Zápis a usnesení z jednání rady města číslo 29
ze dne 20. 11. 2019 na MěÚ v Horšovském Týně
Kontrola plnění usnesení RM č. 28
27/21 RM projednala podnět k pokácení dřevin na pozemku města. Jedná se o vrbu s obvodem
kmene 205 cm v Horním Metelsku na ppč.KN 18 – strom je nakloněný nad potok a soukromý
pozemek, jehož majitel opakovaně kácení požaduje. Náklon, stočení a defekt na kmeni znemožňuje
kácení lezeckou metodou a musí být použita pronajatá technika. Dle cenové nabídky p. Tomáše
Hupače, PROFI TREE WORK, Holýšov, IČO 71830979, bylo odstranění stromu vyčísleno na
30.600 Kč bez DPH. RM ukládá oslovit ještě jednu firmu. Vyřizuje OŽP - Mgr. Königsmarková.
27/22 RM projednala podnět k pokácení dubu na pozemku města s obvodem kmene 245 cm v
klášterní zahradě v H.Týně – strom je zcela suchý, byl poškozen záměrně neznámým pachatelem
(viz usnesení PČR odd. H.Týn o odložení trestní věci přečinu poškození cizí věci dne 29.11.2017
č.j. KRPP-132754-65/TČ-2017-030113). Dub je ze strany klášterní zahrady nepřístupný pro
techniku, pro pěší pouze přes oplocenou pronajatou zahrádku. Vzhledem k tomu, že strom je suchý
již delší dobu, nelze na jeho likvidaci použít lezeckou metodu. Káceno by proto mělo být s pomocí
pronajaté techniky z Puškinovy ulice z pozemku u čp. 92 (zpracovatel zajistil dohodu s vlastníkem).
Dle cenové nabídky p. Tomáše Hupače, PROFI TREE WORK, Holýšov, IČO 71830979, bylo
odstranění stromu vyčísleno na 40.000 Kč bez DPH. RM ukládá oslovit ještě jednu firmu. Poté zpět
do jednání RM. Vyřizuje OŽP - Mgr. Königsmarková.
Nové body k projednání
29/1 RM projednala návrh Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Horšovský
Týn a společností KARPEM a.s., náměstí Republiky 59, Horšovský Týn. Věcné břemeno –
služebnost spočívá v právu zřízení a provozování inženýrských sítí vybudovaných v rámci akce
„Horšovský Týn obytná zóna K.O.S. - vodovod a kanalizace“ – vodovodní řad a kanalizační stoka v
pozemku KN 1915/1, k.ú. Horšovský Týn, vstupu a vjezdu na dotčený pozemek v souvislosti se
stavbou ve prospěch oprávněného: Města Horšovský Týn. Služebnost bude zřízena za jednorázovou
úplatu stanovenou na základě znaleckého posudku č. 3347/81/19 ze dne 4.11.2019 ve výši 213.390
Kč + DPH v platné výši. Náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku a s vkladem práva do
katastru nemovitostí uhradí oprávněný. Rozsah zatížení pozemků věcným břemenem je vyznačen v
geometrickém plánu č. 2851-103/2019 ze dne 25.4.2019 vyhotoveného na náklady oprávněného.
RM odkládá rozhodnutí ve věci schválení smlouvy. RM ukládá starostovi projednat návrh OMIM s
vedením společnosti KARPEM a.s.; výsledek jednání předložit zpět do jednání RM. Řeší starosta
spolu s OMIM.
29/2 RM projednala návrh kupní smlouvy předložené ÚZSVM, kde předmětem smlouvy jsou
pozemky – parcely KN č. 1511/3, 1511/12 a 1511/15 v katastrálním území Horšovský Týn,
obec Horšovský Týn. Kupní cena byla stanovena na základě znaleckého posudku ve výši 325.000,Kč. RM nemá námitky a postupuje tuto záležitost do jednání ZM s doporučením návrh schválit.
RM ukládá OMIM připravit podklady pro jednání ZM. Řeší OMIM.
29/3 RM bere na vědomí žádost o souhlas pronajímatele s legalizací staveb postavených na
pronajatém pozemku část pozemku parc.č. 320/2 v k.ú. Dolní Metelsko, konkrétně pak
hospodářského objektu s garáží, dřevěnou pergolou s krbem a udírnou, žumpou a částí skleníku.
RM žádost zamítá. RM doporučuje žadateli požádat o odkoupení pozemku města. Řeší OMIM.
29/4 RM po projednání schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-120012463/1/VB mezi městem Horšovský Týn a společností ČEZ Distribuce a. s. Teplická 874/8, 405
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02 Děčín zastoupené společností STEMONT JS s.r.o., Hřbitovní 281, Horšovský Týn. Věcné
břemeno – služebnost spočívá v právu zřízení a provozování 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 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, za umístění nadzemní
stavby technických zařízení 500,- Kč + 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. 2837-143/2018 ze dne 8.2.2019. Celková náhrada činí 10.200,- Kč + DPH v platné výši. RM
pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Řeší odbor MIM.
29/5 RM po projednání schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti EP-120002801/1/VB mezi městem Horšovský Týn a společností ČEZ Distribuce a. s. Teplická 874/8,
405 .02 Děčín zastoupené společností STEMONT JS s.r.o., Hřbitovní 281, Horšovský Týn,
zastoupená na základě plné moci. Věcné břemeno – služebnost spočívá v právu zřízení a
provozování distribuční soustavy – „ Horšovský Týn, DO, Masarykova - přeložka kNN“ a to na
pozemku KN 2485/1, 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, za umístění nadzemní stavby technických zařízení 500,- Kč + 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. 2828-703/2017 ze dne 13.11.2018.
Celková náhrada činí 10.000,- Kč + DPH v platné výši. RM pověřuje starostu podpisem této
smlouvy. Řeší odbor MIM.
29/6 RM po projednání schvaluje předložený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene
č. 22019011 mezi městem Horšovský Týn a Střední odbornou školou a Středním odborným
učilištěm Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Věcné břemeno – služebnost spočívá
v právu zřízení a provozování stavby (kanalizační řady, kanalizační přípojky, výtlak V2, elektrická
přípojka a přístupová komunikace k ČS2) vybudované v rámci akce „Odkanalizování města
Horšovský Týn – část Horšov, II. etapa“ a to na pozemcích KN 1660, 2471/3 v k. ú. Horšov, vstupu
a vjezdu na dotčené pozemky v souvislosti se stavbou ve prospěch oprávněného: Města Horšovský
Týn. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 12.184,70 Kč. Rozsah zatížení
pozemků věcným břemenem je vyznačen v geometrickém plánu č.. 212-106/2019 ze dne 6.5.2019,
vyhotoveného na náklady oprávněného. RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Řeší odbor
MIM.
29/7 RM pověřuje paní Irenu Němcovou, referentku odboru sociálních věcí MěÚ Horšovský Týn
k zastupování Města Horšovský Týn jako opatrovníka pro řízení posuzovaného před Okresním
soudem v Domažlicích ve věci omezení svéprávnosti a jmenování opatrovníka vedené pod č.j. 13
Nc 432/2019, 8 P a Nc 381/2019, 8 P a Nc 382/2019. Vyřizuje OSV.
29/8 RM projednala žádost občanů obce Horní Metelsko ve věci nákupu 1 ks kontejneru na papír
z důvodu nepostačující kapacity (1 ks kontejneru na papír má hodnotu 16.740,-Kč bez DPH +
přeprava 500 Kč bez DPH – tj. celkem 20.860,40 Kč včetně DPH). RM souhlasí s pořízením
kontejneru. Vyřizuje OŽP.
29/9 RM projednala a souhlasí s pořízením 2 ks mobilních toalet pro potřeby útulku a hřbitova
v Horšovském Týně od firmy WC Servis s.r.o., Poděbradská 982/16, 288 02 Nymburk, IČO
24794503 za celkovou cenu 46.000,-Kč bez DPH. Vyřizuje místostarosta, Bytes HT.
29/10 RM rozhodla svolat mimořádnou Valnou hromadu Bytes HT, spol. s r. o., na podnět Dozorčí
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rady Bytes HT, spol. s r.o., z důvodu přijetí závěrů a opatření týkající se vyměřené pokuty Bytes
HT, spol. s r.o., za porušení §14 odst. 1 zákona o odpadech. Termín jednání 4.12.2019 od 15:00
hodin v kanceláři starosty. Vyřizuje Bytes.
29/11 RM bere na vědomí návrh OZV č. xx/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. RM
ukládá tajemnici odeslat návrh OZV dozorovému orgánu ke kontrole a zároveň RM ukládá OFŠ
připravit skutečné náklady na provoz systému za rok 2019. Vyčíslení skutečných nákladů za rok
2019 a návrh OZV bude postoupen do jednání ZM. Vyřizuje tajemnice, OFŠ - Matulková.
29/12 RM bere na vědomí návrh OZV č. xx/2019 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství (VP). RM ukládá OŽP, spol. Bytes HT ve spolupráci s OMIM připravit jednotlivé
přílohy OZV včetně grafického vymezení VP pro jednotlivé části. RM ukládá po zpracování příloh
odeslat návrh OZV dozorovému orgánu ke kontrole a poté věc postoupit k projednání ZM. Vyřizuje
OŽP, Bytes HT, OMIM, OFŠ, OVÚP, tajemnice.
29/13 RM schvaluje poskytnutí odměny panu Mgr. Pavlu Janskému, řediteli Základní školy
Horšovský Týn, okres Domažlice, příspěvkové organizace, paní Aleně Lechnýřové, ředitelce
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.
29/14 RM schvaluje poskytnutí odměny paní Janě Macánové, ředitelce Chráněné dílny Horšovský
Týn a paní Leoně Císlerové, ředitelce MKZ Horšovský Týn. Vyřizuje KS, ChD, MKZ.
29/15 RM projednala žádost SDH Podražnice o vyplacení 2. splátky ve výši 10.000 Kč za splnění
závazků a úkolů dle smlouvy s městem za rok 2019 (údržba veřejného prostranství a splnění
závazků v oblasti požární ochrany). Odbor ŽP MěÚ potvrdil splnění podmínky týkající se údržby
VP. RM souhlasí s vyplacením částky. Vyřizuje KS, OFŠ.
29/16 RM projednala žádost SDH Semošice o vyplacení 2. splátky ve výši 7.000 Kč za splnění
závazků a úkolů dle smlouvy s městem za rok 2019 (údržba veřejného prostranství). Odbor ŽP
MěÚ potvrdil splnění podmínek smlouvy. RM souhlasí s vyplacením částky. Vyřizuje KS, OFŠ.
29/17 RM projednala žádost Sdružení pro obnovu kaple ,,Srdce Ježíšovo“ v Kocourově o vyplacení
2. splátky ve výši 6.000 Kč za splnění závazků a úkolů dle smlouvy s městem za rok 2019 (údržba
veřejného prostranství). Odbor ŽP MěÚ potvrdil splnění podmínek smlouvy. RM souhlasí
s vyplacením částky. Vyřizuje KS, OFŠ.
29/18 RM projednala návrhy jízdních řádů vlaků a autobusů organizátora dopravy POVED, které
budou platit od 15.12.2019. Tyto jsou odsouhlaseny obcemi v 1. pololetí a doplněny o některé nové
spoje s částečným přesměrováním na nový terminál v Plzni na Borech. Od 14.6.2020 se stane
novým organizátorem dopravy společnost ARRIVA. RM nemá připomínek k předloženým návrhům
jízdních řádů. Vyřizuje KS.
29/19 RM rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu Zpracování lesních hospodářských
plánů LHC Město Horšovský Týn na období let 2021 – 2030 a pověřila odpovědnou osobu
zadavatele její přípravou, zadáním a řízením starostu města. Dále RM schválila text výzvy a seznam
oslovovaných firem. RM jmenuje hodnotící komisi k uvedené veřejné zakázce ve složení: Ing. Josef
Holeček (náhradník David Škopek), Ing. Anton Štrba (náhradník Ing. Jitka Fialová), Josef Liška
(náhradník Ing. Anna Jurečková). Vyřizuje starosta.
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29/20 RM projednala žádost ředitele ZŠ o povolení prodeje zahradního traktoru XT 190 HD. RM
souhlasí za podmínek předložených ředitelem ZŠ, minimální kupní cena 13.000 Kč. Vyřizuje ředitel
ZŠ.
29/21 RM projednala a po konzultaci s jednatelem Bytes HT schválila aktualizovaný plán velkých
oprav. Vyřizuje Bytes HT.
29/22 RM projednala cenovou nabídku společnosti ZENKL CB, spol. s r.o. se sídlem Jírovcova
1866/2, 370 01 České Budějovice, IČO 28131339, jejímž předmětem je zpracování prověřovací
dopravní studie pro navržení obchvatů města za celkovou cenu 168.000 Kč bez DPH. RM souhlasí
s objednáním prověřovací studie. RM zároveň projednala a schválila návrh smlouvy a pověřuje
starostu podpisem. Vyřizuje starosta.
29/23 RM projednala odpověď Státního oblastního archivu v Plzni na žádost o směnu části
pozemku p. č. 1511/11(cca 2472 m²) a p.č. 1511/13 za sousední pozemky v k.ú. Horšovský Týn p.č.
1512/2 o výměře 390 m² a části pozemků p.č. 1512/3, 1511/17 a 1511/1. Město má záměr směněné
pozemky začlenit do areálu budoucího koupaliště. RM pověřuje OMIM přípravou podkladů pro
směnnou smlouvu dle podmínek stanovených zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím
vystupováním v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. Vyřizuje starosta ve spolupráci s
OMIM.
29/24 RM mění usnesení 19/27 takto: na propagaci města 500 ks a 1000 ks na prodej do IC a
zároveň doplňuje usnesení 19/27 a určuje prodejní cenu za jeden výtisk publikace „Horšovský Týn
v posledních 30 letech“ určený k prodeji v IC na 30,- Kč včetně DPH. Vyřizuje MKZ, OFŠ.
29/25 RM projednala návrh smlouvy č. 493191138 mezi městem a společností ATLAS consulting
spol. s r.o. se sídlem Výstavní 292/13, 702 00 Ostrava, IČO 46578706, jejímž předmětem je
dodávka doplňku Monitor Obecní samospráva k programovému vybavení CODEXIS za cenu
12.900 Kč bez DPH jednorázově a jeho aktualizací za cenu 7. 000 Kč bez DPH do 31.3.2021. RM
souhlasí s pořízením a pověřuje starostu podpisem. Vyřizuje KS.
29/26 RM projednala návrh Smlouvy o provozu internetových stránek mezi městem a firmou
Galileo Corporation s.r.o. se sídlem Březenecká 4808, 430 04 Chomutov, IČO 25448714, jejímž
předmětem je závazek zajistit provoz redakčního systému a internetových stránek
www.socialnisluzby.horsovskytyn.cz. za cenu 5.900 Kč bez DPH (hrazeno z dotace). RM souhlasí
s pořízením domény a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Vyřizuje KS.
29/27 RM projednala návrh smlouvy o poskytování služby WebCall č. WebCallONE POVS-20192-000496 uzavřené mezi městem a společností Kadlec – elektronika, s.r.o. se sídlem
Hviezdoslavova 55e, 627 00 Brno, IČO 25518402, jejímž předmětem je poskytování služby, která
prostřednictvím internetové aplikace umožňuje klientům MěÚ možnost objednání administrativního
úkonu na odboru ODSH na určitý den a hodinu za cenu 7.200 Kč bez DPH za období kalendářního
roku. RM souhlasí a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Vyřizuje KS.
29/28 RM projednala žádost a memorandum obce Bublava ve věci veřejné sbírky ve prospěch této
zadlužené obce vyhlášené Karlovarským krajem a podporované SMO ČR. RM postupuje věc do
jednání ZM. Vyřizuje KS.
29/29 RM ruší pracovní skupinu ,,Šumava“ jmenovanou MRM č. 18/7 ze dne 28. 6. 2017 z důvodu
nečinnosti. Vyřizuje KS.
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29/30 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 30.11.2019, Vánoční jarmark a Živý betlém dne 22.12.2019. RM nemá námitek
a souhlasí za předpokladu dodržení podmínek bezpečnosti návštěvníků a požární ochrany, za které
odpovídá pořadatel. Vyřizuje MKZ.
29/31 RM projednala žádost ředitelky MKZ paní Leony Císlerové o zajištění ostrahy náměstí
Republiky (horní i spodní části) ve dnech 21.12.2019 od 12:00 hodin do 22.12.2019 do 6:00 hodin
z důvodu konání Vánočního jarmarku a zároveň dodržení zákazu parkování motorových vozidel.
Dne 21.12.2019 se koná v sále Hotelu Šumava vánoční akce firmy Gerresheimer, kdy hrozí
obsazení vymezeného prostoru pro konání jarmarku. RM ukládá MKZ zajistit cenovou nabídku na
zajištění ostrahy u firmy SBS „IVA“ s.r.o., Máchova 469/23, Praha 2. Ostraha bude hrazena
z položky rozpočtu - Skupina 5 – bezpečnost státu a právní ochrana, Bezpečnost a veřejný pořádek
celkem – provoz. Vyřizuje MKZ, MP.
29/32 RM vzala na vědomí vyúčtování Anenské pouti za rok 2019 předložené ředitelkou MKZ paní
Leonou Císlerovou. RM zároveň projednala žádost ředitelky MKZ o navýšení finančních
prostředků na provoz v RO č. 6 na pokrytí ztráty ve výši 77.276 Kč. RM souhlasí se zahrnutí této
položky do návrhu RO č. 6, které bude předloženo ke schválení ZM. Vyřizuje MKZ, OFŠ.
29/33 RM projednala a schválila návrh programu jednání ZM č. 09, které se bude konat 9.12.2019.
v sále Městského kulturního zařízení v Horšovském Týně od 17:00 hodin. Vyřizuje KS, na vědomí
ředitelé p.o. a s.r.o., vedoucí odborů, knihovna.
29/34 RM bere na vědomí vyjádření OMIM k rozhodnutí RM 26/2 ze dne 9.10.2019 ve věci
nákupu pozemku parc.č. 216/3 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 73 m², pozemku
parc. č. 216/4 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 8 m² a budovy bez č. p. nebo č. e. samostatné stavby technického vybavení na pozemku parc. č. 216/4, zapsaných na listu vlastnictví
LV 2500 pro obec a katastrální území Horšovský Týn, včetně návrhu kupní smlouvy a smlouvy
o zřízení věcného břemene v návaznosti na usnesení RM 62/21 ze dne 24.7.2017 a RM 64/33 ze
dne 4.9.2017. RM mění svoje rozhodnutí a doporučuje ZM schválit nákup hmotných nemovitých
věcí uvedených výše v k.ú. Horšovský Týn za kupní cenu 65.851,- Kč (převod věcí je osvobozen
od DPH) + náklady spojené s převodem věcí v celkové částce 7.350,- Kč + DPH a náklady na
vklad práva do katastru nemovitostí. RM ukládá OMIM připravit podklady pro jednání ZM. Řeší
OMIM.
29/35 RM bere na vědomí informaci OMIM o ceně obvyklé nemovitých věcí, konkrétně pak
pozemku parc. č. 605 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 138 m 2, jehož součástí je stavba RD
č.p.217 Velké Předměstí, pozemků parc.č.606 o výměře 126 m 2, č. 614/3 o výměře 141 m 2
a č.2727/1 o výměře 328 m2 a č. 2727/3 o výměře 2 m2 vše v k.ú. Horšovský Týn stanovené
znaleckým posudkem č. 6451-262/19 ke dni 29.9.2019 znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny
a odhady. RM postupuje tento materiál do jednání ZM s návrhem schválit záměr města prodat výše
uvedené nemovité věci minimálně za cenu obvyklou stanovenou výše uvedeným znaleckým
posudkem. Řeší OMIM.
29/36 RM schvaluje umístění stavby veřejného osvětlení pro stavbu skateparku na stadionu
v Masarykově ulici v pozemku města parc. č. 2287 v k. ú. Horšovský Týn. RM souhlasí
s umístěním stavby veřejného osvětlení v tělese místní komunikace na pozemku parc. č. 2287 v
k. ú. Horšovský Týn a zásahem do tělesa místní komunikace za účelem výstavby veřejného
osvětlení. Řeší OMIM.
29/37 RM vzala na vědomí návrh rozpočtu města na rok 2020 a návrh rozpočtového výhledu na rok
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2021 až 2022. RM postupuje věc do jednání ZM. Vyřizuje OFŠ.
29/38 RM vzala na vědomí návrh RO č. 6 a postupuje do jednání ZM. Vyřizuje OFŠ.
29/39 RM projednala návrh Smlouvy o zpracování osobních údajů mezi městem Horšovský Týn
a firmou Galileo Corporation s.r.o. se sídlem Březenecká 4808, 430 04 Chomutov, IČO 25448714,
jejímž předmětem je úprava vzájemných práv a povinností při zpracování osobních údajů při
využívání služeb. RM souhlasí s návrhem smlouvy a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Vyřizuje
KS.
29/40 RM projednala informaci tajemnice o možnosti poskytnutí mimořádné odměny členovi
zastupitelstva za splnění mimořádného nebo zvláště významného úkolu města. RM po projednání
navrhuje udělení mimořádné odměny starostovi a místostarostovi za splnění mimořádně náročných
úkolů dle důvodové zprávy a postupuje věc do jednání ZM. Vyřizuje tajemnice. (starosta a
místostarosta se vzdali hlasování – 5-3-2-0)
29/41 RM projednala návrh termínů jednání ZM na I. pololetí 2020. Předběžné termíny jednání ZM
na I. pololetí 2020 jsou 3.2., 23.3., 11.5., 22.6.2020. RM věc postupuje do jednání ZM. Vyřizuje KS,
na vědomí ředitelé p.o. a s.r.o., vedoucí odborů, knihovna.
Hlasování o jednotlivých bodech, výše uvedených v programu proběhlo veřejně, zdvižením ruky
(5- 5-0-0) kromě bodu 29/40 – (5-3-2-0).
Dlouhodobé úkoly
1) Studie povodňových nebezpečí. RM 21/16 projednala informaci místostarosty o projednávání
návrhu na změnu (aktualizaci) záplavového území vodního toku Radbuza. RM nesouhlasila
s rozšířením záplavového území v centru města Horšovský Týn. Po ukončení jednání bude
zapracováno do studie povodňových nebezpeční. Vyřizuje místostarosta.
2) Horšovský Týn – Přemostění řeky Radbuzy (Nádražní ulice); RM 08 bylo uskutečněno jednání
s vlastníkem pozemku a bude připraven návrh smlouvy o budoucí smlouvě. RM 18 starosta
informoval o proběhnuté schůzce s projektanty budoucí studie proveditelnosti. Vyřizuje starosta.
Další jednání rady města se uskuteční ve středu dne 4. 12. 2019 v kanceláři starosty.

…...................................
Ing. Josef Holeček
starosta

...…................................
David Škopek
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. 110/2019
Sb. (o zpracování osobních údajů).
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