Usnesení z jednání rady města číslo 21
ze dne 21. 9. 2015 na MěÚ v Horšovském Týně

Kontrola plnění usnesení ZM č. 06
06/2015 A. Schvaluje:
1. program jednání podle podkladů; - Pro účely RM vyřadit z usnesení.
2. návrhovou komisi ve složení: Ing. Petr Lahoda a Ing. Jaroslav Vlasák; Pro účely RM vyřadit
z usnesení.
3. ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků KN 845/4 ostatní plocha – silnice o výměře 257
m2 a KN 845/8 ostatní plocha – silnice o výměře 300 m 2 v obci Horšovský Týn
a katastrálním území Tasnovice z majetku města do vlastnictví Plzeňského kraje správci
komunikací - Správě a údržbě silnic Plzeňského kraje, příspěvkové organizaci zapsané
v obchodním rejstříku pod sp.zn.: Pr 737 u Krajského soudu v Plzni, IČ 72053119,
Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň. Jedná se o převod pozemků pod stavbou
silnice III. třídy č.1973. Vyřizuje MIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
4. ZM schvaluje prodej části pozemku KN 861/1 v k. ú. Horšovský Týn o výměře cca 1600 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) za účelem výstavby RD s větším podílem
zahrady panu L. Š. za cenu 60 Kč/m2 navýšenou o náklady spojené s převodem nemovitostí
a náklady za úhradu daně z nabytí nemovitých věcí. Kupní cena bude uhrazena nejpozději v
den podpisu kupní smlouvy. Vyřizuje MIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
5. ZM schvaluje záměr prodat část pozemku KN 1846/2 – lesní pozemek o výměře cca 45 m 2
v k.ú. Horšovský Týn (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) minimálně za cenu
obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem. Zájemce dále uhradí náklady spojené s
převodem nemovitostí a náklady za úhradu daně z nabytí nemovitých věcí. Kupní cena bude
uhrazena nejpozději v den podpisu kupní smlouvy. Vyřizuje MIM. Pro účely RM vyřadit z
usnesení.
6. ZM schvaluje ponechání pozemků KN 835/1 – zahrada o výměře 4944 m 2 a KN 838/1 –
zahrada o výměře 186 m2 v obci a katastrálním území Horšovský Týn v majetku města
Horšovský Týn. Vyřizuje MIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
7. ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku KN 1579/149 v obci a katastrálním území
Horšovský Týn z vlastnictví ČR – ÚZSVM do majetku města Horšovský Týn. Převod
pozemku se uskutečňuje ve veřejném zájmu. Převod bude realizován smlouvou
o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami
na dobu stanovenou zástupcem státu maximálně však 10let. Vyřizuje MIM. Pro účely RM
vyřadit z usnesení.
8. ZM schvaluje bezúplatný převod části pozemku KN 2485/7, pozemků KN 2485/9, 2485/10
vše v obci a katastrálním území Horšovský Týn z vlastnictví ČR – ÚZSVM do majetku
města Horšovský Týn. Převod pozemků se uskutečňuje ve veřejném zájmu. Převod bude
realizován smlouvou o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s
omezujícími podmínkami na dobu stanovenou zástupcem státu maximálně však 10let.
Vyřizuje MIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
9. ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku KN 2637 v obci a katastrálním území
Horšovský Týn z vlastnictví ČR – ÚZSVM do majetku města Horšovský Týn. Převod
pozemku se uskutečňuje ve veřejném zájmu. Převod bude realizován smlouvou
o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami
na dobu stanovenou zástupcem státu maximálně však 10let. Vyřizuje MIM. Pro účely RM
vyřadit z usnesení.
10. ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku KN 902/1 vše v obci a katastrálním území

Horšovský Týn z vlastnictví ČR – ÚZSVM do majetku města Horšovský Týn. Převod
pozemku se uskutečňuje ve veřejném zájmu. Převod bude realizován smlouvou
o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami
na dobu stanovenou zástupcem státu maximálně však 10let. Vyřizuje MIM. Pro účely RM
vyřadit z usnesení.
11. ZM schvaluje návrh rady města, že předmětem žádosti města o převod pozemků nebude
parcela KN 2485/8 v obci a katastrálním území Horšovský Týn. Jedná se o parkoviště před
domem č. p. 243 Malé Předměstí, Horšovský Týn. ZM nemá o tuto parcelu zájem. Vyřizuje
MIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
12. ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku KN 903/1 – ostatní plocha manipulační plocha
v obci a katastrálním území Horšovský Týn z vlastnictví ČR – ÚZSVM do majetku města.
Horšovský Týn. Převod pozemku se uskutečňuje ve veřejném zájmu. Převod bude
realizován smlouvou o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem
s omezujícími podmínkami na dobu stanovenou zástupcem státu maximálně však 10let.
Vyřizuje MIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
13. ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku KN 32/5 v obci Horšovský Týn a katastrálním
území Tasnovice z vlastnictví ČR – ÚZSVM do majetku města Horšovský Týn. Převod
pozemku se uskutečňuje ve veřejném zájmu. Převod bude realizován smlouvou o
bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami
na dobu stanovenou zástupcem státu maximálně však 10let. Vyřizuje MIM. Pro účely RM
vyřadit z usnesení.
14. ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků KN 1579/31, 1579/94, 2399/2, 1375/2 a 2400/3
vše v obci a katastrálním území Horšovský Týn z vlastnictví ČR – ÚZSVM do majetku
města Horšovský Týn ve veřejném zájmu smlouvou o bezúplatném převodu vlastnického
práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami na dobu stanovenou zástupcem státu
maximálně však 10let. Jedná se o pozemky, jejich převod schválilo ZM v předchozím
období a v průběhu realizace převodů bylo zjištěno, že tělesa místních komunikací jsou
pouze na částech předmětných pozemků. Převod pozemků se uskuteční ve veřejném zájmu.
Vyřizuje MIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
15. ZM schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě - kanalizace vybudované
v rámci akce „Odkanalizování města Horšovský Týn, část Horšov“ dále jen „inženýrská síť“
ve prospěch oprávněného – Města Horšovský Týn v pozemcích vedených ve zjednodušené
evidenci – stav grafický příděl (ZE GP) ZE GP 22/2, 22/9, 24/1 a 59/1 zapsaných ve
veřejném seznamu pro obec Horšovský Týn a k.ú. Horšov na listu vlastnictví LV 1363,
dále jen „Služebný pozemek“. Služebnost se zřizuje bezúplatně na dobu existence
inženýrské sítě. Obsahem služebnosti je závazek povinného Plzeňského kraje – vlastníka
Služebného pozemku, strpět ve prospěch oprávněného umístění, provozování a běžnou
údržbu inženýrské sítě na Služebném pozemku v rozsahu specifikovaném v geometrickém
plánu číslo plánu: 184-181/2015, 2632-181/2015 vyhotoveném GEODÉZIÍ JIHOZÁPAD
s.r.o. Vyřizuje MIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
16. ZM schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě - kanalizace vybudované v
rámci akce „Odkanalizování města Horšovský Týn, část Horšov“ dále jen „inženýrská síť“
ve prospěch oprávněného – Města Horšovský Týn v pozemcích vedených ve zjednodušené
evidenci – stav pozemkový katastr (ZE PK) ZE PK 1215, 1216, 1217 a 1218 zapsaných ve
veřejném seznamu pro obec Horšovský Týn a k. ú. Horšov na listu vlastnictví LV 1325,
dále jen „Služebný pozemek“. Služebnost se zřizuje na dobu existence inženýrské sítě za
jednorázovou úplatu 12 656,-Kč (á 70 Kč/bm). Obsahem služebnosti je závazek povinného
manželů K. – vlastníků Služebného pozemku, strpět ve prospěch oprávněného umístění,
provozování a běžnou údržbu inženýrské sítě na Služebném pozemku v rozsahu
specifikovaném v geometrickém plánu číslo plánu: 184-181/2015, 2632-181/2015
vyhotoveném GEODÉZIÍ JIHOZÁPAD s.r.o. Vyřizuje MIM. Pro účely RM vyřadit z
usnesení.

17. ZM schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě - kanalizace vybudované
v rámci akce „Odkanalizování města Horšovský Týn, část Horšov“ dále jen „inženýrská síť“
ve prospěch oprávněného – Města Horšovský Týn v pozemku KN 2470/1 zapsaném ve
veřejném seznamu pro obec Horšovský Týn a k.ú. Horšov a pozemku KN 2580/1 zapsaném
ve veřejném seznamu pro obec a k. ú. Horšovský Týn na listech vlastnictví LV 60000, dále
jen „Služebný pozemek“. Služebnost se zřizuje na dobu existence inženýrské sítě za
jednorázovou úplatu 69 372,-Kč (á 205 Kč/m2). Obsahem služebnosti je závazek povinného
ČR – ÚZSVM – vlastníka Služebného pozemku, strpět ve prospěch oprávněného umístění,
provozování a běžnou údržbu inženýrské sítě na Služebném pozemku v rozsahu
specifikovaném v geometrickém plánu
číslo plánu: 184-181/2015, 2632-181/2015
vyhotoveném GEODÉZIÍ JIHOZÁPAD s.r.o. Vyřizuje MIM. Pro účely RM vyřadit z
usnesení.
18. ZM schvaluje dotaci na MFF JUNIORFEST 2015 na organizační zajištění VIII. ročníku ve
výši 130.000,-Kč. Vyřizuje KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
19. ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi městem Horšovský Týn a “JUNIORFESTEM“
na pokrytí části nákladů na organizační zajištění VIII. Ročníku MFF JUNIORFESTU 2015
ve výši 130.000,-Kč. Vyřizuje KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
20. rozpočtové opatření č. 3/2015 v předloženém znění s projednanými změnami. Vyřizuje
OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
06/2015 B. Bere na vědomí:

1. zprávu o přijatých organizačních opatřeních k zabezpečení usnesení jednání ZM č.05 ze dne
22. 6. 2015 včetně stavu jeho plnění; pro účely RM vyřadit z usnesení.

2. zprávu z jednání RM za období od 22. 6. 2015 do 14. 9. 2015; pro účely RM vyřadit z
usnesení.

3. zprávu FV ZM; pro účely RM vyřadit z usnesení.
4. zprávu Výboru pro územní rozvoj ZM; pro účely RM vyřadit z usnesení.
06/2015 C. Zřizuje :
1. podle § 35a odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů a § 24 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů "Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Horšovský Týn"–
jako svou organizační složku na základě § 29 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o požární ochraně").
Vyřizuje KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
06/2015 D. Ruší:
1. Na základě rozhodnutí o udělení souhlasu HZS Plzeňského kraje – č.j.: HSPM - 23595/2015 ÚIZS z 24. 06. 2015 Jednotku Sboru dobrovolných hasičů obce Věvrov (JSDHO
Věvrov) Kategorie JPO V, evidenční číslo jednotly 327139. Vyřizuje KS. Pro účely RM
vyřadit z usnesení.
2. Na základě rozhodnutí o udělení souhlasu HZS Plzeňského kraje – č.j.: HSPM - 23565/2015 ÚIZS z 24. 06. 2015 Jednotku Sboru dobrovolných hasičů obce Borovice (JSDHO
Borovice) Kategorie JPO V, evidenční číslo jednotly 327138. Vyřizuje KS. Pro účely RM
vyřadit z usnesení.
3. ZM ruší usnesení ZM č. 13/2012 D 3 ze dne 17.12.2012. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
06/2015 E. Souhlasí:
1. ZM souhlasí se zahrnutím lokality č. 266 a č. 267 Výhledy dle platného územního plánu

2.
3.
4.
5.

6.

jako rezervy do nového územního plánu jako plocha bydlení v RD. Vyřizuje starosta. Pro
účely RM vyřadit z usnesení.
ZM souhlasí se zahrnutím severozápadní části poz. par. č. 334 v k. ú. Semošice do nového
územního plánu (ÚP) jako plocha bydlení v RD. Vyřizuje starosta. Pro účely RM vyřadit
z usnesení.
ZM souhlasí se zapracováním pozemku par. č. 620/1 v k. ú. Horšovský Týn do nového ÚP
tak, aby bylo možné tento pozemek využít i pro výstavbu zázemí vodáckého oddílu.
Vyřizuje starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
ZM souhlasí se zapracováním pozemků v k. ú. Lazce (dle přiloženého plánu) do nového
územního plánu jako plochu pro odpadové hospodářství. Vyřizuje starosta. Pro účely RM
vyřadit z usnesení.
ZM souhlasí s předčasným splacením závazků vůči Mikroregionu Radbuza, vzniklého
realizací projektu „Odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky Radbuzy“
a vyplývajícím ze smlouvy o Multitranšovému klubovému úvěru, Tranše II, v rámci
projektu „Odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky Radbuzy“
s Mikroregionem Radbuza d.s.o. Vyřizuje starosta a OFŠ. Pro účely RM vyřadit
z usnesení.
ZM schvaluje odkoupení podílu města Horšovský Týn na derivátovém obchodu uzavřeném
mezi Mikroregionem Radbuza a bankami Česká spořitelna a ČSOB, který se váže
k Multitranšovému klubovému úvěru, Tranše II, v rámci projektu „Odkanalizování a čištění
odpadních vod v povodí řeky Radbuzy“, včetně využití volných finančních prostředků města
Horšovský Týn vedených na účtu Mikroregionu Radbuza d.s.o. Vyřizuje starosta. Pro
účely RM vyřadit z usnesení.

Kontrola plnění usnesení RM č. 20
a) Generel kanalizace města Horšovský Týn - CHVaK a.s. předložil prvotní návrh zadání generelu.
Sleduje starosta.
b) 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. Sleduje starosta.
c) 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.. Řeší starosta.
d) 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). Řeší
starosta (změnu Územní studie obytné zóny „U obory“ ve smyslu zrušení plochy pro BD. V obytné
zóně bude připuštěna smíšená zástavba RD a BD). RM ukládá odboru MIM zajistit potřebnou
úpravu PD pro samostatné řešení rekonstrukce klášterního kostela. Usnesení ZM č. 06 /2015 D bod
3).
- RM (připravit pravidla pro vydávání a bezplatnou distribuci Zpravodaje od 1.1.2016). 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
(zájem o koupi a ZM požaduje předložení geometrického plánu a znaleckého posudku se
stanovením ceny v místě a čase obvyklém u pozemku KN 877/1 pozemků KN 877/8, 877/10

a 2597/6 v k. ú. Horšovský Týn) – posudek zadán – bude zhotoven do 15.10.2015.
e) RM vzala na vědomí podklady předložené VpÚR a zaujala k jednotlivým bodům následující
stanoviska:
ad. 1/ odkup pozemků v PZ – Investor požádal o prodloužení lhůty na koupi pozemků v PZ do
31.12.2015,
f) 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 přiléha k její nemovitosti. RM pověřuje starostu projednat žádost s OV
Horní Metelsko.
g) RM ukládá odboru MIM připravit návrh aktualizace „Zásad tvorby cen pozemků, které bude
město prodávat“. RM bere na vědomí informaci odboru MIM k tomuto úkolu. Odbor MIM navrhuje
uvedené zásady zrušit. RM postupuje tuto informaci do jednání ZM s doporučením nikoli úplného
rušení, pouze aktualizovat „Zásady“. Podklady do dalších jednání ZM připraví odbor MIM, pro
účely RM vyřadit z usnesení.
h) RM vzala na vědomí informaci starosty města o možnosti předčasného splacení projektu Čistá
Radbuza. Ve věci splacení rozhodlo ZM dne 14.9.2015. Mikroregion Radbuza vyčíslil po konzultaci
s auditorem celkový závazek města Horšovský Týn k 21. 9. 2015 ve výši 27.136.388,21Kč.
i) RM projednala žádost pana V. K. o odkoupení pozemku KN 2279/8 – ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 54 m2 v k. ú. Horšovský Týn. RM nemá výhrady k této žádosti. RM ukládá
odboru MIM vyžádat si, a následně zpět do jednání RM předložit stanoviska odborů DSH, ŽP
a výboru ÚR k záměru prodeje pozemků KN 2279/5 – ostatní plocha ostatní komunikace o výměře
110 m2, KN 2279/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 31 m2 a KN 2279/8 – ostatní
plocha ostatní komunikace o výměře 54 m2. Řeší odbor MIM.
j) RM se seznámila s projektovou dokumentací:
b) na změnu dopravního režimu v ul. Lobkovicova – zjednosměrnění ulice (z ul. 5. května). RM
požaduje úpravu PD ve smyslu stání vozidel pouze po pravé straně. V této souvislosti řešit žádost
paní P. RM ukládá zpracovat změnu PD. Vyřizuje starosta, Bytes HT. Pro účely RM vyřadit z
usnesení.
c) na zřízení přechodu pro chodce u prodejny PENNY. RM ukládá Bytesu HT zajistit úpravu PD ve
smyslu požadavků PČR DI, tj. nasvětlení přechodu pomocí výložníku. RM ukládá zpracovat změnu
PD.Vyřizuje Bytes HT a starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
k) RM se seznámila se zápisem z jednání Města Horšovský Týn a Osadním výborem, které
proběhlo dne 21.7.2015 a vzala tento zápis na vědomí. Ze zápisu vzešel požadavek na zatrubnění
prostoru za rybníkem, které by sloužilo jako cvičiště pro hasiče. Vyřizuje starosta.
Nové věci k projednání
21/1 RM po projednání schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti IP-1200035005/001 mezi městem Horšovský Týn a společností ČEZ Distribuce a. s. Teplická 874/8, 405
02 Děčín. Věcné břemeno – služebnost spočívá v právu zřízení a provozování distribuční soustavy
– „Semošice, p.č. 350 - kNN“ a to na pozemku KN 1171/1, k.ú. Semošice, vstupu a vjezdu na
dotčený pozemek v souvislosti se stavbou ve prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce a. s. Teplická
874/8, 405 02 Děčín – vlastníka a správce distribuční soustavy. Věcné břemeno bude zřízeno za
jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm + DPH v platné výši, umístění nadzemní stavby
technických zařízení za kus činí 500,- Kč + DPH v platné výši, minimální sazba činí 1.000,- Kč +
DPH v platné výši. Rozsah zatížení pozemku věcným břemenem byl vyznačen v geometrickém
plánu č. 187-220/2015 ze dne 29.6.2015 Celková délka činí 2 m + 1 rozpojovací skříň. RM
pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Řeší odbor MIM.
21/2 RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací, kterou bude řešen záměr
bezúplatného převodu části stavby silnice III. třídy č.20010 z vlastnictví Plzeňského kraje s

právem hospodaření Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, příspěvkové organizace, IČ:
72053119, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, do vlastnictví města Horšovský Týn,
konkrétně pak části stavby silnice III. třídy č.20010 na pozemku města KN 2461/1 v k. ú. Horšov
mezi uzlovými body A28 a A97 (část silnice na parcele KN 2461/1 v úseku od křižovatky se silnicí
II. tř. č. 200, směrem k návsi u kostela v Horšově) po vyřazení ze silniční sítě. RM ukládá starostovi
uzavřít a podepsat smlouvu o smlouvě budoucí darovací a následně darovací smlouvu. Bezúplatný
převod schválilo ZM dne 22.6.2015. Řeší odbor MIM.
21/3 RM bere na vědomí Protokol o posouzení kvalifikace a Zprávu o posouzení a hodnocení
nabídek podaných v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce dle
pod názvem "Zázemí pro fotbalové hřiště". Výzva k podání nabídky byla zástupcem zadavatele Města Horšovský Týn – odborem MIM zaslána 5 zájemcům. Výzva zároveň byla zveřejněna na
profilu zadavatele vč. Zadávací dokumentace. Nabídku ve lhůtě předložilo celkem 8 uchazečů.
Protokol i Zpráva tvoří přílohu č.1 a č. 2 tohoto usnesení. Vítězná cena výrazně převyšovala
vyčleněné prostředky v rozpočtu města. RM v souladu s článkem 8 Výzvy ruší výběrové řízení.
Řeší odbor MIM.
21/4 RM projednala prodej ojetého motorového vozidla přiděleného JSDHO – Škoda Favorit,
RZ:1P66361. Společnosti AUTOCENTRUM JAN ŠMUCLER s.r.o., Borská 59, Plzeň, která
nabídla výkupní cenu 3500,- Kč. RM souhlasí s nabídkou a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Řeší místostarosta.
21/5 RM vybrala jako nejvýhodnější nabídku pojištění motorového vozidla MP Dacia Duster od
společnosti RESPECT, a.s. pojišťovna UNIQA pojišťovna a.s. RM pověřuje starostu podpisem
smlouvy. Vyřizuje KS.
21/6 RM vzala na vědomí žádost firmy AZ - CZECH s.r.o., která projevila zájem o kupní opci na
pozemek v PZ. RM pověřuje starostu jednáním s firmou z důvodu upřesnění údajů uvedených v
žádosti. Při nové info zpět do RM. Vyřizuje starosta.
21/7 RM vzala na vědomí zájem developerské společnosti CSPPark Network s.r.o., se sídlem
Václavské náměstí 834/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, o koupi pozemku v průmyslové zóně. RM
pověřuje starostu jednáním s firmou z důvodu upřesnění údajů. Při nové info zpět do RM.Vyřizuje
starosta.
21/8 RM projednala nabídku ZKD Sušice k možnému odprodeji pozemků část pozm. par. č. 342/1
o výměře cca. 2600 m2, poz. par. č. 341 o výměře 134 m2 a část poz. par. č. 346/3 cca 120 m2. RM
pověřuje starostu jednáním se ZKD. Při novém info zpět do RM. Vyřizuje starosta.
21/9 RM projednala žádost města Staňkova o souhlas s instalací zařízení na lávce přes Radbuzu
v rámci projektu „Realizace vodoměrných a srážkových stanic pro město Staňkov“. Na lávce bude
umístněn ultrazvukový měřič hlásného profilu C1. RM vyjádřila souhlas s umístněním zařízení a
rovněž umožní městu Staňkov provádět následnou péči a údržbu zařízení po dobu nejméně pěti let
od ukončnení realizace projektu. Podmínkou je využívání získaných dat pro potřeby města
Horšovský Týn.Vyřizuje starosta.
21/10 RM bere na vědomí informaci odboru MIM vztahující se k Výzvě Úřadu Regionální rady
regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 27.8.2015 zn.: RRRSJ 25449/2015 k vrácení finančních
prostředků - dotace na projekt: Výstavba chodníku a cyklostezky-Horšovský Týn, Vrchlického ul.,
reg. číslo CZ.1.14/3.1.00/17.02512. Důvodem vrácení dotace je pochybení v rámci výběrového
řízení, kdy byly Zadavatelem stanoveny nepřiměřené a diskriminační podmínky. RM ukládá OMIM
připravit žádost o náhradu škody způsobené poruším povinností ze závazkového vztahu – ze

Smlouvy o spolupráci ze dne 10.06.2011, a to v plné výši. RM pověřuje starostu podpisem žádosti o
náhradu škody. Řeší odbor MIM.
21/12 RM projednala žádost paní J. M. o odkup vyřazovaného osobního automobilu Škoda Favorit.
RM konstatuje, že vozidlo bylo vykoupeno autobazarem společnosti AUTOCENTRUM JAN
ŠMUCLER s.r.o. a doporučuje žadatelce, pokud její zájem trvá obrátit se na uvedený autobazar.
Vyřizuje KS.
21/13 RM vzala na vědomí oznámení ředitele Základní školy Horšovský Týn o vyhlášení
ředitelského volna na pondělí 16.11.2015. Vyřizuje KS.
21/14 RM projednala a schválila žádost o schválení navýšení kapacity školní družiny a školního
klubu při Základní škole Horšovský Týn. Školní družina se zvýší ze současné kapacity 85 žáků na
120 žáků (4 oddělení po 30 žácích) a školní klub se zvýší ze současné kapacity 200 žáků na 250
žáků. Vyřizuje KS.
21/15 RM projenala nabídku doručenou zástupcem Hnutí DUHA, o.s. Na partnersví týkající se
komunitních nebo obcemi či domácnostmi vlastněnými obnovitelnými zdroji energie (větrné a malé
střešní fotovoltaické elektrárny). RM nesouhlasí s touto nabídkou. Vyřizuje starosta.
21/16 RM bere na vědomí informaci odboru MIM týkající se problematiky odpadních vod
v Semošicích. RM doporučuje starostovi projednat tento materiál ve Výboru pro místní rozvoj. Řeší
odbor MIM spolu se starostou.
Hlasování o jednotlivých bodech, výše uvedených v programu proběhlo veřejně, zdvižením ruky.
Dlouhodobé úkoly
1. RM - komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Horšovský Týn běží. Řeší MIM.
2. Zajištění společenského sálu. Starosta s ředitelkou MKZ opakovaně projednali s majiteli
hotelu Šumava podmínky využívání společenského sálu. Dne 10.9.2015 byl dohodnut ceník
pronájmu – plná cena 12.000,-Kč, akce pro děti a mládež 10.000,-Kč (včetně úklidu).
3. Podněty OV Horní Metelsko, včetně návrhů na zlepšení prostředí. RM vzala na vědomí
vyjádření odboru MIM a společnosti Bytes HT. Jednání proběhlo, do příštího jednání
předloží starosta zápis. Zápis předložen viz bod 19/22. Řeší starosta.
4. Žádost manželů P. 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.
Další jednání rady města se uskuteční v pondělí 5.10. 2015 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).

