Usnesení z jednání rady města číslo 28
ze dne 30.12.2015 na MěÚ v Horšovském Týně

Kontrola plnění usnesení RM č. 27
a) RM pověřuje starostu ve spolupráci s MIM obrátit se na LČR ve věci směny nebo převodu
pozemku KN 2286 v k. ú. HT (u ZŠ Zámecký park) a Bažantnice H. Týn. Schůzka proběhla. Byl
dohodnut další postup. Odeslána žádost o bezúplatný převod pozemku. LČR navrhují prodej nebo
směnu. RM bere na vědomí info, LČR zpracovávají znalecký posudek předmětných pozemků.
b) RM projednala nabídku společnosti EKO-KOM a. s. na převzetí (odkoupení) nádob na
separovaný odpad (papír, plasty, sklo) od města a jejich následnou zpětnou bezplatnou výpůjčku
městu Horšovský Týn. RM před rozhodnutím považuje za nutné upřesnit podmínky odkupu.
Společnosti EKO-KOM sdělena pořizovací hodnota nádob. Město očekává cenovou nabídku od
firmy EKO – KOM a.s.. Nabídku město obdrželo. Odloženo do dalšího jednání RM.Řeší starosta.
c) Úkoly plynoucí z usnesení ZM:
 Studie povodňových nebezpečí - projednat opatření se všemi příslušnými správci toků
a vodohospodářských zařízení; zjistit podmínky pro doplnění stávajících vyhlášených
záplavových území hydraulickými 2D model (Radbuza) a 1D model (Černý potok) a pro
vyhlášení záplavových území Křakovského a Lazeckého potoka a předložit ZM možnosti
realizace těchto záležitostí.
 RM (zabezpečit revitalizaci klášterního kostela pro účely občasných sezónních výstav
a koncertů, smuteční síň a podobně. Revitalizaci financovat z prostředků fondu regenerace
MPR a města). RM ukládá odboru MIM zajistit potřebnou cenovou nabídku na úpravu PD
pro samostatné řešení rekonstrukce klášterního kostela. Jednání s projektovou kanceláří
proběhlo (Usnesení ZM č. 06 /2015 D bod 3). Městu byla předložena cenová nabídka ve
výši 99.946,-Kč.
 Řeší RM a odbor MIM - zájem o koupi a ZM požaduje předložení znaleckého posudku se
stanovením ceny v místě a čase obvyklém u pozemku KN 2578/15 v k. ú. Horšovský Týn.
 Řeší RM a odbor MIM – ZM vyslovilo zájem o koupi části pozemku KN 877/1 – ostatní
plocha, části pozemku KN 877/8 – ostatní plocha, části pozemku KN 2597/6 – vodní plocha,
přesná výměra bude určena geometrickým plánem a dále pak nákup pozemku KN 877/10
o výměře 25 m2 – zastavěná plocha. Nákup těchto pozemků bude ošetřen Smlouvou
o budoucí kupní smlouvě s trváním (účinností) 15 let od podpisu této smlouvy. Realizace
smlouvy o budoucí kupní smlouvě je podmíněno realizací stavby mostu. ZM požaduje
vyhotovení znaleckého posudku ke stanovení ceny v místě a čase obvyklém. Vyhotovení
znaleckého posudku zajistí město Horšovský Týn. Odbor MIM požádal o podklady
k jednání.
d) RM vzala na vědomí podklady předložené VpÚR a zaujala k jednotlivým bodům následující
stanoviska:
 odkup pozemků v PZ. Nutno požádat o znalecký posudek a o geometrický plán. Vyřizuje
MIM.
e) Žádost L. U. o odkoupení části pozemku KN 34/1 v k. ú. Horní Metelsko o výměře 200 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) dle přiložené situace. Žadatelka uvádí, že
požadovaná část pozemku přiléhá k její nemovitosti. RM pověřuje starostu projednat žádost s OV
Horní Metelsko.
f) RM projednala nabídku manželů P. bezplatného převodu části pozemku parc.č. 1926/12 v k.ú.
Horšovský Týn za podmínky, že pozemek bude oddělen geometrickým plánem (uhradí město,
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stejně jako další náklady s převodem spojené) a převodu se účastní majitelé pozemku č.2361/1 –
manželé H., kteří rovněž nabídnou příslušnou část pozemku KN 2361/1 v k.ú. Horšovský Týn
městu. Řeší odbor MIM spolu se starostou.
g) Vzala na vědomí žádost CSPP GROUP a.s. o odkoupení pozemků v průmyslové zóně. Vyřizuje
starosta.
h) RM projednala žádost společnosti AZ CZECH s.r.o. o kupní opci na pozemek v Průmyslové
zóně o velikosti cca 23000 m2. RM sděluje, že před kupní opcí upřednostňuje prodej pozemků
nejvýhodnější nabídce. O podmínkách prodeje přísluší rozhodnout ZM. RM ověřuje starostu
požádat společnost Sigloch o možný odkup pruhu pozemku pro zřízení komunikace a rovněž dalším
jednáním se společností AZ CZECH. Vyřizuje starosta.
i) RM vzala na vědomí zamítané stanovisko SÚS PK ve věci náhrady škody, která městu vznikla
porušením povinností ze závazkového vztahu (vrácení části dotace, kterou město bylo povinno
odvést do státního rozpočtu v souladu s výzvou Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti
Jihozápad ze dne 27.8.2015 zn.: RRRSJ 25449/2015, plus právní služby). RM ukládá starostovi
vyžádat si právní názor v dané věci jako podkladu pro rozhodnutí, zda záležitost řešit soudní
cestou.
j) RM se seznámila s návrhem „Plánu velkých oprav“ pro rok 2016, předložený jednatelem Bytes
HT. RM po projednání odložila své rozhodnutí do dalšího jednání RM.
Nové věci k projednání
28/1 RM bere na vědomí informaci o elektronické dražby nemovitých věcí v Nádražní ulici
v H. Týně. Sleduje odbor MIM.
28/2 RM projednala nabídku komplexu služeb e-infrastruktury CESNET (ZČU Plzeň), CESNET,
zájmové sdružení právnických osob, Zíkova 1903/4, 160 00 Praha 6, IČ 63839172, pro Město
Horšovský Týn – přístupová rychlost do infrastruktury CESNET 30 Mb/s za měsíční poplatek
5.000,-Kč bez DPH, a návrh smlouvy. RM nabídku schvaluje a pověřuje starostu podpisem
smlouvy. Vyřizuje Kliment, KS.
28/3 RM na základě schválené nabídky na připojení k síti CESNET ukládá RM učinit kroky
k ukončení platnosti smlouvy č. I/192/2003 včetně všech dodatků, současnému poskytovateli
připojení – Josef Rada, Boženy Němcové 120, 344 01 Domažlice, IČ 63500281, na přístup do
Internetu. Ukončení smlouvy učinit nejpozději do 31.1.2016 z důvodu 3 měsíční výpovědní lhůty,
která začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi. Vyřizuje
Mgr. Mach, Kliment.
28/4 RM projednala a schválila žádosti o výpůjčku prostoru v budově bývalé Základní školy,
Vrchlického 36, 346 01 Horšovský Týn dle podmínek stanovených RM 24/19, pro Křesťanské
centrum Horšovský Týn, Nádražní 79, 346 01 Horšovský Týn, Spolek historického šermu Samotáři
(SHŠ Samotáři) Borovice ev. č. 2, 346 01 Horšovský Týn. Záměr byl zveřejněn na úřední desce.
Vyřizuje Bytes.
28/5 RM projednala a schválila žádost GO-GO Horšovský Týn, z.s. (spolek) o výpůjčku prostorů
v ulici Nádražní 73 (v budově bývalého Komunálu), 346 01 Horšovský Týn. Jedná se dvě místnosti,
které budou používány pro účely spolku k přípravě hráčů a jako kancelář pro účely sdružení.
Záměr byl zveřejněn na úřední desce.Vyřizuje Bytes.
28/6 RM projednala a schválila žádost SDH Horšovský Týn o zpracování projektu na rekonstrukci
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garáží v hasičské zbrojnici. Na základě této PD bude moci SDH H. Týn požádat o dotaci ze státního
rozpočtu na tuto investiční akci v rámci programu „Dotace pro JSDHO na nákup nových
dopravních automobilů a na výstavbu požárních zbrojnic“. Projekt by měl řešit rekonstrukci podlah,
elektroinstalace včetně osvětlení, rozvod vzduchu, vzduchotechnika, výměna oken a otopné
soustavy. Cena projektu by neměla přesáhnout 50.000,-Kč. Položka na zpracování PD bude řešena
z kapitoly Požární ochrana. Vyřizuje starosta.
28/7 RM projednala žádost SDH Semošice o proplacení částky 5.500,-Kč za splnění závazků
a úkolů dle smlouvy s městem Horšovský Týn. RM souhlasí s proplacením částky. Vyřizuje KS,
OFŠ.
28/8 RM projednala rozpočtové opatření č. 05 rozpočtu města Horšovský Týn na rok 2015
předložené vedoucím OFŠ MěÚ Horšovský Týn. Rada města RO č. 05 schválila v předloženém
znění a uložila starostovi předložit tento materiál do jednání ZM. Vyřizuje OFŠ, starosta.
28/9 RM projednala žádost pana P. H. o souhlas s užitím znaku města pro vědecké účely. Znak bude
použit pro účely obrazové přílohy vědecké publikace „Klíč ke znakům měst České republiky“. RM
souhlasí s bezplatným použitím znaku města Horšovský Týn a požaduje 1 výtisk této publikace.
Vyřizuje KS.
28/10 RM projednala nabídku pana Mrg. Tejkala, heraldika, který nabízí městu vytvoření návrhu
vlajky města, která by doplnila znak. Zároveň by zajistil formální stránku žádosti o schválení vlajky
a zařazení vlajky i historického znaku do sněmovního registru komunálních symbolů. RM ukládá
KS zajistit cenovou nabídku. Vyřizuje KS.
28/11 RM projednala žádost KÚ Plzeňského kraje, odboru sociálních věcí, oddělení správního
a realizace projektů, o podepsání „Pověření k výkonu služby obecného hospodářského zájmu“. Toto
pověření mj. obsahuje i stanovenou výši vyrovnávací platby, tj. maximální možnou výši finančních
prostředků, kterou lze získat na činnost Pečovatelské služby H.Týn. RM pověřuje starostu podpisem
tohoto pověření. Vyřizuje OSV, KS. Na vědomí OFŠ.
28/12 RM se seznámila s cenovou nabídkou na zpracování žádosti o dotaci „Cyklostezka –
Masarykova ulice“ zpracovaná firmou DOMOZA projekt s.r.o., Teslova 1202/3, 30100 Plzeň, IČ
28145089. RM požaduje předložení návrhu smlouvy do dalšího jednání RM. Vyřizuje starosta.
28/13 RM ruší svoje usnesení v bodě RM 18 ze dne 20.7.2015 v bodě 3) Kontrola usnesení písm.
e) - ad. 1/ odkup pozemků v PZ – Investor požádal o prodloužení lhůty kupní opce na koupi
pozemků v PZ do 31.12.2015, RM souhlasí, vyřizuje KS;
Hlasování o jednotlivých bodech, výše uvedených v programu proběhlo veřejně, zdvižením ruky.
Dlouhodobé úkoly
1) RM - komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horšovský Týn. Dotazníková akce běží. Řeší MIM.
2) Žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 1582/16 v k.ú. Horšovský Týn o výměře cca
190 m2. RM odkládá rozhodnutí po předložení aktualizované studie.
3) Generel kanalizace města Horšovský Týn - CHVaK a.s. předložil prvotní návrh zadání generelu.
Sleduje starosta.
4) RM – rekonstrukce Plzeňské ulice. Sleduje starosta.
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Další jednání rady města, se uskuteční v pondělí 11.1.2016 od 15:00 hod. v kanceláři starosty.

….................................
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 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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