Usnesení ZM č. 27/2018 z jednání
konaného dne 25. 6. 2018
Zastupitelstvo města Horšovský Týn:
27/2018 A. Schvaluje:
1) návrhovou komisi ve složení Ing. Jaroslav Vlasák a Ing. Petr Lahoda;
2) program jednání ZM doplněný o bod č. 13;
3) prodej pozemku st. 23/1 – zastavěná plocha a nádvoří (stavba na pozemku není ve vlastnictví
města) a pozemek parc.č. 830 – ostatní plocha, jiná plocha vše v k.ú. Borovice u Horšovského
Týna vlastníkovi stavby na pozemku st. 23/1 paní M. H. za cenu stanovenou znaleckým
posudkem ve výši 276 520 Kč, navýšenou o úhradu bezdůvodného obohacení ve výši 60 961 Kč
(bezesmluvní užívání). Převod pozemků je osvobozen od sazby DPH. Kupující hradí veškeré
náklady spojené s převodem nemovitých věcí. Kupní cena včetně úhrady bude zaplacena
nejpozději v den podpisu kupní smlouvy. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je
nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci;
4) zamítnutí žádosti o odročení projednání bodu 4a, o které požádala paní H. M. z důvodu získání
oponentního znaleckého posudku;
5) RO č. 4/2018 v předloženém znění s projednanými změnami;
6) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu regenerace městské památkové
rezervace Horšovský Týn ve výši 97.400 Kč;
7) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu regenerace městské památkové
rezervace Horšovský Týn ve výši 133.700 Kč;
8) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu regenerace městské památkové
rezervace Horšovský Týn ve výši 45.100 Kč;
9) účetní závěrku města Horšovský Týn za r. 2017, když na základě předložených podkladů zjistilo,
že schvalovaná účetní závěrka města Horšovský Týn za r. 2017 poskytuje věrný a poctivý obraz
předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
27/2018 B. Bere na vědomí:
1) zprávu o přijatých organizačních opatřeních k zabezpečení usnesení jednání ZM č. 26 ze dne
14.5.2018;
2) zprávu z jednání RM za období od 23.5.2018 do 14.6.2018;
3) zprávu V pro ÚR ZM;
4) návrh stategického plánu rozvoje sportu v Horšovském Týně;
5) Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Domažlicko za rok 2017;
6) Závěrečný účet Mikroregionu Radbuza za rok 2017;
7) Závěrečný účetVodohospodářského svazku obcí Domažlicka za rok 2017;
8) Závěrečný účet DSO spolku pro odpadové hospodaření obcí Lazce za rok 2017
9) - hospodaření příspěvkových organizací za rok 2017
a) ZŠ H. Týn : celková ztráta ve výši 1.648,34 Kč bude vedena na účtu výsledek hospodaření
předcházejících účetních období (432);
b) ZUŠ H. Týn : celková ztráta ve výši 716,26 Kč bude pokryta z rezervního fondu;
c) MKZ H. Týn : celková ztráta ve výši 32.600,67 Kč bude pokryta z rezervního fondu;
d) MŠ H. Týn : hospodářský výsledek činil 0,- Kč s dodržením českého účetního standardu č. 703;
e) CHD H. Týn : hospodářský výsledek (zisk) činil 165.958,59 Kč, částka ve výši 85.958,59 Kč
bude odvedena do fondu odměn a částka 80.000,- Kč do fondu investic a z fondu investic odvedena
do rozpočtu města;
- hospodaření za rok 2017 u společností, jichž je město H. Týn zakladatelem, a to:
f) Bytes HT, spol. s r. o.: výnosy činily 28.602 tis. Kč, náklady 27.345 tis. Kč, hospodářský výsledek
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(zisk) činil 1.257 tis. Kč;
g) Horšovskotýnské lesy, s. r. o.: výnosy činily 11.454 tis. Kč, náklady 10.927 tis. Kč, hospodářský
výsledek (zisk) činil 527 tis. Kč.
27/2018 C. Neschvaluje:
1) záměr prodat část pozemku parc. č. 2305/1 v k.ú. Horšovský Týn. Pozemek je podle stávajícího
územního plánu a rovněž tak i podle návrhu nového územního plánu součástí ploch označených
jako plochy a koridory veřejných prostranství;
2) přijetí úvěrového příslibu ve výši 20 milionů Kč na rekonstrukci ulice Plzeňská z důvodu
stavební nepřipravenosti akce.
27/2018 D. Projednalo:
1) závěrečný účet města Horšovský Týn za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření ÚSC Horšovský Týn za rok 2017. Návrh závěrečného účtu včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Horšovský Týn za rok 2017 byl řádně vyvěšen na
úřední desce. Při přezkoumání hospodaření města Horšovský Týn za rok 2017 nebyly zjištěny
chyby a nedostatky. ZM vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, v
souladu s § 17 odst. 7a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
27/2018 E. Ukládá:
1) RM zveřejnit návrh strategického plánu rozvoje sportu v Horšovském Týně občanům, komisím a
sportovním organizacím ve městě;
2) RM navázat jednání se ZKD Sušice týkající se parkování autobusů za OD Radbuza.
27/2018 F. Souhlasí:
1) s žádostí firmy Taubenhansl s.r.o ohledně zahrnutí rozšíření původního požadavku do nového
územního plánu. V rámci této žádosti požaduje Taubenhansl s.r.o. stávající navrhovanou plochu
výroby a skladování na pozemku č. 1844/1 v k. ú. Horšovský Týn o délce 40 metrů rozšířit na
plochu o délce 70 metrů.
Ověřovatelé:
Zdeněk Křivka v. r.

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

Marie Hánová v. r.

.......................................
…...........................................
Václav Mothejzík v. r.
starosta města
…...........................................
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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