Zápis a usnesení z jednání rady města číslo 13
ze dne 27. 3. 2019 na MěÚ v Horšovském Týně
Kontrola plnění usnesení RM č. 12
a) 12/9 RM vzala na vědomí žádost spolku GO-GO Horšovský Týn z.s. o pronájem prostor
v objektu ,,staré“ školy v ul. Vrchlického za účelem vytvoření zázemí pro činnost spolku. RM
odkládá svoje rozhodnutí do doby vyjádření správce objektu Bytes. Vyřizuje BYTES HT.
Nové body k projednání
13/1 RM projednala návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o provádění odborných prací na úseku
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany ze dne 2.1.2003 mezi Městem Horšovský
Týn, náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn, IČO 00253383, a firmou BEZPO Plzeň s.r.o.,
Bendova 692/2, 30100 Plzeň, z důvodu rozšíření seznamu objektů a pracovišť o Knihovnu
Horšovský Týn, org. složku Města Horšovský Týn. Celková cena služby je 2.800 Kč bez DPH za
měsíc. RM souhlasí s návrhem dodatku a pověřuje starostu podpisem. Vyřizuje tajemnice.
13/2 RM projednala žádost Ing. Michaely Tanczošové, Žižkova 101, 34401 Domažlice, která
v zastoupení investora žádá o vyjádření k projektové dokumentaci „Horšovský Týn – jezdecká
hala“ v k. ú. Horšovský Týn. RM po projednání schvaluje záměr a nemá výhrady k projektové
dokumentaci pro společné územní řízení a stavební povolení č. zak. 9/2019 s datem II/2019
vyhotovené Ing. Michaelou Tanczošovou, Mepos (zodpovědný projektant Ing. Jitka Kovaříková,
Mepos, AI 0200222) pod názvem akce: Horšovský Týn – jezdecká hala. Řeší odbor MIM.
13/3 RM projednala návrh dodatku č. 1 smlouvy mezi Městem Horšovský Týn, náměstí Republiky
52, 346 01 Horšovský Týn, IČO 00253383 a společností Bytes HT, spol. s r.o., Pivovarská 22, 346
01 Horšovský Týn, IČO 25246097 z důvodu změny v čl. III – Středisko 127 ve věci rozšíření
otvírací doby provozu veřejných WC v době od dubna do října (včetně). RM souhlasí s návrhem
dodatku č. 1 a pověřuje starostu podpisem. Vyřizuje KS a Bytes.
13/4 RM projednala nabídku firmy Greenroot, s.r.o., Doudlevecká 55, 301 00 Plzeň, IČO 07184697
a souhlasí s objednáním vyčištění vybraných odpadových zvonů na separovaný odpad za cenu
300 Kč bez DPH za 1 ks. Vyřizuje místostarosta, OŽP a Bytes.
13/5 RM bere na vědomí možnost čerpání finančního příspěvku z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR
z programu „Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR“ na
zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II. RM
souhlasí s podáním žádosti o příspěvek pro JSDHO. Vyřizuje KS, na vědomí OFŠ.
13/6 RM bere na vědomí možnost čerpání finančního příspěvku z rozpočtu Plzeňského kraje
v rámci dotačního titulu "Ekologické investiční projekty 2019 - Dotační titul č. 1 - Podpora
zpracování projektových dokumentací – vodohospodářská infrastruktura 2019" na pořízení PD na
akci „Horšovský Týn, Nádražní ul., Sv. Anna - vodovod". RM souhlasí s podáním žádosti
o příspěvek. Vyřizuje KS, na vědomí OFŠ a OMIM.
Hlasování o jednotlivých bodech, výše uvedených v programu proběhlo veřejně, zdvižením ruky
(5- 5-0-0).
1

Dlouhodobé úkoly
1) Studie povodňových nebezpečí;
2) 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.
3) ul. Krátká v Horšovský Týn – žádost občanů;
4) LČR – směna nebo převod pozemků - Bažantnice H. Týn. RM 05 - dne 18. 12. 2018 proběhla
schůzka starosty a zástupce LČR; RM 12 starosta předložil seznam vhodných lesních pozemků
k plánované směně s LČR. Zástupci lesní správy takto navrhovanou směnu projednají na GŘ LČR
Hradec Králové. Vyřizuje starosta, na vědomí MIM.
Další jednání rady města se uskuteční ve středu dne 3.4.2019 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
zdůvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000
Sb. (o ochraně osobních údajů).

2

