Usnesení č. 15/2016 z jednání ZM
konaného dne 7. 11. 2016
Zastupitelstvo města Horšovský Týn:
15/2016 A. Schvaluje:
1) program jednání po doplnění bodu č. 8 a přečíslování ostatních bodů;
2) návrhovou komisi ve složení: Ing. Petr Lahoda a MUDr. Ondřej Plášil;
3) prodej části pozemku KN 2321/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 31 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v k. ú. Horšovský Týn manželům P. za kupní
cenu 300 Kč/m2. Převod pozemku je osvobozen od DPH. Kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem nemovitých věcí. Kupní cena bude uhrazena nejpozději v den podpisu
kupní smlouvy. Poplatníkem z nabytí nemovitých věcí je podle zákonného opatření Senátu
kupující (nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci);
4) bezúplatný převod – dar části pozemku KN 812 v k. ú. Tasnovice oddělené geometrickým
plánem č. 93-267/2015 a nově označené jako parcela KN 812/2 - ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 1 m2 z majetku města Horšovský Týn do vlastnictví Plzeňského kraje,
se sídlem Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 30613 Plzeň, IČO 70890366. Jedná se
o převod pozemku pod stavbou nového mostu v Tasnovicích na silnice III. třídy č. 1973;
5) prodej pozemku st. 59 – zastavěná plocha o výměře 10 m 2 v k.ú. Tasnovice vlastníkovi
stavby na tomto pozemku – společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV – Podmlky, Teplická
874/8, PSČ 40502, IČO 24729035, za cenu stanovenou dle znaleckého posudku, který bude
vyhotoven soudním znalcem na náklady kupujícího. Kupující hradí veškeré náklady spojené
s převodem pozemku. Kupní cena bude uhrazena do 3 měsíců ode dne právních účinků
vkladu práva do katastru nemovitostí;
6) podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc. č. 2413/11 – ostatní plocha ostatní
komunikace o výměře 34 m2 v k. ú. Horšovský Týn, který je zapsán v katastru nemovitostí
vedeného Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice na listu
vlastnictví LV 60000 ve prospěch České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha. Jedná se o pozemek pod
přístupovou cestou ke kostelu Sv. Anny v Horšovském Týně;
7) záměr prodat část pozemku KN 793/1 – ostatní plocha o výměře cca 65 m 2 v k. ú.
Tasnovice za kupní cenu 80 Kč/m2 panu V. P. k zajištění přístupu na jeho pozemek. Převod
pozemku je osvobozen od DPH. Kupující uhradí náklady spojené s převodem nemovitých
věcí; kupní cena bude uhrazena nejpozději v den podpisu kupní smlouvy. Kupující je
poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí;
8) místní názvy a pomístní jména v katastrálním území Podražnice v rozsahu návrhu
předloženého Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice;
9) návrh trasy kanalizačních stok splaškové kanalizace dle návrhu předloženého projekční
kanceláří VAK projekt s.r.o., České Budějovice v rámci akce: PD – Kanalizace Horšovský
Týn – Semošice. Součástí projektu kanalizačních stok budou tzv. odbočky (tvarovka nebo
sedlo s částí potrubí) až na hranici veřejného pozemku. Ke každé napojované nemovitosti
(stavbě), u které je technicky možné napojení na veřejnou kanalizaci, povede pouze jedna
veřejná část kanalizační přípojky hrazená z veřejných prostředků. Zájemci, kteří budují více
než jednu kanalizační přípojku k jedné napojované nemovitosti (stavbě), si každou další
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přípojku budují a hradí na vlastní náklady;
10) Veřejnoprávní smlouvu mezi Městem Horšovský Týn a „JUNIORFESTEM, z.s.“ na
pokrytí části nákladů na organizační zajištění IX. ročníku MFF JUNIORFEST 2016 ve výši
100.000 Kč.
11) RO č. 6/2016 v předloženém znění;
12) využití objektu zámecké sýpky pro účely klubové činnosti, zřízení trvalých expozic,
galerijní a výstavní účely, prezentace místních firem a škol, depozita, apod. včetně
nezbytného zázemí a příslušenství. Toto využití bude zapsáno do Informačního listu
o projektu rekonstrukce sýpky.

15/2016 B. Bere na vědomí:
1) zprávu o přijatých organizačních opatřeních k zabezpečení usnesení jednání ZM č. 14 ze
dne 19.9.2016 včetně stavu jeho plnění;
2) zprávu z jednání RM za období od 12.9.2016 do 24.10.2016;
3) zprávu KV ZM;
4) zprávu Výboru pro územní rozvoj ZM;
5) prekludaci 7 případů pohledávek pokut v celkové výši 186.400 Kč a na ně navazujících
6 pohledávek nákladů řízení ve výši 6.000 Kč. ZM dává souhlas s odpisem těchto
pohledávek z účetnictví pro prekluzi.

15/2016 C. Ukládá:
1) RM stanovit výši odměny (městu Horšovský Týn) za vyhotovení projektové dokumentace
stavby kanalizační přípojky napojované nemovitosti v rámci akce: PD – Kanalizace
Horšovský Týn – Semošice a vyřízení územního souhlasu za každou kanalizační přípojku.
2) Finančnímu výboru ZM zpracovat aktualizaci zásad tvorby ceny prodávaných městských
pozemků ve spolupráci s odborem MIM.
Ověřovatelé:
Mgr. Renáta Karbanová v. r.

........................................

Milan Leroch v. r.

........................................
…………………………………
Václav Mothejzík v. r.
starosta
………………………………..
David Škopek v. r.
místostarosta

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů,
částka 30 ze dne 11. 2. 2004, informujeme veřejnost, že usnesení Zastupitelstva 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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