li se
pronajímatel, že prodá nebo jiným způsobem převede vlastnictví k pronajatému plynárenskému
zařízení, zavazuje se jej nabídnout jako prvnímu ke koupi nájemci. RM pověřuje starostu podpisem
této smlouvy. Uzavřením této smlouvy se v plném rozsahu ruší smlouva č.
9417001331/4000209293 ze dne 11.8.2017, kterou byl doposud upraven smluvní vztah. Řeší odbor
MIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
73/29 RM po projednání schvaluje smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při
realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní číslo: 9417001336/4000213902 na
akci: „Středotlaký plynovod a přípojky ul. Josefa Hory 3“; číslo stavby: 8800087184, předložený
společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567. Smlouva
obsahuje budoucí závazek města pronajmout po dostavbě plynárenského zařízení toto zařízení
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společnosti GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se závazkem předkupního práva; rozhodne-li se
pronajímatel, že prodá nebo jiným způsobem převede vlastnictví k pronajatému plynárenskému
zařízení, zavazuje se jej nabídnout jako prvnímu ke koupi nájemci. RM pověřuje starostu podpisem
této smlouvy. Uzavřením této smlouvy se v plném rozsahu ruší smlouva č.
9417001336/4000209481 ze dne 11.8.2017, kterou byl doposud upraven smluvní vztah. Řeší odbor
MIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
73/30 RM bere na vědomí sdělení právního zástupce společnosti KARPEM a.s. JUDr. Šindelářové,
že zaplacením smluvní pokuty považuje její klient celou záležitost bezúplatného převodu pozemku
č. 1915/1, k. ú. Horšovský Týn a komunikace na parcelách č. 1915/1, č. 2279/3 a č. 2586/6 v k.ú.
Horšovský Týn, za zcela uzavřenou. RM se seznámila se stanoviskem právničky města JUDr.
Šůsové k této věci. RM ukládá odboru MIM zaslat vyjádření města právnímu zástupci společnosti
KARPEM a.s. dle návrhu JUDr. Šůsové; RM se neztotožňuje se závěry právního zástupce
společnosti KARPEM. Řeší odbor MIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
Hlasování o jednotlivých bodech, výše uvedených v programu proběhlo veřejně, zdvižením ruky (55-0-0).
5) 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. RM 73 projednala nabídku pana K. na odprodej části
pozemku č. 145/1 v k.ú. Horšovský Týn, jehož součástí je opěrná zeď, kterou by prodal za odhadní
cenu. Tento pozemek město potřebuje pro celkové dokončení rekonstrukce Plzeňské ulice. RM po
projednání ukládá odboru MIM objednání znaleckého posudku a geometrického plánu. RM po
předložení podkladů postupuje věc do jednání ZM. Vyřizuje MIM. Sleduje starosta.
3) 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.
4) RM - zabezpečit revitalizaci klášterního kostela. Sleduje MIM. Vyřizuje starosta.
5) 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.
6) 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. Zpráva do dalšího jednání RM. Vyřizuje starosta.
7) RM pověřuje starostu ve spolupráci s MIM obrátit se na LS ČR ve věci směny nebo převodu
pozemků - Bažantnice H. Týn. Znalecký posudek rozpracován. RM 69 Ing. Lahoda sdělil, že při
přípravě podkladů pro směnu bylo LČR zjištěno, že jsou majetkoprávní nesrovnalosti, které zdrží
případnou směnu pozemků. Vyřizuje starosta.
6) Různé a všeobecná diskuse
1)Rada města skončila v 18:00 hod.
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2)Další jednání rady města, se uskuteční v pondělí 5.2.2018 od 15:00 hod. v kanceláři starosty.
3)V den konání RM se koná od 7:30 hodin porada za účasti starosty, místostarosty, tajemnice,
vedoucích odboru MIM, výstavby a ÚP, OFŠ a jednatele Bytes HT.
4)Předběžné termíny RM na I. pololetí 2018: 26.2., 12.3., 26.3., 9.4., 23.4., 14.5., 28.5., 11.6,
2.7.2018
5)Předběžné termíny jednání ZM na I. pololetí 2018: 19.2., 16.4., 25.6.
6)Zápis zpracovala, za vyřízení písemností a evidenci příloh, pokud není stanoveno jinak, odpovídá
tajemnice.

…...................................
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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