Usnesení ZM č. 17/2017 z jednání
konaného dne 20. 2. 2017
Zastupitelstvo města Horšovský Týn:
17/2017 A. Schvaluje:
1) program jednání;
2) návrhovou komisi ve složení: Ing. Petr Lahoda a Ing. Jaroslav Vlasák;
3) záměr prodat pozemek parc. č. 292/5 v k. ú. Svinná u Štítar zahrada o výměře 175 m2 min.
za kupní cenu 54,-Kč/m2. Převod pozemku je osvobozen od DPH. Kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem nemovité věci. 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) záměr prodat část pozemku parc. č. 1582/16 orná půda o výměře cca 190 m2 (výměra bude
stanovena geometrickým plánem) v k. ú. Horšovský Týn, přičemž minimální kupní cena je
490,-Kč/m2 (v této ceně je zahrnuté i DPH). Kupující uhradí náklady spojené s převodem
pozemku. Podmínkou prodeje je zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě
(uložení, údržby a modernizace hlavního odvodňovacího zařízení v prodávaném pozemku) ve
prospěch města. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou (po dobu existence stavby),
bezplatně. Kupní cena bude uhrazena nejpozději v den podpisu kupní smlouvy. Poplatníkem
z nabytí nemovitých věcí je podle zákonného patření Senátu kupující (nabyvatel vlastnického
práva k nemovité věci);
5) podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc. č. 2051/1 – zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 156 m2 a pozemku parc.č. 2051/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2 v k. ú.
Podražnice, které jsou zapsány v katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro
Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice na listu vlastnictví LV 10002 ve prospěch
České republiky – Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha.
Jedná se převod pozemků pod stavbami ve vlastnictví města.
6) nákup částí pozemků parc. č. 1034/1 – zastavená plocha a nádvoří o výměře 419 m 2
a parc. č. 1034/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 407 m2 oddělených geometrickým
plánem č. 2667-3/2016 ze dne 19. 1. 2016, včetně všech součástí a příslušenství na
předmětných částech pozemků, tak jak jsou vymezené ve znaleckém posudku č. 310-41/2016
vyhotoveném Ing. Pavlou Wolfovou ke dni 13. 12. 2016, vše v katastrálním území Horšovský
Týn, od společnosti EUROMAROLAN s.r.o., IČ 29122279, náměstí 5. května 101, Holýšov,
za kupní cenu 1.150.000,-Kč. Kupní cena bude uhrazena na základě faktury vystavené do
30 dnů po provedeném vkladu práva do katastru nemovitostí. Poplatníkem z nabytí
nemovitých věcí je kupující;
7) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Horšovský Týn
a Tělovýchovnou jednotou Dynamo Horšovský Týn, z.s. na pokrytí části provozních nákladů
roku 2017 na údržbu sport. zařízení města ve výpůjčce TJ Dynamo ve výši 270 tis. Kč;
8) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Horšovský Týn
a Tělovýchovnou jednotou Dynamo Horšovský Týn, z. s., na pokrytí části provozních
nákladů roku 2017 na správce stadionu ve výši 350 tis. Kč;
9) RO č. 1/2017 v předloženém znění s projednanými změnami;
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17/2017 B. Bere na vědomí:
1) zprávu o přijatých organizačních opatřeních k zabezpečení usnesení jednání ZM č. 16 ze
dne 19. 12. 2016 včetně stavu jeho plnění;

2) zprávu z jednání RM za období od 12. 12. 2016 do 13. 2. 2017;
3) zprávu FV ZM;
4) zprávu Výboru pro územní rozvoj ZM;
5) rozhodnutí komise pro nakládání s majetkem státu ředitele Územního pracoviště Plzeň
konané dne 19. 12. 2016 pod č. 21/2016, že nesouhlasí s bezúplatným převodem pozemku
– parcely KN č. 2301 v katastrálním území Horšovský Týn na Město Horšovský Týn
s omezujícími podmínkami po dobu 10 let.
6) informaci o rozpočtovém opatření č. 8/2016 schváleném RM dne 30. 12. 2016 pod bodem
č. 51/10 s odkazem na usnesení ZM č. 16/2016 D) bod 1), které RM k provedení
rozpočtového opatření č. 8 zmocnilo;
7) rezignaci stávajících členů OV Horšov.

17/2017 C. Vydává:
1) OZV č. 1/2017 o vedení technické mapy.

17/2017 D. Neschvaluje:
1) přijetí nabídky ÚZSVM přímého prodeje pozemku KN 2301 v k. ú. Horšovský Týn
(pozemek u řeky) – ostatní plocha neplodná půda o výměře 402 m2 a trvá na bezúplatném
převodu ve veřejném zájmu.

17/2017 E. Vyhlašuje:
1) dle Zásad a pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu Města Horšovský Týn na rok 2017
tyto programové dotace: „Jednorázové akce pro mládež“, „Reprezentace města“,
„Podpora činnosti - sport a tělovýchova - reprezentace města v dlouhodobých
mistrovských soutěžích“. Termín pro podání žádostí o dotaci je od 23. 3. - do 21. 4. 2017.

17/2017 F. Zřizuje:
1) Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Semošice – JPO V. s účinností od 20. 2. 2017
a pověřuje starostu podpisem zřizovací listiny.
2) Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Horní Metelsko – JPO V. s účinností od
20. 2. 2017 a pověřuje starostu podpisem zřizovací listiny.
3) Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Oplotec – JPO V. s účinností od 20. 2. 2017
a pověřuje starostu podpisem zřizovací listiny.

17/2017 G. Souhlasí:
1) s připojením se k akci „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března 2017
na budově MěÚ – nám. Republiky 52, Horšovský Týn.
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17/2017 H. Mění:
1) počet členů OV Horšov z 5 na 8 členů.

17/2017 CH. Volí:
1) za členy OV Horšov Jaroslava Hájka, Miroslava Popoviče, Karla Mikoláše, Stanislava
Vondraše, Jaroslava Kelnera jr., Šárku Žambůrkovou, Renatu Soukupovou a Petra Brabce.
2) za předsedu OV Horšov pana Karla Mikoláše.

17/2017 I. Stanovuje:
1) měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného člena rady města, neuvolněného předsedy
výborů a komisí, a neuvolněným členům zastupitelstva v maximální výši dle přílohy č. 1
nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 3. 2017.

17/2017 J. Ukládá:
1) RM projednat ve spolupráci s velitelem JSDHO Horšovský Týn možnost nákupu
a financování nového zásahového vozidla.

Ověřovatelé:
Ing. Josef Holeček v. r.

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

Oldřich Vejvoda 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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