Zápis a usnesení z jednání rady města číslo 02
ze dne 15. 11. 2018 na MěÚ v Horšovském Týně
Kontrola plnění usnesení RM č. 01
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.
b) 95/22 RM projednala žádost ředitele ZŠ Horšovský Týn pana Mgr. Pavla Janského 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 paní Leony Císlerové 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. Ostraha bude hrazena
z položky rozpočtu - Skupina 5 – bezpečnost státu a právní ochrana, Bezpečnost a veřejný pořádek
celkem – provoz. Vyřizuje MKZ, KS.
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. 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.
Nové body k projednání
02/1 RM vzala na vědomí Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek v rámci zakázky malého
rozsahu na služby zadané pod názvem „Nástroj správy dokumentů pro město Horšovský Týn“.
Nabídku ve lhůtě předložil 1 uchazeč. RM vylučuje na doporučení hodnotící komise nabídku
uchazeče Software602 a.s., se sídlem Hornokrčská 703/15, 140 00 Praha 4, z důvodu nesplnění
požadavku zadavatele v Technické dokumentaci. RM ukládá KS vypsat opětovně výběrové řízení.
Vyřizuje KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Hlasování o jednotlivých bodech, výše uvedených v programu proběhlo veřejně, zdvižením ruky (55-0-0).
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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 28.11.2018 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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