Zápis a usnesení z jednání rady města číslo 35
ze dne 26. 2. 2020 na MěÚ v Horšovském Týně
Nové body k projednání
35/1 RM vzala na vědomí informaci odboru MIM o uplynutí lhůty, po kterou byl zveřejněn záměr
města přenechat do nájmu pozemek parc. č. 380/6 o výměře 449 m² v k. ú. Semošice za účelem
přídomní zahrady, udržování a požívání případných výnosů z propachtovaného pozemku. V průběhu
lhůty byla městu doručena jedna žádost. RM schvaluje nájem pozemku parc. č. 380/6 o výměře 449
m² v k. ú. Semošice panu J.S.. Nájem se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Roční nájemné je stanoveno usnesením ZM (výše nájemního 2,50 Kč/m² od roku 1999 každoročně
navyšováno o míru inflace). RM pověřuje starostu podpisem pachtovní smlouvy. Řeší odbor MIM.
35/2 RM bere na vědomí informaci odboru MIM o uplynutí lhůty, po kterou byl zveřejněn záměr
města přenechat výpůjčkou do užívání pozemek parc. č. 2610/1 - vodní plocha, vodní nádrž přírodní
o výměře 2508 m2 v k. ú. Horšov. RM schvaluje smlouvu o výpůjčce výše uvedeného pozemku panu
J.K. a panu M.H. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou; ukončení výpůjčky v tříměsíční době ode
dne výzvy půjčitele. Řeší odbor MIM.
35/3 RM projednala žádost společnosti SG Geotechnika a.s. Praha o vyjádření ke stavbě „Oprava
zárubní zdi v úseku Horšovský Týn - Poběžovice“, která se dotkne pozemku města KN 2577/1 –
ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Horšovský Týn. Stavba se dotýká opravy stávající zárubní
zdi, stabilizující svah železničního zářezu v místní části Svatá Anna a místní komunikace (je
majetkem města) je v době stavby užívána jako zařízení staveniště a zábor pro zvýšení stability svahu
v době prací (dočasný zábor). RM souhlasí se stavbou dle předložené situace. Podmínky pro vstup
na pozemek města dotčeného 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. Řeší odbor MIM.
35/4 RM projednala předloženou nabídku na využití předkupního práva k pozemku parc. č. 1582/76
– orná půda o výměře 830 m2, k.ú. Horšovský Týn – obytná zóna Lidická II. etapa v souladu s
uzavřenou kupní smlouvou KS 08/2019. RM postupuje tuto žádost do jednání ZM s návrhem využít
předkupní právo k nabízenému pozemku parc. č. 1582/76, kú. Horšovský Týn. RM ukládá odboru
MIM připravit podklady pro jednání ZM. Řeší odbor MIM.
35/5 RM po projednání schvaluje Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě ze dne 30. 4. 2002, mezi městem
Horšovský Týn a CETI a.s., kterým dojde ke změně v čl. IV odst. 1 a 4 uzavřené Nájemní smlouvy
– nově je nájemné stanoveno ve výši 55.186,- Kč + DPH v platné výši a výše nájemného bude
každoročně upravována o inflační koeficient na základě faktur vystavených pronajímatelem (městem
Horšovský Týn), ostatní ujednání smlouvy jsou beze změny. RM pověřuje starostu podpisem tohoto
Dodatku č. 2. Řeší odbor MIM.
35/6 RM po projednání schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene mezi městem Horšovský Týn a společností GasNet s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem,
zastoupené na základě plné moci společností GridServices, s.r.o. Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602
00 Brno (budoucí strana oprávněná). Tímto Dodatkem č. 1 dojde k doplnění dotčených pozemků o
parc.č. 2654/17, kú. Horšovský Týn, ostatní ujednání smlouvy jsou beze změny. RM pověřuje
místostarostu podpisem této smlouvy. Řeší odbor MIM.
35/7 RM bere na vědomí zápis z jednání Ústřední inventarizační komise. RM na návrh ÚIK schvaluje
vyřazení majetku města na středisku správa v celkové částce 49.695,- Kč (poškozený kancelářský
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nábytek, nefunkční PC) dle jednotlivých zápisů na Protokolech o vyřazení majetku. Řeší odbor MIM
a OFŠ
35/8 RM bere na vědomí zápis z jednání Ústřední inventarizační komise o provedení inventarizace
majetku města Horšovský Týn ke dni 31. prosince 2019. Řeší odbor MIM a OFŠ.
35/9 RM projednala žádost předloženou společností Taubenhansl s.r.o., Horšovský Týn o odkoupení
části pozemku města parc. č. 1844/1 - lesní pozemek, k.ú. Horšovský Týn o výměře cca 5500 m2 dle
předložené situace. RM ukládá odboru MIM objednat znalecký posudek a poté zpět do jednání RM.
Řeší odbor MIM.
35/10 RM projednala předloženou žádost p. J.L. o odkoupení části pozemku města parc. č. 593/2 ostatní plocha, jiná plocha, k.ú. Věvrov o výměře 6 m2 dle předloženého geometrického plánu č. 8210/2020, na kterém se nachází žumpa k rodinnému domu. RM postupuje tuto žádost do jednání ZM
s návrhem schválit záměr města prodat část pozemku parc. č. 593/2, k.ú. Věvrov dle předloženého
geometrického plánu. RM ukládá odboru MIM připravit podklady pro jednání ZM. Řeší odbor MIM.
35/11 RM projednala předloženou žádost p. J.Z. o odkoupení části pozemku města parc. č. 37/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Věvrov o výměře 14 m2 pod stavbou rodinného domu čp. 15
a část tohoto pozemku o výměře 25 m2 - přístupová cesta k rodinnému domu a garáži dle
předloženého geometrického plánu č. 80-6/2020. RM postupuje tuto žádost do jednání ZM s návrhem
schválit záměr města prodat část pozemku parc.č. 37/1, k.ú. Věvrov dle předloženého geometrického
plánu. RM ukládá odboru MIM připravit podklady pro jednání ZM. Řeší odbor MIM.
35/12 RM projednala žádost předloženou od LP. a M.P. o odkoupení pozemku města parc.č. 1923/4
- lesní pozemek, k.ú. Horšovský Týn o výměře 130 m2. RM postupuje tuto žádost do jednání ZM s
návrhem schválit záměr města prodat pozemek parc. č. 1923/4, k.ú. Horšovský Týn za cenu v místě
a čase obvyklou stanovenou dle znaleckého posudku.. RM ukládá odboru MIM objednat znalecký
posudek a poté připravit podklady pro jednání ZM. Řeší odbor MIM.
35/13 RM projednala předloženou žádost p. D. K. a p. P.V. o pronájem pozemků města parc.č. 1512
– ostatní plocha, jiná plocha o výměře 4008 m2 a parc.č. 1534 – trvalý travní porost o výměře 5964
m2, vše kú. Semošice. Pozemky by využívali pro umístění koní. RM nesouhlasí s pronájmem parc. č.
1534 z důvodu, že je již propachtován a nesouhlasí ani s pronájmem parc.č. 1512. Řeší odbor MIM.
35/14 RM na základě žádosti Bytes HT, spol. s r.o., provozovatele plynových kotelen, odsouhlasila
výměnu 2 ks zásobníků teplé vody OKC 300 NTRR/1Mpa nepřímotopný Dražice za nepřímotopný
ohřívač vody Brilon HT 300ERMR. Výměna se uskuteční v plynové kotelně ul. Sylvánova, č. p. 185,
Horšovský Týn z důvodu prorezavění topné vložky. Vyřizuje Bytes HT.
35/15 RM projednala návrh Dodatku č. 12 ke smlouvě o dílo č. VS-OH/1/2004 o odpadovém
hospodářství včetně úklidu města mezi společností Bytes HT spol. s r.o. a městem Horšovský Týn.
Předmětem dodatku je změna smlouvy v článku IV, týkající se odměny a náhrady nákladů zhotoviteli,
která bude odpovídat položkám ve schváleném rozpočtu města, příp. v jeho rozpočtových opatřeních.
RM souhlasí se zněním Dodatku č. 12 a pověřuje starostu podpisem. Vyřizuje Bytes HT, OFŠ, OŽP.
35/16 RM projednala návrh Dodatku č. 12 ke smlouvě o dílo č. VS-OVZ/2/2004 o údržbě ploch
veřejné zeleně mezi společností Bytes HT spol. s r.o. a městem Horšovský Týn. Předmětem dodatku
je změna článku IV smlouvy, Cena díla, kde cena za údržbu veřejné zeleně včetně kácení dřevin je
stanovena na 3.100 tis. Kč/rok, údržba zeleně v záplavovém území na 225 tis. RM souhlasí se zněním
Dodatku č. 12 a pověřuje starostu podpisem. Vyřizuje Bytes HT, OFŠ, OŽP.
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35/17 RM projednala návrh dodatku č. 6 ke smlouvě o provozování veřejného pohřebiště
prostřednictvím právnické osoby uzavřené mezi Městem Horšovský Týn a Bytes HT, spol. s r.o.
Dodatek řeší odměnu správci pohřebiště, která bude odpovídat položkám ve schváleném rozpočtu
města, příp. v jeho rozpočtových opatřeních pro aktuální rok. V roce 2020 je odměna stanovena
v maximální výši 410 tis. Kč vč. DPH. Odměna zahrnuje provoz a správu hřbitova a účelně
spotřebovaný materiál včetně nákladů na jeho pořízení. RM schvaluje dodatek č. 6 a pověřuje starostu
podpisem dodatku. Vyřizuje Bytes HT.
35/18 RM projednala návrh č. 1/2020 plánu velkých oprav na rok 2020. RM souhlasí s předloženým
návrhem. Vyřizuje Bytes HT.
35/19 RM projednala žádost OV Horšov ze dne 27.1.2020 o zavedení městského vodovodu v části
Horšov (,,na Habeši“ - směr Kocourov). Občané si stěžují na postupné vysychání studní v této
lokalitě. RM souhlasí s požadavkem a ukládá OMIM zadat vypracování PD. Vyřizuje OMIM.
35/20 RM vzala na vědomí informaci OŽP ke zřízení rozptylové loučky na veřejném pohřebišti v
Horšovském Týně. Věc byla projednána na jednání RM 34/12. Vyřizuje OŽP.
35/21 RM vzala na vědomí přehled hospodaření MŠ Horšovský Týn za rok 2019. Vyřizuje KS.
35/22 RM projednala žádost SDH Horní Metelsko o příspěvek na pořízení vycházkových uniforem
pro 4 členy SDH v celkové výši dle cenové nabídky 21.576 Kč. RM souhlasí s poskytnutím příspěvku
na 2 vycházkové uniformy a financování bude z položky - Požární ochrana. Vyřizuje KS, OFŠ.
35/23 RM projednala žádost velitele JSDHO Horšovský Týn pana Pavla Langa o souhlas s nákupem
vybavení (ochranné tašky na masky k dýchací technice, pouzdro na radiostanici a spojovací materiál
pro případ technické pomoci) za celkovou cenu cca 8.650,-Kč. RM souhlasí s pořízením všech
požadovaných materiálů. Vyřizuje KS, velitel JSDHO.
35/24 RM projednala návrh správní rady společnosti CHVaK, a.s. na schválení ceníkové položky ve
výši 120 Kč/m³ - ,,Podíl na obnově ČOV“ v rámci účtování za převzetí odpadu z jímky, septiku nebo
čištění kanalizace. RM schvaluje zavedení této ceníkové položky. Vyřizuje starosta.
35/25 RM projednala oznámení Spolku Nový Valdorf o konání 4. Motosrazu v Horním Valdorfu dne
6.6.2020 a zároveň žádost o výjimku z OZV o nočním klidu. RM 16/19 již projednala žádost o
vyjímku a postoupila do jednání ZM, kde bylo uloženo zpracovat návrh OZV o nočním klidu se
zahrnutím této akce. Vyřizuje tajemnice.
35/26 RM projednala návrh na změnu usnesení ZM č. 09 bod 11 ze dne 9.12..2019 o směnné smlouvě
č. S 728/10/222 mezi městem Horšovský Týn a LČR, s.p. se sídlem Gočárova 504, 500 02 Hradec
Králové z důvodu navýšení ceny a DPH. RM postupuje věc do jednání ZM a doporučuje ZM schválit
změnu usnesení v části 4.,,Dále se Město Horšovský Týn zavazuje uhradit LČR, s.p. příslušnou daň
z přidané hodnoty z nabývaných nemovitých věcí (pozemků) stanovené dle platných a účinných
předpisů o dani z přidané hodnoty (DPH) pro dané období ve výši původní částka 2.192.306 Kč a
nyní 2.253.185 Kč“ a dále v části 5. - ,,Celková částka finančního rozdílu směňovaných nemovitých
věcí včetně příslušné výše DPH činí původní částka ve výši 11.152.569 Kč a nyní 11.213.448 Kč.
Vyřizuje starosta, KS.
35/27 RM se seznámila s konceptem budoucího koupaliště předloženým starostou, který zpracovala
společnost SLADKÝ & PARTNERS s.r.o.. Koncept řeší základní princip navrhovaného řešení,
stanoví kapacity a stavební program projektu. RM souhlasí s navrženou koncepcí. Vyřizuje starosta,
na vědomí OMIM.
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35/28 RM vzala na vědomí informaci starosty z jednání se SÚS PK o termínech opravy mostu přes
řeku Radbuzu a RM projednala předloženou studii na opravu mostu ev. č. 193-022b – Horšovský
Týn, s tím, že RM trvá na dřívějším vyjádření, ve věci variantního řešení opravy mostu. RM
neprodleně ukládá OMIM vypsat výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce Plzeňská ulice II. etapa,
s termínem dokončení max. do konce dubna 2021. Vyřizuje starosta, OMIM.
35/29 RM projednala nabídku na pořízení nových leteckých snímků města Horšovský Týn
předloženou panem Tomášem Horou. Cenová nabídka činí 8.200,- Kč + DPH za cca 30 až 40 záběrů.
Laminované záběry lze objednat v rozměru 40x30 cm za cenu 200,-Kč/ks + DPH. RM nesouhlasí
cenovou nabídkou. Vyřizuje starosta.
35/30 RM vzala na vědomí nabídku PK k využití programu Paměti národa k oslavám 75. výročí
konce války. RM nesouhlasí s využitím nabídky. Vyřizuje starosta, KS.
35/31 RM vzala na vědomí zápis z jednání komise MPR ze dne 12.2.2020. Vyřizuje starosta, KS.
35/32 RM souhlasí s odesláním dopisu na MZE o vzdání se dotace a důvodem je podání žádost i o
dotaci z jiného zdroje, kterým je MŽP. Vyřizuje starosta, KS.
35/33 RM projednala možnost prodeje hydrogeologického průzkumného vrtu společnosti CHVaK,
a.s. RM souhlasí s objednáním odhadu. Vyřizuje starosta, OMIM.
35/34 RM vzala na vědomí Žádost o poskytnutí účelové dotace, kterou žadatel - Plzeňský kraj, žádá
poskytovatele - Město Horšovský Týn o poskytnutí dotace ve výši 175.210,-Kč za účelem zajištění
dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2020. RM věc postupuje do jednání ZM. Termín
pro vyřízení je nejpozději do 30.6.2020. Vyřizuje KS.
35/35 RM projednala Smlouvu o poskytnutí účelové dotace jako vyrovnávací platby za poskytnutí
služeb obecného hospodářského zájmu v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101
zákona o sociálních službách pro rok 2020 – Plzeňský kraj“, kterou uzavře Město Horšovský Týn a
Plzeňský kraj. Celková výše poskytnuté účelové dotace je 900.000,- Kč. RM schvaluje smlouvu a
pověřuje starostu podpisem smlouvy. Vyřizuje KS, OFŠ, na vědomí OSV.
35/36 RM vzala na vědomí a postupuje do jednání ZM „Komunitní střednědobý plán rozvoje
sociálních služeb na Horšovskotýnsku na období 2020–2024“ a „Realizační plán pro rok 2020“.
Vyřizuje OSV, místostarosta.
35/37 RM projednala změnu dopravního značení na komunikaci mezi ulicí Výhledy a skládkou
Lazce. RM souhlasí s úpravou stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající
v osazení dopravního značení v obou směrech – B11 + E13 s textem: MIMO DOPRAVNÍ
OBSLUHU včetně doplnění začátku a konce „Zóny 30“. Vyřizuje Bytes, ODSH.
35/38 RM projednala žádost Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy o poskytnutí příspěvku na
podporu činnosti klubu Uličník - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, kde jsou v rámci
komunitního plánování poskytovány sociální služby mládeži ve městě. RM v současné době
nesouhlasí s poskytnutím příspěvku na činnosti. Vyřizuje KS.
35/39 RM po projednání schvaluje Zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na stavební
práce na akci: „Horšovský Týn, rekonstrukce Plzeňské ulice II. etapa“. RM ukládá odboru MIM
zveřejnit výzvu na profilu zadavatele. RM určuje komisi pro otevírání, hodnocení nabídek a
posouzení kvalifikace uchazečů ve výběrovém řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce:
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„Horšovský Týn, rekonstrukce Plzeňské ulice II. etapa“ ve složení: Ing. Josef Holeček, David
Škopek, Jiří Aulík, Martina Ježková, Pavel Novák - Bytes. Řeší odbor MIM.
35/40 RM projednala návrh vnitřního předpisů - VP č. 9 o platových poměrech zaměstnanců MěÚ,
který předložila tajemnice. RM schvaluje Vnitřní předpis č. 9 o platových poměrech zaměstnanců
MěÚ Horšovský Týn s účinností od 1.3.2020. Vyřizuje tajemnice, na vědomí OFŠ.
35/41 RM schvaluje platový výměr ředitelky Městského kulturního zařízení Horšovský Týn p. o.,
v souvislosti s nařízením vlády č. 300/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů,
kterým se s účinností od 01.01.2020 navyšuje stupnice platových tarifů. Vyřizuje MKZ.
35/42 RM bere na vědomí zápis z jednání inventarizační komise Základní školy Zámecký park
Horšovský Týn. RM na návrh IK schvaluje vyřazení majetku Základní školy Horšovský Týn
(poškozený nábytek, nefunkční PC atd.) dle jednotlivých zápisů a žádostí o vyřazení majetku. Řeší
ředitel ZŠ, na vědomí MIM.
35/43 RM projednala využití areálu bývalé Základní školy ve Vrchlického ul., Horšovský Týn a
ukládá místostarostovi zjistit cenu PD na demolici objektu. Vyřizuje místostarosta.
35/44 RM po projednání bere na vědomí zápis č. 6 ze dne 25.11.2019 a zápis č. 7 ze dne 17.2.2020
Komise pro územní rozvoj RM Horšovský Týn. RM po zvážení všech okolností a po projednání
s předsedou komise ruší Komisi pro územní rozvoj s účinností od 1.3.2020. RM bude koncepční
záležitosti řešit s odborníky - projektanty (např. institut městského architekta) a konkrétní situace
s případnými pracovními skupinami. Vyřizuje tajemnice, na vědomí OFŠ.
35/45 RM ukládá starostovi připravit podklady pro zadávací řízení na zakázku na poskytování služeb
městského architekta a předložit je do dalšího jednání RM. Vyřizuje starosta.
35/46 RM projednala nabídku od vydavatelství MAFRA, a.s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše
519/11, IČO 45313351, na prezentaci města Horšovský Týn v deníku MLADÁ FRONTA Dnes s
názvem „Náš kraj“ a souhlasí s nabídkovou cenou 17.000,-Kč bez DPH. Tato příloha vyjde ve
formátu tabloid (tj. v polovičním formátu deníku) jako součást vydání deníku MFD, Týdeníku
5+2dny a portálu iDnes.cz pro Plzeňský i Karlovarský kraj dne 26. 6. 2020. Vyřizuje starosta, na
vědomí MKZ.
35/47 RM projednala nabídku firmy VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, 326 00 Plzeň,
IČO 279 97 638 s nabídkovou cenou 399.992,54 Kč bez DPH a smlouvu o dílo na akci "Úpravu
bývalého lomu". RM souhlasí a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo po zajištění financování
v RO č.2/2020. Vyřizuje místostarosta, OMIM, OFŠ.
35/48 RM projednala návrh bezúplatné Smlouvy na umístění zařízení č. SUZB/6006/2020 se
společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035 týkající se
umístění radaru v části Lazce. RM souhlasí s návrhem smlouvy a pověřuje starostu podpisem.
Vyřizuje KS.
35/49 RM projednala námitku ve věci umístění stavby skateparku a souhlasí s podáním vyjádření
připraveným právním zástupcem města pro OVÚP. Vyřizuje KS.
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
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s rozšířením záplavového území v centru města Horšovský Týn. Po ukončení jednání bude
zapracováno do studie povodňových nebezpeční.
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.
3) 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, vyhotoveného
znalcem J. Krčmou, H. Valdorf ev. č. 13, Horšovský Týn 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. RM 30 starosta informoval o jednání
s jednatelem firmy KARPEM a.s., Ing Rakem, kde byly předloženy návrhy na řešení. Město čeká na
vyjádření firmy. Řeší starosta spolu s OMIM.
Další jednání rady města se uskuteční ve středu dne 11.3. 2020 v kanceláři starosty. 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.
Předběžné termíny RM na I. pololetí 2020: 1.4., 15.4., 29.4., 13.5., 27.5., 10.6., 24.6.2020
Předběžné termíny jednání ZM na I. Pololetí 2020: 23.3., 11.5., 22.6.2020
Zápis zpracovala, za vyřízení písemností a evidenci příloh, pokud není stanoveno jinak, odpovídá
tajemnice.

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. 110/2019 Sb. (o zpracování osobních údajů)
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