Pøidìlila:

Z jednání radnice
RM na svém jednání
dne 31. 3. a 7. 4. 2010
Projednala a odsouhlasila :
- Smlouvu o poskytnutí úèelové dotace
z programu „Zachování a obnova kulturních
památek Plzeòského kraje“, která øeší další
etapu rekonstrukce míèovny;
- smlouvu o dílo s Regionální rozvojovou
agenturou Plzeòského kraje, o.p.s. na
zpracování zámìru výstavby zaøízení pro
využití biologicky rozložitelných odpadù - malé
kompostárny pro potøeby mìsta, vèetnì
zpracování žádosti o finanèní podporu z OP
Životního prostøedí SFŽP ÈR;
- cenovou nabídku øešící vtékání deš•ových
vod z komunikace Fibichova na sousední
pozemky pana Hùdi a manželù Málkových.
Cenovou nabídku pøedložil Bystes HT s tím, že
odvodnìní je øešeno v délce 6,5 metru se
zaústìním do kanalizaèní vpusti. Náklady
vèetnì DPH èiní 40 tis. Kè;
- žádost SDH Oplotec o finanèní pøíspìvek
na uspoøádání hasièské soutìže a uvolnila
3 tis. Kè z pøíspìvku spoleèenským
organizacím;
- na základì návrhu øeditelky uzavøení
mateøských škol v èervenci a srpnu 2010
následovnì. MŠ – ulice Pionýrù 154 bude
uzavøena v dobì od 1. 7. 2010 do 30. 7. 2010.
MŠ – Vanèurova 195 bude uzavøena v dobì od
19. 7. 2010 do 20. 8. 2010. Znamená to, že
v dobì od 19. 7. do 30. 7. 2010 budou uzavøeny
oba objekty MŠ. K tomuto kroku pøistoupilo
vedení MŠ na základì zkušeností z pøedešlých
let a rodièe o této skuteènosti byli vèas informováni;

Vzala na vìdomí:
nabídku pana Romana Pitipáèe,
Horšovský Týn ke zpìtnému odkoupení
pozemku KN 1906/8 – orná pùda o výmìøe
857 m2 v k.ú. Horšovský Týn za cenu
299.950 Kè (uplatnìní pøedkupního práva
mìsta)a postupila nabídku do jednání ZM
s návrhem pøedkupní právo mìsta uplatnit
a schválit nákup pøedmìtného pozemku;
žádost Øímskokatolické farnosti
Horšovský Týn o povolení prùvodu Božího Tìla
a nemìla k dané vìci námitek. Prùvod se
uskuteèní v pátek dne 4.èervna 2010 po Mši
svaté, která zaène v 15,00 hod. v kostele
sv. Petra a Pavla na nám. Republiky. Procesí
bude postupovat ke ètyøem oltáøùm – u jižní
strany kostela, u radnice, u zvonice a na
zámeckém nádvoøí. RM souhlasila s uzavírkou
jednosmìrné vozovky od Infocentra k Jelení
ulici v dobì od 15,30 hod do ukonèení procesí;
oznámení øeditelky Mateøské školy
Horšovský Týn, okres Domažlice, pøíspìvková
organizace o výsledcích zápisu dìtí do
mateøské školy na školní rok 2010/2011.
K zápisu se dostavilo 51 dìtí, z toho 32 dìtí
bylo zapsáno do MŠ Vanèurova 195 a 13 dìtí
do MŠ Pionýrù 154. K pøedškolnímu vzdìlávání
bylo pøijato 45 dìtí. Byly pøijaty všechny dìtí
s bydlištìm v Horšovském Týnì i ve spádových
obcích;
Zpravodaj mìsta Horšovský Týn

Rozhodování o majetku mìsta.

- na návrh Bytové komise byt è. 09
o velikosti 2+1 a výmìøe 65,80 m2, Jelení 92,
Horšovský Týn paní Jitce Voburkové, bytem
Vytùòská 469, Staòkov;

Rozhodla:
- pøedložit do jednání ZM pøesun
následujících položek ze soupisu investièních
akcí k realizaci v roce 2010: opravy povrchù MK
a chodníkù v ul. Nerudova (1,4 mil. Kè); ul.
Zahradní - chodníky, vozovka, èást vodovodu,
kabel VO (3,8 mil. Kè); oprava vozovky U øeky u trafa (0,4 mil. Kè); chodníky Suchanovova sever (0,6 mil. Kè);
- provedení dílèích oprav chodníkù
a místních komunikací úsek chodníku pøed
Èeskou poštou smìrem k aut. zastávce,
východní konec Vanèurovy ulice – oprava
úseku chodníku na obou stranách ulice,
Masarykova ulice – chodník u autobusové
zastávky u stadionu, Vodní ulice – dokonèení
napojení po celkové rekonstrukci, Gorkého
ulice – oprava povrchù betonového chodníku
pod míèovnou, ul. K.Èapka – oboustraná
drobná oprava chodníkù, Domažlická
ul. chodník nad odboèkou do zem. areálu
– dokonèení, ul. Prokopa Holého, povrch
chodníku u èp. 32 až 34;

Vydala:
- naøízení mìsta Horšovský Týn
è. 1/2010 o maximálních cenách za služby
parkoviš•, které stanovuje maximální cenu za
zpoplatnìné parkování ve mìstì Horšovský
Týn;
- naøízení mìsta Horšovský Týn
è. 2/2010 o stanovení maximální ceny za
høbitovní služby poskytované v souvislosti
s pronájmem a užíváním hrobového místa.

Prodej pozemku v OZ – 15 RD Pod Loretou
ZM schválilo zámìr prodat zasí•ovaný
pozemek v k. ú. Horšovský Týn za úèelem
výstavby rodinného domu (pøedmìtem prodeje
jsou i již vybudované vìci náležející k této
parcele, vodovodní a kanalizaèní pøípojka, el.
pilíøek, HUP). Dne 20.4.2010 byl zveøejnìn
zámìr mìsta. Byly podány tøi nabídky, první
Jiøího Zahrádky, Horšovský Týn ve výši 415,Kè/m2, druhá paní Venduly Khásové,
Horšovský Týn ve výši 510,- Kè/m2, tøetí pana
Beneše, Postøekov ve výši 482,- Kè/m2. Další
diskuse k tomuto bodu nebyla. ZM následnì
schválilo prodej pozemku KN 1906/9 o výmìøe
840 m 2 v k.ú. Horšovský Týn vèetnì
vybudovaných vìcí v pozemku náležejících
k budoucímu RD paní Vendule Khásové,
bytem Fibichova 115, Horšovský Týn za cenu
510,- Kè/m 2 . Kupní cena bude uhrazena
nejpozdìji v den podpisu kupní smlouvy. Na
prodávaném pozemku bude zøízeno pøedkupní
právo jako vìcné právo (v pøípadì, že kupující
bude do 5let od podpisu kupní smlouvy
prodávat nebo jinak pøevádìt pøedmìt koupì
na tøetí osobu, je povinen jej za stejnou cenu,
za kterou jej koupil od prodávajícího nabídnout
zpìt prodávajícímu). Kupní smlouvou bude
rovnìž dohodnuta smluvní pokuta. V pøípadì,
že kupující nevybuduje stavbu rodinného domu
na tomto pozemku do 10let od kolaudace
technické infrastruktury, zaplatí mìstu smluvní
pokutu ve výši 50.000 Kè (slovy: padesáttisíc
korun èeských), a to do 60ti dnù ode dne
doruèení výzvy. V pøípadì, že smluvní pokuta
nebude uhrazena vèas a v pøedepsané výši,
urèuje se penále ve výši 0,5% z dlužné èástky
za každý den prodlení (15-15-0-0).

Zpracoval: tajemník MìÚ

Zámìr prodat pozemek KN st. 26 v k.ú.
Borovice u Horšovského Týna vèetnì stavby
na tomto pozemku

Jednání zastupitelstva
mìsta Horšovský Týn
se uskuteèní 28. èervna 2010
od 17.00 hodin
v sále MKZ H. Týn

RM opìtovnì zaøadila projednání zámìru
prodeje pozemku KN st.26 v k.ú. Borovice
u Horšovského Týna vèetnì stavby na tomto
pozemku. V diskusi vytoupil pan Svojanovský,
který za SDH Borovice sdìlil, že od zámìru
pøestavby tohoto objektu pro jejich potøeby
odstupuje. Starosta doporuèil schválení
zámìru prodeje za minimální cenu 5 tis. Kè.
Dalších pøipomínek nebyla a tak ZM schválo
zámìr prodat pozemek st. 26 – zastavìná
plocha a nádvoøí o výmìøe 60 m2 v k.ú.
Borovice u Horšovského Týna vèetnì objektu
– obèanské vybavenosti na této parcele
zájemci s nejvyšší nabídkovou cenou, pøièemž
minimální cena se stanoví na 5 tis.Kè
(15-15-0-0).

Informace z 28. jednání
zastupitelstva mìsta
Horšovský Týn dne 10. 5. 2010
Pøítomno 15 èlenù ZM, omluveni Mgr. Filipová
a Ivona Kováèová. V úvodu starosta
konstatoval, že k zápisu z pøedchozího jednání
nebyla vznesena žádná námitka ani
pøipomínka. Zastupitelé schválili program
jednání, návrhovou komisi a ovìøovatele
zápisu. Vzali na vìdomí zprávu o pøijatých
opatøeních k plnìní usnesení min. jednání ZM
a stavu jejich plnìní.
Výsledek hlasování je uvádìn v závorce:
1. údaj - poèet pøítomných v sále, 2.údaj
- hlasujících pro, 3. údaj - zdrželo se hlasování,
4. údaj - hlasující proti.
***

ÈERVEN 2010

Zámìr mìsta prodat pozemek v Horšovì
RM vzala na vìdomí žádost manželù Zdeòka
a Jitky Kvasnièkových, Horšovský Týn o prodej
poloviny pozemku è. 1629/2 v k.ú. Horšov za
úèelem výstavby RD a postoupilo záležitost do
jednání ZM s doporuèením schválit zámìr
mìsta prodat celou parcelu za cenu 150 Kè/m2
a urèených podmínek. K tomuto bodu rozprava
nebyla. ZM následnì schválilo zámìr mìsta
prodat pozemek KN 1629/2 v k.ú. Horšov za
úèelem výstavby rodinného domu zájemci
s nejvyšší nabídkou, pøièemž minimální kupní
cena je 150 Kè/m2 za tìchto podmínek:
***
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