Zápis a usnesení z jednání rady města číslo 11
ze dne 14. 3. 2019 na MěÚ v Horšovském Týně

Kontrola plnění usnesení RM č. 10
a) RM 06 informoval starosta o vývoji opravy sýpky a o jednání s firmou WRAGET SB s.r.o.
Firma podala návrh na odstoupení od uzavřené smlouvy o dílo a město odeslalo odpověď. Nyní
čeká město na stanovisko firmy. Jednání s firmou je naplánováno na 14.1.2019. RM 07 – jednání
s firmou proběhlo, město požaduje předložení stavebního deníku. RM ukládá OMIM odstoupit od
smlouvy. RM 09 – starosta informoval o zaslání odstoupení od smlouvy firmě WRAGET SB s.r.o.
dne 15.2.2019. Řeší odbor MIM, starosta.
Nové body k projednání
11/1 RM projednala a schválila poskytnutí finančních darů za sportovní výkony a reprezentaci
města Horšovský Týn v celkové výši 24.500 Kč na akci „Sportovec Domažlicka 2018“, která se
uskuteční 15. 3. 2019 v sále MKS Domažlice, takto: jednotlivci mládež – každý 1500 Kč, kolektiv
mládež – 10.000 Kč, kolektiv dospělí – 5.000 Kč, Krajánek roku – 3.000 Kč, Osobnost sportu –
2.000 Kč. Vyřizuje OFŠ, KS.
11/2 RM projednala a schválila návrh programu jednání ZM č. 03, které se bude konat 25.3.2019.
RM stanovila, že jednání ZM č. 03 proběhne 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.
11/3 RM projednala návrh RO č. 1/2019 a věc postupuje do jednání ZM. Vyřizuje OFŠ.
11/4 RM projednala informaci tajemnice o předání pracovních notebooků všem členům
zastupitelstva a o zřízení pracovních e-mailových adres všem zastupitelům pro zasílání veškerých
podkladů a zápisů pro jednání ZM tak, aby bylo dodrženo nařízení EU – GDPR o ochraně osobních
údajů. RM ukládá tajemnici připravit nové znění jednacího řádu ZM pro zasílání podkladů pro
jednání ZM pouze elektronickou formou. Vyřizuje tajemnice.
Hlasování o jednotlivých bodech, výše uvedených v programu proběhlo veřejně, zdvižením ruky
(5- 5-0-0).
Dlouhodobé úkoly
1) Studie povodňových nebezpečí;
2) Revitalizace klášterního kostela;
3) Horšovský Týn – Přemostění řeky Radbuzy (Nádražní ulice); RM 08 bylo uskutečněno jednání
s vlastníkem pozemku a bude připraven návrh smlouvy o budoucí smlouvě. Vyřizuje starosta.
4) ul. Krátká v Horšovský Týn – žádost občanů;
5) LČR – směna nebo převod pozemků - Bažantnice H. Týn. RM 05 - dne 18. 12. 2018 proběhla
schůzka starosty a zástupce LČR;
6) Využití areálu Základní školy ve Vrchlického ulici Horšovský Týn.
Další jednání rady města se uskuteční ve středu dne 20.3.2019 v kanceláři starosty.
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…...................................
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.
2/2004uveřejněném 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
zdůvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000
Sb. (o ochraně osobních údajů).
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