Zápis a usnesení z jednání rady města číslo 03
ze dne 28. 11. 2018 na MěÚ v Horšovském Týně

Kontrola plnění usnesení RM č. 02
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. RM 03 vzala
na vědomí informaci o tom, že se v termínu nepřihlásil žádný zájemce na provozovatele baru ve
společenském sále hotelu Šumava. RM ukládá místostarostovi předložit do dalšího jednání RM
aktualizované podmínky pronájmu. Vyřizuje místostarosta.
b) 95/22 RM projednala žádost ředitele ZŠ Horšovský Týn o realizaci opatření vedoucích ke
zvýšení bezpečnosti žáků školy v ul. Masarykova v souvislosti s vážnou dopravní nehodou. RM
ukládá projednat ODSH s DI-PČR možnosti pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Vyřizuje
ODSH.
c) 95/27 RM vzala ne vědomí informaci společnosti CHVAK o možnosti zřízení Plánu financování
obnovy vodovodů a kanalizace. Vyřizuje OFŠ, starosta.
d) 01/01 RM projednala žádost občanů Horšovského Týna o vyřešení problému se zvýšenou
prašností na cestě vedoucí podél hřbitova v Horšovském Týně. Prachem jsou soustavně
znečišťované pomníky na hřbitově. RM ukládá odboru MIM zahájit jednání s panem P. Z. a
Spolkem STŘELCŮ Horšovský Týn směřující k odstranění závadného stavu. Řeší odbor MIM,
výsledky jednání předložit zpět do jednání RM.
e) 01/10 RM ukládá odboru MIM, starostovi a právničce předložit do zastupitelstva návrh
o prodeji nemovitých věcí z majetku města formou znaleckého posudku. Úhradu znaleckého
posudku by zaplatit nabyvatel. Vyřizuje MIM ve spolupráci s právničkou.
f) 01/22 RM projednala žádost ředitelky MKZ a MP o o zajištění ostrahy náměstí Republiky horní
i spodní části v dnech 21. 12. 2018 od 12 hodin do 22.12.2018 6.00 hodin z důvodu konání
Vánočního jarmarku a zároveň dodržení zákazu parkování motorových vozidel. Dne 21. 12. 2018 se
koná v sále Hotelu Šumava vánoční akce firmy Gerresheimer, kdy hrozí obsazení vymezeného
prostoru pro konání jarmarku. RM ukládá KS zajistit cenovou nabídku na zajištění ostrahy u firmy
SBS „IVA“ s.r.o., Máchova 469/23, Praha 2. RM 03 projednala a schválila cenovou nabídku na
zabezpečení ostrahy, kterou předložila SBS „IVA“ s.r.o., Máchova 469/23, Praha 2, v celkové
částce za ostrahu, která činí 9.600,- Kč bez DPH. Ostrahu zajistí 4 pracovníci SBS a bude hrazena
z položky rozpočtu - Skupina 5 – bezpečnost státu a právní ochrana, Bezpečnost a veřejný pořádek
celkem – provoz. Vyřizuje MKZ,MP, KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
g) 01/28 RM vzala na vědomí žádost o pronájem objektu Hotelu Šumava, nám. Republiky č. p. 11,
vč. realizačního plánu na zprovoznění tohoto objektu, předloženého panem M. N.. RM ukládá
místostarostovi pozvat žadatele do dalšího jednání RM. RM 03 byla informována žadatelem, který
se dostavil do jednání, o záměru provozování hotelu a restaurace. Žadatel požádal o možnost
prohlídky objektu. Vyřizuje místostarosta.
h) 01/30 RM vyzývá všechny volební strany zastoupené v ZM, aby navrhly členy na ustanovení do
následujících komisí rady města: Bytová komise, Kulturní komise, Komise pro zájmovou činnost
dětí a mládeže, Komise pro přidělování bytů v DPS a dále předsedy a členy kontrolního
a finančního výboru zastupitelstva města. Termín pro podání návrhů do 27. 11. 2018 do 14:00
hodin. Vyřizuje KS.
RM 03 vzala na vědomí předložené návrhy na členy a předsedy komisí a výborů předložené ve
stanoveném termínu. Po termínu předložen návrh Ing. Lubomíra Porvicha (KSČM).
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RM v souladu s ustanovením §102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, zřizuje tyto komise a jmenuje jejích předsedy a členy:
Bytová komise: Vladimíra Peteříková – předseda, Pavel Plachý, Luděk Mothejzík, Alena Paulová,
Petr Plášil, Martin Čeněk.
Kulturní komise: Mgr. Jana Tomášková – předseda, Tomáš Popela, Antonín Kondrys, Mgr. Luděk
Thomayer, Jiřina Vasiová, Miroslava Baxová, Mgr. Miroslava Foltýnová, Leona Císlerová,
Veronika Kunešová, MgA. Marcela Jeřábková, Ing. Josef Holeček
Komise pro zájmovou činnost dětí a mládeže: Iva Peteříková – předseda, Mgr. Renáta Karbanová,
Karel Hencl, David Škopek, Ladislav Hojda, MgA. Andrea Gombárová, Monika Andrlová
Komise pro přidělování bytů v DPS: Irena Kvítková, DiS. – předseda, Bc. Iveta Křížová, DiS.,
Šárka Žámbůrková, Josef Průcha a Luboš Borník
RM dojmenovala další členy komise MPR: Václav Mothejzík, Alexandr Fedorov
Dále RM vzala na vědomí návrhy na členy a předsedy kontrolního a finančního výboru
zastupitelstva města a postupuje věc do jednání ZM. RM doporučuje ZM změnit počet členů ze 7
na 5.
Návrh na členy:
Kontrolní výbor: Ing. Jaroslav Vlasák – předseda, Radomil Šmíd, Jana Sedláčková, Marek Knopp,
Martin Čeněk
Finanční výbor: Zdeněk Křivka – předseda, Ing. Břetislav Vokáč, Luděk Pytelka, Josef Škampa,
Tomáš Vondryska
Nové body k projednání
03/01 RM 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 2019 dle dodatku provozovatelské smlouvy. RM se seznámila s návrhem kalkulace ceny
vodného a stočného pro rok 2019, kterou předložil CHVaK. RM ukládá starostovi předložit do
dalšího jednání RM podklady pro rozhodnutí o stanovení ceny vodného a stočné pro rok 2019.
Vyřizuje starosta.
03/02 RM vzala na vědomí hospodaření MKZ Horšovský Týn za I. - III. čtvrtletí 2018. Vyřizuje
KS.
03/03 RM projednala návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 58132018 mezi Plzeňským
krajem, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČO 70890366 a Městem Horšovský Týn, náměstí Republiky
52, 346 01 Horšovský Týn, IČO 00253383 podle §10a zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů. Dotace je poskytována jako neinvestiční, v rámci dotačního titulu Program podpory
sociálních služeb v PK 2018 – Pečovatelská služba poskytovaná obcemi v souladu s žádostí
podanou prostřednictvím systému eDotace (č.j.: 028PO00006 dne 9.6.2018). Výše poskytnuté
dotace je 96.362,-Kč. RM souhlasí s návrhem a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Vyřizuje KS,
OSV, OFŠ.
03/04 RM vzala na vědomí informaci ředitelky MŠ Horšovský Týn o uzavření MŠ v době
vánočních prázdnin – tj. Od 27. 12. 2018 do 2. 1. 2019. Rodiče budou o uzavření včas informováni.
Od 3. 1. 2018 budou v provozu obě mateřské školy. Vyřizuje ředitelka MŠ.
03/05 RM schvaluje poskytnutí odměny panu Mgr. Pavlu Janskému, řediteli Základní školy
Horšovský Týn, okres Domažlice, příspěvkové organizace, paní Aleně Lechnýřové, ředitelce
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Mateřské školy Horšovský Týn, okres Domažlice, příspěvkové organizace a paní Aleně Svobodové,
ředitelce Základní umělecké školy Horšovský Týn, Sady Petra Bezruče 101 dle předloženého
návrhu. Odměny budou vyplaceny z rozpočtu organizace z prostředků na platy ze státního
rozpočtu. Vyřizuje OFŠ. (Mgr. Karbanová se zdržela hlasování)
03/06 RM schvaluje poskytnutí odměn paní Leoně Císlerové, ředitelce Městského kulturního
zařízení, p.o. a paní Janě Macánové, ředitelce Chráněné dílny, p.o. dle předloženého návrhu.
Odměny budou vypláceny z rozpočtu organizací. Vyřizuje OFŠ, KS, CHD.
03/07 RM projednala cenovou nabídku Radka Krause, Chrastavická 111, Domažlice, IČO
45380678 na obnovu řetězů ohraničující pomník v rámci akce „Oprava pomníku v Tasnovicích,
pomník padlým 1. sv. války“ ve výši 8.200 Kč bez DPH. RM souhlasí s objednáním. Vyřizuje KS.
03/08 RM pověřuje paní Irenu Němcovou, referentku odboru sociálních věcí MěÚ Horšovský Týn
k zastupování Města Horšovský Týn při jednání ve věci prodloužení doby omezení svéprávnosti
p. M. Š. u Okresního soudu v Domažlicích vedené pod č.j. 13 P 40/2016, 8 P a Nc 126/2018.
Vyřizuje KS, OSV.
03/09 RM pověřuje paní Irenu Němcovou, referentku odboru sociálních věcí MěÚ Horšovský Týn
k zastupování Města Horšovský Týn přijednání ve věci prodloužení doby omezení svéprávnosti
a jmenování opatrovníka paní M. K. u Okresního soudu v Domažlicích vedené pod č.j. 13 P 36/89,
3 P a Nc 92/2018, 3 P a Nc 93/2018. Vyřizuje KS, OSV.
03/10 RM projednala návrh nového jednacího řádu Rady města Horšovský Týn – Vnitřní předpis
č. 15, který předložila tajemnice MěÚ. RM schvaluje Vnitřní předpis č. 15 – Jednací řád Rady
města Horšovský Týn s účinností od 28.11.2018. Vyřizuje tajemnice, na vědomí všem vedoucím
odborů, ředitelům s.r.o. a p.o., vedoucí knihovny, MP.
03/11 RM projednala návrh vnitřního předpisu č. 3 - Pracovního řádu Městského úřadu
v Horšovském Týně. RM schvaluje vnitřní předpis č. 3 – Pracovní řád Městského úřadu
v Horšovském Týně s účinností od 28.11.2018. Vyřizuje tajemnice, na vědomí všem vedoucím
odborů, ředitelům s.r.o. a p.o., vedoucí knihovny, MP.
03/12 RM se seznámila s cenovým navýšením akce: „ Horšovský Týn – Stavební úprava MK v ul.
ČSLA". RM souhlasí s navýšením o částku 579.445,- Kč/bez DPH a prodloužení termínu stavby do
17.12.2018. RM pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Po zajištění
financování v RO č. 6. Řeší odbor MIM.
03/13 RM se seznámila s cenovým navýšením akce: „Oprava havarijního stavu - Horšovský Týn –
ulice Masarykova – výměna vodovodu a kanalizace“. RM souhlasí s navýšením o částku 58.254,Kč/bez DPH. RM pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Řeší odbor MIM.
03/14 RM se seznámila s cenovým navýšením akce: Horšov – odkanalizování města Horšovský
Týn, část Horšov II. etapa. RM souhlasí s navýšením o částku 261.379,- Kč/bez DPH. RM pověřuje
starostu podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Řeší odbor MIM.
03/15 RM po projednání schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-120011488/1/VB mezi městem Horšovský Týn a společností ČEZ Distribuce a. s. Teplická 874/8, 405
02 Děčín zastoupené společností Elektromontáže Touš s.r.o., Topolová 68, Úherce.. Věcné břemeno
– služebnost spočívá v právu zřízení a provozování distribuční soustavy – „Horšovský Týn, Na
Stráni p.č. 835/6, DO - kNN“ a to na pozemcích KN 2332, 836/1, 837, k.ú. Horšovský Týn, vstupu
a vjezdu na dotčené pozemky 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
3

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. 2819-428/2018 ze dne 6. 9. 2018. Celková náhrada činí 17.700,- Kč + DPH
v platné výši. RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Řeší odbor MIM.
03/16 RM projednala návrh RO č. 6/2018 rozpočtu města Horšovský Týn a věc postupuje do
jednání ZM s doporučením schválit RO č. 6/2018. Vyřizuje OFŠ.
03/17 RM projednala návrh servisní smlouvy mezi společností GORDIC spol. s r.o. se sídlem
Erbenova 4, 586 01 Jihlava, IČO 47903783 a Městem Horšovský Týn, jejímž předmětem je
poskytování hostované spisové služby spádovým obcím Čermná, Křenovy, Mezholezy, Osvračín,
Puclice, Semněvice, Vidice a příspěvkovým organizacím ZŠ a MŠ Osvračín a MŠ Puclice. Dále
poskytování lokální spisové služby ZŠ Horšovský Týn. Cena za udržování produktů činí ročně
24.432,- Kč bez DPH. RM souhlasí s návrhem smlouvy a pověřuje starostu podpisem. Vyřizuje KS.
03/18 RM projednala podněty obyvatel k ošetření dřevin v Kocourově a v ul. J. Hory. RM souhlasí
se zadáním návrhu odborné arboristické firmě na ošetření (1) dřevin na návsi v Kocourově (2) lípy
před obytným domem čp. 252 v ul. J. Hory. Vyřizuje OŽP.
03/19 RM projednala podnět k pokácení dřevin na pozemku města v Jelení ulici. Dle vyjádření
OŽP je jeden ze stromů hodnocen jako vážně poškozený, druhý a třetí jsou hodnoceny jako
průměrně poškozený a bez vážného poškození. Lokalita je součástí MPR a veškeré zásahy do
zeleně podléhají souhlasu orgánu památkové péče. RM souhlasí s podáním žádosti o povolení
kácení dřeviny rostoucí mimo les k vyjádření OVVPP. Vyřizuje KS.
03/20 RM projednala podnět k pokácení dřevin na pozemku města v ulici Gorkého. Strom roste
v blízkosti vedení NN. Lokalita je součástí MPR a veškeré zásahy do zeleně podléhají souhlasu
orgánu památkové péče. RM souhlasí s podáním žádosti o povolení kácení dřeviny rostoucí mimo
les k vyjádření OVVPP. Vyřizuje KS.
03/21 RM vzala na vědomí prodloužení termínu realizace projektu v rámci Výzvy 28 IROP na akci
„Modernizace IS pro výkon veřejné správy města Horšovský Týn“ do 31. 5. 2019 Vyřizuje KS.
03/22 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 Dohody o spolupráci v oblasti údržby
veřejného prostranství. Odbor ŽP MěÚ potvrdil splnění závazků (sekání trávy). RM souhlasí
s vyplacením celkové částky. Vyřizuje KS a OFŠ.
03/23 RM projednala žádost SDH Horní Metelsko o vyplacení částky ve výši 10.000,-Kč za splnění
závazků a úkolů dle Dohody o spolupráci v oblasti údržby veřejného prostranství a částky ve výši
3.000,-Kč za splnění úkolů v souvislosti s provozem požární zbrojnice. Odbor ŽP MěÚ potvrdil
splnění závazků (sekání trávy). RM souhlasí s vyplacením celkové částky 13.000,-Kč. Vyřizuje KS
a OFŠ.
03/24 RM projednala žádost SDH Podražnice o vyplacení částky ve výši 7.000,-Kč za splnění
závazků a úkolů dle Dohody o spolupráci v oblasti údržby veřejného prostranství a částky ve výši
3.000,-Kč za splnění úkolů v souvislosti s provozem požární zbrojnice. Odbor ŽP MěÚ potvrdil
splnění závazků (sekání trávy). RM souhlasí s vyplacením celkové částky 10.000,-Kč. Vyřizuje KS
a OFŠ.
03/25 RM projednala manuál projektu Ministerstva vnitra ČR - Bezpečnostní dobrovolník,
v souvislosti se zvýšením bezpečnosti chodců na přechodech frekventovaných dopravních tahů
spolu s vyjádřením ODSH MěÚ Horšovský Týn a Policie ČR k možnosti zvýšení bezpečnosti
silničního provozu v ulici Masarykova. RM souhlasí se zřízením funkce „Bezpečnostního
dobrovolníka v souvislosti se zvýšením bezpečnosti chodců na přechodech frekventovaných
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dopravních tahů“. RM pověřuje MP koordinací této služby. RM souhlasí s pořízením pomůcek pro
výkon činnosti. Vyřizuje MP, starosta.
03/26 RM vzala na vědomí informaci o projektu WiFi4EU od GiTy. Jedná se o projekt, který
podporuje zavádění bezplatného systému Wi-Fi připojení pro občany a návštěvníky ve veřejných
prostorách (parky, knihovny, zdravotní střediska...). RM souhlasí s pořízením. Vyřizuje
místostarosta.
03/27 RM vzala na vědomí informaci MO Svazu tělesně postižených Horšovský Týn týkající se
průzkumu bezbariérově přístupných míst v Horšovském Týně. RM nesouhlasí s umístěním přehledu
míst s bezbariérovým přístupem na webu města z důvodu nesouladu se skutečností. Po aktualizaci
seznamu zpět do RM. Vyřizuje KS.
03/28 RM vzala na vědomí žádost občanů z části Horní Metelsko o obnovení osadního výboru. RM
postupuje věc do jednání ZM. Vyřizuje KS.
03/29 RM bere na vědomí informaci Odboru výstavby a územního plánování o nutnosti jmenovat
novou osobu pověřenou spoluprací s pořizovatelem územního plánu na základě § 47 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. RM
doporučuje ZM jako pověřeného zastupitele schválit pana Ing. Josefa Holečka a postupuje věc do
jednání ZM. Vyřizuje OVÚP.
03/30 RM vzala na vědomí návrh společnosti PKM AUDIT Consulting s.r.o. o termínech pro
zajištění auditu za rok 2018. Vyřizuje OFŠ.
03/31 RM vzala na vědomí cenovou nabídku Informačního centra ČKAIT s.r.o. pro partnerství
u vydání knihy 100 staletých mostů v ceně 5.000,-Kč bez DPH. RM nesouhlasí se zapojením se do
projektu. Vyřizuje KS.
03/32 RM projednala cenovou nabídku, kterou předložil velitel JSDHO Horšovský Týn od firmy
Ing. Miloš Mulač, Kollárova 28, 301 21 Plzeň, IČO 14691841 v celkové výši 5.435,-Kč včetně
DPH na vybavení zásahových vozidel (zdroje pro vysílačky). RM souhlasí s objednáním zařízení
dle cenové nabídky. Vyřizuje KS.
03/33 RM projednala a souhlasí s úpravou č. 5/26.11.2018 „Plánu velkých oprav“ pro rok 2018,
předloženou jednatelem Bytes HT. Vyřizuje Bytes.
03/34 RM přidělila byt č. 3, Lobkovicova 116, Horšovský Týn o velikosti 2 +1, o celkové výměře
83,20 m2. Vyřizuje Bytes.
03/35 RM projednala žádost ředitelky MKZ o navýšení příspěvku na provoz o technické zajištění
projekce na sálu MKZ. Předpokládaná hodnota projektoru a příslušenství včetně plátna je dle
průzkumu trhu cca 40.000,-Kč. RM souhlasí s nákupem po zajištění financování v RO č. 6/2018.
Vyřizuje MKZ, OFŠ.
03/36 RM projednala Plán společných zařízení komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území
Křakov obce Mířkov. Jedná se katastrální území sousedící s katastrálním územím Věvrov obce
Horšovský Týn a město rozhodlo o přistoupení k řízení o pozemkové úpravě jako účastník řízení.
RM postupuje tento materiál do jednání ZM s doporučením schválit Plán společných zařízení
komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Křakov. Městu z předloženého materiálu
neplynou žádné závazky, žádné povinnosti; plán je vyhotoven v souladu s požadavky města jako
účastníka řízení. Řeší odbor MIM pro účely RM vyřadit z usnesení.
03/37 RM bere na vědomí informaci tajemnice o uzavření všech pracovišť Městského úřadu
z důvodu odstávky IT systému pro migraci serverů na nový hardware a pro provedení kompletních
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záloh. Informace o uzavření byla uveřejněna ve Zpravodaji města, na internetových stránkách i na
vstupních dveřích budov MěÚ. Vyřizuje tajemnice.
03/38 RM projednala informaci vedoucího OFŠ o nutnosti úhrady rozpočtovaných příjmů a výdajů
nejpozději před 31.12.2018, aby byly zahrnuty v rozpočtu města na r. 2018. RM ukládá všem
osobám, které jednají např. s dodavateli, aby tyto osoby zajistily dodání faktur od dodavatelů
nejpozději do 21.12.2018. RM ukládá pracovníkům MěÚ, aby předali na OFŠ do 21.12.2018
podklady pro výplatu cestovních náhrad či předložili k proplacení jiné doklady (např. paragony
apod.). RM bere na vědomí uzavření pokladny MěÚod 28.12.2018, pro veřejnost bude v letošním
roce naposledy otevřena dne 27.12.2018 od 7:30 do 11:30 hod. Vyřizuje OFŠ.
03/39 RM projednala informaci o konání 12. shromáždění zástupců členských obcí
Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka (VSOD) konaného dne 12.12.2018. V souvislosti
s konáním shromáždění RM navrhuje ZM změnit zástupce města i v orgánech obchodní společnosti
CHVaK , a.s.. RM doporučuje ZM navrhnout jako zástupce města stávajícího starostu města
Horšovský Týn Ing. Josefa Holečka. Vyřizuje ZM.
Hlasování o jednotlivých bodech, výše uvedených v programu proběhlo veřejně, zdvižením ruky (55-0-0) kromě bodu 03/05 – Mgr. Karbanová se zdržela hlasování.
Dlouhodobé úkoly
1) Generel kanalizace města Horšovský Týn
2) Rekonstrukce Plzeňské ulice
3) Studie povodňových nebezpečí
4) Revitalizace klášterního kostela
5) Horšovský Týn – Přemostění řeky Radbuzy (Nádražní ulice)
6) ul. Krátká v Horšovský Týn – žádost občanů.
7) LS ČR – směna nebo převod pozemků - Bažantnice H. Týn.
8) Využití areálu Základní školy ve Vrchlického ulici Horšovský Týn
Další jednání rady města se uskuteční ve středu dne 12.12.2018 v kanceláři starosty.

…...................................
Ing. Josef Holeček v. r.
starosta

...…................................
David Škopek v. r.
místostarosta

Upozornění:
V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a stanoviskem MV č. 2/2004
uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.02.2004,
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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