Zápis a usnesení z jednání rady města číslo 82
ze dne 7. 5. 2018 na MěÚ v Horšovském Týně
Kontrola plnění usnesení RM č. 81
a) 61/31 RM projednala oznámení o záměru převést nebo pronajmout nemovitý majetek – náměstí
Republiky 11, 346 01 Horšovský Týn a ul. 5. května 12, 346 01 Horšovský Týn – Hotelu Šumava,
Vinárna Hotelu Šumava a 1. NP a 2. NP hotelu Šumava předložené Bytesem HT. RM odkládá
schválení záměru za účelem doplnění dalších podmínek pronájmu. Vyřizuje Bytes HT.
b) 70/25 RM ukládá připravit změnu pravidel Rady města Horšovský Týn pro přidělování bytů
v majetku Města Horšovský Týn pro nově přidělované byty do příštího jednání RM. RM 81 po
projednání schvaluje předloženou změnu pravidel a úpravu cen nájemného za m2 u nově
pronajímaných bytů na 70,-Kč/m2 s účinností od 1. 5. 2018, a cenu nájemného u stávajících
pronajímaných bytů zvýšit o 30% (stávající byty, Sylvánova ul. a byty se sníženým nájmem
z důvodu nadměrné vlhkosti). RM ukládá Bytesu zajistit podpis dodatků u stávajících smluv
ohledně zvýšeného nájemného a inflační doložky, a změnu nájemného smluv účinných od
1. 5. 2018. RM 82 ukládá MIM, OFŠ ve spolupráci s Bytes prověřit výši regulovaného nájemného
v DPS ve vztahu k dotaci. RM na základě sdělení správce Bytes doporučuje řešit zvýšení
nájemného uzavřením nových smluv. Vyřizuje starosta a Bytes HT.
c) 75/45 RM se zabývala podnětem VÚR ve věci dalšího využití areálu bývalého objektu základní
školy ve Vrchlického ulici Horšovský Týn. RM ukládá připravit podklad pro zadání veřejné
zakázky na akci „Objemová studie zdravotnického a sociálního zařízení v H. Týně“. Vyřizuje
starosta.
Nové body k projednání
82/1 RM projednala žádost společnosti O.P.U.C. - prodej s.r.o., B. Smetany 167/2, Plzeň
o zpřístupnění cesty na pozemku parc.č. 523/15 k jejich pozemku parc.č. 523/3 v k.ú. Věvrov. Jako
důvod uvádí příliš úzká cesta ze vsi - pro velkou techniku nepřístupná. RM postupuje tuto záležitost
do jednání ZM s doporučením schválit podání žádosti na SPÚ ve věci zahájení realizace výstavby
polních cest C2 a C4 - společných zařízení schválených v rámci jednoduché pozemkové úpravy
v k.ú. Věvrov. Řeší odbor MIM.
82/2
RM
projednala
návrh
kupní
smlouvy
č.
3450/PDO/2018-PDOM
č. j.: UZSVM/PDO/3083/2018-PDOM mezi ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2, IČO 69797111
(„prodávající“) a Městem Horšovský Týn, IČ 00253383 („kupující“). Předmětem smlouvy je prodej
pozemku – parcela KN č. 2301 v obci a katastrálním území Horšovský Týn za kupní cenu 73.180,Kč. RM postupuje tento návrh do jednání ZM s doporučením návrh v předloženém znění schválit.
Řeší odbor MIM.
82/3 RM bere na vědomí stanovisko SÚS PK ve věci naplnění usnesení ZM 24/2018 A9 ze dne
19. 02. 2018; směna pozemků města, na kterých se plánuje umístit stavbu číslo: 85000001167
s označením „II/193 Horšovský Týn – Domažlice“, za pozemky kraje v OZ Lidická. RM postupuje
toto stanovisko do jednání ZM s doporučením nesouhlasit s poskytnutím městských pozemků pro
výše uvedenou stavbu. Řeší odbor MIM.
82/4 RM projednala předloženou žádost od společnosti ESMOS plus, s.r.o. Plzeň o vyjádření ke
stavbě „Semošice, DO, parc.č. 1449 – kNN, přípojka NN“ umístění zemního vedení kabelu NN
v pozemku města KN 1877, k.ú. Semošice. RM souhlasí se stavbou dle předložené situace.
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Podmínky pro vstup na pozemky dotčené stavbou určí správce místních komunikací a veřejného
prostranství – BYTES HT spol. s.r.o. Horšovský Týn, zhotovitel stavby uzavře před zahájením
prací s touto společností dohodu o užívání pozemku. Před zahájením stavby bude uzavřena smlouva
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, její návrh bude předložen do dalších
jednání RM. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene – služebnosti činí 200,- Kč/bm +
DPH v platné výši, minimální sazba 10.000,- Kč + DPH, za umístění nadzemní stavby technických
zařízení inženýrských sítí za kus činí 500,- Kč + DPH v platné výši. Rozsah zatížení pozemku bude
vyznačen v geometrickém plánu, vyhotoveném na náklady budoucího oprávněného. Řeší odbor
MIM.
82/5 RM projednala předloženou žádost o souhlas se stavbou vodovodní přípojky k č.p. 96, ul.
Masarykova v pozemku města KN 2580/26, k.ú. Horšovský Týn. RM souhlasí se stavbou
vodovodní případně i kanalizační přípojky v pozemku města. Podmínky pro vstup na pozemek
města dotčený stavbou určí správce místních komunikací a veřejného prostranství – BYTES HT
spol. s.r.o. Horšovský Týn, zhotovitel stavby uzavře před zahájením prací s touto společností
dohodu o užívání pozemku. RM zároveň po projednání schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení služebnosti inženýrské sítě, uložené v pozemku města KN 2580/26, k.ú. Horšovský Týn a
bude uzavřena mezi městem Horšovský Týn a žadatelem (strana oprávněná). Služebnost bude
zřízena za jednorázovou úplatu ve výši 20,- Kč/bm + DPH v platné výši za každou jednotlivou síť,
minimální sazba 500 Kč + DPH v platné výši. Rozsah zatížení pozemků služebností bude vyznačen
po dokončení stavby v geometrickém plánu. Řeší odbor MIM.
82/6 RM projednala společnou žádost adresovanou radě města potažmo zastupitelstvu města, ve
které žádají o vyřešení havarijního stavu veřejné kanalizace v pozemcích parc.č.2286, 369/1, 369/2,
367, 365/1, 363 a 2583 v k.ú. Horšovský Týn. V žádosti se uvádí, s ohledem na velmi špatný
technický stav této kanalizace se mají napojit do veřejné kanalizace v Masarykově ulici. Žadatelé
uvádí, že s tímto souhlasí, ale nesouhlasí s financováním nové přípojky. Žadatelé žádají město o
vyřešení havarijního stavu kanalizace případně zaplacení kanalizačních přípojek. RM nemá
informaci, že by město bylo vlastníkem kanalizace v pozemcích parc.č. 369/1, 369/2, 367, 365/1,
363 v k.ú. Horšovský Týn, proto také nemůže řešit odstranění jejího havarijního stavu. Co se týče
financování kanalizačních přípojek do veřejné kanalizace v Masarykově ulici nelze bez projektové
dokumentace a znalosti nákladů se k požadavku příspěvku na pořízení kanalizační přípojky
vyjádřit. Pokud i nadále žadatelé budou požadovat příspěvek na pořízení kanalizační přípojky, je
nutné podávat samostatné žádosti, žádosti budou individuálně radou města posuzovány. Zprávu
žadatelům zašle odbor MIM.
82/7 RM vzala na vědomí zprávu o průběhu hospodaření MŠ Horšovský Týn p. o. za I. čtvrtletí
roku 2018. Vyřizuje KS.
82/8 RM vzala na vědomí zprávu o průběhu hospodaření MKZ Horšovský Týn p. o. za I. čtvrtletí
roku 2018. Vyřizuje KS.
82/9 RM vzala na vědomí zprávu o průběhu hospodaření CHD Horšovský Týn p. o. za I. čtvrtletí
roku 2018. Vyřizuje KS.
82/10 RM po projednání přidělila z rozpočtové kapitoly Individuální dotace ostatním společenským
organizacím v roce 2018 dotace a současně schválila veřejnoprávní smlouvy těmto žadatelům: Svaz
neslyšících Domažlice - 2000,- Kč, KČP Horšovský Týn - 2000,- Kč, STP MO Horšovský Týn 23000,- Kč, Obnova kaple Srdce Ježíšovo v Kocourově o.s. Horšovský Týn - 3000,- Kč, Český
zahrádkářský svaz Horšovský Týn - 15000,- Kč, Automotoklub Horšovský Týn - 50000,- Kč,
Diakonie ČCE Plzeň - 2000,- Kč, SDH Oplotec - 7000,- Kč, Tenisový klub HT z.s. - 25000,- Kč,
MS chovatelů poštovních holubů Horšovský Týn - 5000,- Kč, SDH Horní Metelsko - 25000,- Kč,
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Blechy Městu!, z.s. Horšovský Týn - 7000,- Kč, ZO ČSCH Horšovský Týn - 10000,- Kč, OS Hašov
- 10000,- Kč, TJ Dynamo Horšovský Týn - 50000,- Kč, Hospic svatého Lazara, z.s., Plzeň - 2000,Kč. Vyřizuje OFŠ.
82/11 RM po projednání přidělila z rozpočtové kapitoly Individuální dotace organizacím na
společenské a kulturní akce v roce 2018 dotace a současně schválila veřejnoprávní smlouvy těmto
žadatelům: Obnova kaple Srdce Ježíšovo v Kocourově o.s. Horšovský Týn - 3000,- Kč, Farnost
Horšovský Týn - 10000,- Kč, SDH Věvrov - 4000,- Kč, SDH Horšovský Týn - 15500,- Kč, SDH
Horní Metelsko - 12000,- Kč, TJ Sedmihoří Oplotec – 15500,- Kč. Vyřizuje OFŠ.
82/12 RM po projednání na návrh Komise pro zájmovou činnost dětí a mládeže přidělila
z rozpočtové kapitoly Individuální dotace společenským organizacím pracujících s dětmi a mládeží
dotace na činnost v roce 2018 a současně schválila veřejnoprávní smlouvy těmto žadatelům: Český
rybářský svaz MO Horšovský Týn - 8000,- Kč, SDH Horšovský Týn - 39750,- Kč, Tenisový klub
HT z.s. - 15000,- Kč, ZO ČSCH Horšovský Týn - 39750,- Kč, ASPV Horšovský Týn - 1000,- Kč
a 3500,- Kč, PS Stopaři Horšovský Týn - 15000,- Kč. Vyřizuje OFŠ.
82/13 RM po projednání na návrh Komise pro zájmovou činnost dětí a mládeže přidělila
z rozpočtové kapitoly Programové dotace z rozpočtu města - „Jednorázové akce pro mládež“ dotace
na rok 2018 a současně schválila veřejnoprávní smlouvy těmto žadatelům: TJ Dynamo Horšovský
Týn - 6500,- Kč a 10000,- Kč, Český rybářský svaz MO Horšovský Týn - 8000,- Kč, SDH
Horšovský Týn - 12000,- Kč, Vodácký oddíl „7“ Horšovský Týn - 10000,- Kč, Tenisový klub HT
z.s. - 8000,- Kč, SDH Horní Metelsko - 4000,- Kč, Blechy Městu!, z.s. Horšovský Týn - 8000,- Kč
a 8000,- Kč, ZO ČSCH Horšovský Týn - 5000,- Kč, OS Hašov - 5000,- Kč, TJ Sedmihoří Oplotec 5000,- Kč, Samotáři Horšovský Týn - 40000,- Kč, PS Stopaři Horšovský Týn - 10000,- Kč, GO GO Horšovský Týn - 10500,- Kč. Vyřizuje OFŠ.
82/14 RM po projednání přidělila z rozpočtové kapitoly Programové dotace z rozpočtu města „Reprezentace města“ dotace na rok 2018 a současně schválila veřejnoprávní smlouvy těmto
žadatelům: TJ Dynamo Horšovský Týn - 20000,- Kč, SDH Horšovský Týn - 25000,- Kč a 8000,Kč, Vodácký oddíl „7“ Horšovský Týn - 42000,- Kč a 42000,- Kč, Singtet Horšovský Týn - 12000,Kč, Spolek Parkur Horšovský Týn - 15000,- Kč, ZO ČSCH Horšovský Týn - 5000,- Kč GO - GO
Horšovský Týn - 26000,- Kč, Spolek Střelců H.Týn - 5000,- Kč. Vyřizuje OFŠ.
82/15 RM po projednání přidělila z rozpočtové kapitoly Programové dotace z rozpočtu města „Podpora činnosti - sport a tělovýchova - reprezentace města v dlouhodobých mistrovských
soutěžích“ dotace na rok 2018 a současně schválila veřejnoprávní smlouvy těmto žadatelům: TTC
Horšovský Týn z.s. - 15000,- Kč, SDH Horní Metelsko - 50000,- Kč, Spolek Parkur Horšovský Týn
- 35000,- Kč, TJ Sedmihoří Oplotec - 25000,- Kč. Vyřizuje OFŠ.
82/16 RM po projednání na návrh Komise pro zájmovou činnost dětí a mládeže navrhla ZM přidělit
z rozpočtové kapitoly Individuální dotace společenským organizacím pracujících s dětmi a mládeží
dotace na činnost v roce 2018 a současně schválit veřejnoprávní smlouvy těmto žadatelům:
Vodácký oddíl ,,7“ Horšovský Týn - 116.000,- Kč, TJ Dynamo Horšovský Týn - 146.000,- Kč, GOGO Horšovský Týn - 166.000,- Kč. Dále RM po projednání navrhla ZM přidělit z rozpočtové
kapitoly Programové dotace z rozpočtu města - „Podpora činnosti - sport a tělovýchova reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích“ dotaci na rok 2018 a současně schválit
veřejnoprávní smlouvy těmto žadatelům: Vodácký oddíl ,,7“ Horšovský Týn - 85.000,- Kč, TJ
Dynamo Horšovský Týn - 390.000,- Kč. Vyřizuje ZM a OFŠ.
82/17 RM projednala možnost podání žádostí o finanční prostředky z dotačního programu
„Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2019. RM souhlasí s podáním žádosti
v rámci programu na rekonstrukci hasičské zbrojnice v H.Týně. Vyřizuje KS.
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82/18 RM projednala Dodatek č. 10 k pojistné smlouvě č. 7720264942 ze dne 12.03.2008 spol. s
r.o. mezi Městem Horšovský Týn a Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, IČO: 47116617 týkající se rozšíření krytí pro
ostatní stavby i na riziko náraz dopravního prostředku a krytí u rizika vandalismu i na škody
způsobené spreji a barvami. RM souhlasí s dodatkem a pověřuje starostu podpisem. Vyřizuje OFŠ.
82/19 RM schvaluje návrh Vnitřní směrnice o platových poměrech zaměstnanců MěÚ Horšovský
Týn s účinností od 1.6.2018. Vyřizuje tajemnice.
82/20 RM na základě návrhu a doporučení bytové komise pro přidělování bytů v DPS přidělila byt
č. 24 v DPS, 5. května 49, Horšovský Týn o velikosti 1+0 o výměře 48,55 m 2. Vyřizuje Bytes HT,
OSV.
82/21 RM na základě návrhu a doporučení bytové komise pro přidělování bytů v DPS přidělila byt
č. 29 v DPS, 5. května 49, Horšovský Týn o velikosti 1+0 o výměře 50,25 m 2. Vyřizuje Bytes HT,
OSV.
82/22 RM jmenuje opatrovnicí za Město Horšovský Týn omezeného ve svéprávnosti pana R. D.,
referentku odboru sociálních věcí paní Irenu Němcovou, s účinností od 4. 5. 2017. Město bylo
jmenováno opatrovníkem pravomocným usnesením OS v Domažlicích č.j. 13 P 149/2006-406, 7 P
a Nc 109/2017 – právní moc 16. 12. 2017. Vyřizuje KS, OSV.
82/23 RM jmenuje v době nepřítomnosti opatrovnice Ireny Němcové za opatrovníka omezeného ve
svéprávnosti pana R. D., sociálního pracovníka odboru sociálních věcí Městského úřadu Horšovský
Týn pana Bc. Jiřího Holečka. Pan Bc. Jiří Holeček je pověřen vyřizováním veškerých záležitostí, ve
kterých je pan R. D. omezen ve svéprávnosti. Vyřizuje KS, OSV.
82/24 RM projednala informaci tajemnice o nařízení EU, které nařizuje některým správcům nebo
zpracovatelům osobních údajů zřídit nezávislou kontrolní funkci DPO – tzv. pověřence GDPR (tzv.
DPO). RM ukládá vypsat zakázku malého rozsahu na poskytování služeb s názvem „Pověřenec pro
ochranu osobních údajů (DPO) pro Město Horšovský Týn a příspěvkové organizace zřízené městem
a společnosti, jichž je město zakladatelem“. RM po projednání schválila Zadávací dokumentaci
veřejné zakázky malého rozsahu na služby na akci „Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)
pro Město Horšovský Týn a příspěvkové organizace zřízené městem a společnosti, jichž je město
zakladatelem“. RM ukládá zaslat výzvu k podání nabídky min. třem zájemcům. RM určila komisi
pro otevírání, hodnocení nabídek a posouzení kvalifikace uchazečů ve výběrovém řízení veřejná
zakázka malého rozsahu na služby „Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO) pro Město
Horšovský Týn a příspěvkové organizace zřízené městem a společnosti, jichž je město
zakladatelem“ ve složení: Ing. Eva Princlová, Jiří Kliment, Ing. Jan Ludvík. Řeší odbor KS.
82/25 RM projednala a souhlasí s konáním veřejné sbírky - sbírkový den kampaně Voda pomáhá
v Horšovském Týně. Sbírkový den bude realizovaný v Horšovském Týně ve spolupráci se SOŠ
a SOU Horšovský Týn ve dnech 5. - 6. 6. 2018. Jedná se o pouliční sbírku, která má za cíl
podporovat klienty Diakonie Západ. Vyřizuje KS.
82/26 RM vzala na vědomí informaci o výběru nejvýhodnější nabídky na realizaci zakázky malého
rozsahu s názvem „Oprava pomníku v Tasnovicích“. Nabídku předložili 2 uchazeči. RM schvaluje
výběr nejvýhodnější nabídky na realizaci této zakázky malého rozsahu a přiděluje tuto veřejnou
zakázku uchazeči Kamenictví M+K Radek Kraus se sídlem Chrastavická 111/111, Dolejší
Předměstí, 344 01 Domažlice, IČO: 453 80 678, který předložil tuto nabídku dle stanovených
kritérií jako nabídku s nejnižší nabídkovou cenou 50.100 Kč bez DPH, tedy 60.621,- Kč vč. DPH.
Předpokládaná doba plnění je stanovena od podpisu smluvního dokumentu do 31. 12. 2018. RM
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předpokládá realizaci zakázky pouze v případě přiznání dotace na opravu. Vyřizuje KS, na vědomí
MIM, OFŠ.
82/27 RM projednala žádost Římskokatolické farnosti Horšovský Týn o dočasné umístění soch Sv.
Petra a Pavla v klášterním kostele. RM souhlasí s dočasným umístěním soch sv. Petra a Pavla, které
jsou majetkem Římskokatolické církve v kostele kapucínského kláštera, kde by měly být v příštím
roce restaurovány a poté opět vráceny na původní místo – průčelí kostela sv. Petra a Pavla. Vyřizuje
KS.
82/28 RM projednala oznámení o zahájení vyměřovacího řízení podle ustanovení § 91 odst. 1
zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude vyměření
odvodu za porušení rozpočtové kázně u finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na
akci s názvem „Rekonstrukce a odbahnění rybníka ve městě Horšovský Týn“. V rozhodnutí
o stanovení lhůty se stanoví lhůta pro předložení či navržení důkazních prostředků vlastních či
sdělení skutečností, které mohou být pro výsledky daňového řízení rozhodné v délce 10 dnů ode
dne doručení tohoto rozhodnutí. Po marném uplynutí stanovené lhůty bude vydáno rozhodnutí
o vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně dle rozpočtových pravidel. Proti tomuto
rozhodnutí se může příjemce rozhodnutí odvolat ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
RM ukládá právničce připravit odvolání. Vyřizuje starosta, právník.
82/29 RM projednala informaci p. Langa, velitele JSDHO Horšovský Týn, o přeladění radiostanic
v souladu s novým radiotelekomunikačním řádem dle směrnic EU včetně ovládání sirény. Dle
požadavků je nutné přeladění sirény a opětovné zprovoznění na hasičské zbrojnici. RM projednala
cenovou nabídku firmy Haricom spol. s r.o., se sídlem Koněvova 2755/65a, 13000 Praha 3 - Žižkov
na připojení výstražné sirény v Horšovském Týně v souladu s novým telekomunikačním řádem dle
směrnic EU ve výši 23.699 Kč vč. DPH. RM souhlasí s cenovou nabídkou. Vyřizuje velitel hasičů –
Lang, na vědomí OFŠ.
82/30 RM vzala na vědomí zprávu o provozování vodohospodářské infrastruktury za rok 2017
v Horšovském Týně. Vyřizuje starosta.
82/31 RM projednala návrh na označení prostoru Nabburg park v Horšovském Týně. RM souhlasí
s přesunem kamene z náměstí Republiky, Horšovský Týn a pořízením označení prostoru. Vyřizuje
starosta, Bytes.
82/32 RM projednala informaci zástupce Sýpka 2014 z.s., Masarykova 41, 346 01 Horšovský Týn
o možném financování, využití prostor a možné správy sýpky v Horšovském Týně. Vyřizuje
starosta.
82/33 RM projednala předloženou žádost o souhlas se stavbou kanalizační přípojky k čp. 2, ul.
Masarykova v pozemcích města KN 2580/26, 2286, k.ú. Horšovský Týn. RM souhlasí se stavbou
kanalizační případně i případné opravy vodovodní přípojky v pozemcích města. Podmínky pro
vstup na pozemek města dotčený stavbou určí správce místních komunikací a veřejného
prostranství – BYTES HT spol. s.r.o. Horšovský Týn, zhotovitel stavby uzavře před zahájením
prací s touto společností dohodu o užívání pozemku. RM zároveň po projednání schvaluje Smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uložené v pozemcích města KN 2580/26,
2286, k.ú. Horšovský Týn a bude uzavřena mezi městem Horšovský Týn a žadatelem (strana
oprávněná). Služebnost bude zřízena za jednorázovou úplatu ve výši 20,- Kč/bm + DPH v platné
výši za každou jednotlivou síť, minimální sazba 500 Kč + DPH v platné výši. Rozsah zatížení
pozemků služebností bude vyznačen po dokončení stavby v geometrickém plánu. Řeší odbor MIM.
82/34 RM navrhuje v souvislosti se 100. výročí ukončení první světové války přemístit stávající
litinové desky se jmény obětí první sv. války na důstojnější místo do vstupní haly radnice – náměstí
Republiky 52, Horšovský Týn a žádá kulturní komisi o vyjádření k umístění. Vyřizuje KS, MKZ
5

Císlerová, Bytes.
82/35 RM bere na vědomí porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
cenových předpisů pro vodné a stočné předložení provozovatelem CHVaK a.s. Domažlice za
kalendářní rok 2017. Vyřizuje starosta.
82/36 RM bere na vědomí zápis z jednání pracovní skupiny Šumava ze dne 2. 5. 2018. Vyřizuje
starosta.
82/37 RM projednala žádost Klubu třetí armády Plzeň o poskytnutí finančního příspěvku na provoz
historických vojenských vozidel, která se každoročně účastní květnových oslav osvobození
v jihozápadních Čechách. RM souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 10.000,-Kč
z kapitoly „Propagace města“. Vyřizuje KS, OFŠ.
82/38 RM projednala cenovou nabídku předloženou společností DOMOZA projekt s.r.o., Teslova
1202/3, 301 00 Plzeň na zpracování žádosti o dotaci na akci: “Ministerstvo zemědělství –
VODOVOD“ a „Ministerstvo zemědělství – KANALIZACE“ za cenu 30.000,-Kč a 1,5% z dotace
(min. 30.000,-Kč) pro dotaci na vodovod a 30.000,-Kč a 1,5% z dotace (min. 30.000,-Kč) pro
dotaci na kanalizaci vše bez DPH. Vyřizuje starosta, na vědomí MIM, OFŠ.
82/39 RM projednala cenovou nabídku firmy H.T.PROJEKT s.r.o., Pivovarská 23, 346 01
Horšovský Týn, IČO 25212796 na změny projektové dokumentace před dokončením stavby na
akci: „Horšovský Týn, Masarykova 129, Oprava objektu sýpky v Horšovském Týně“ za celkovou
cenu 34.000,-Kč (nejsou plátci DPH). Vyřizuje starosta.
82/40 RM projednala informaci k digitálnímu povodňovému plánu, kterou zaslal Krajský úřad
Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, Škroupova 18, Plzeň o změnách v rámci Digitálních
povodňových plánů Plzeňského kraje i jednotlivých ORP. Z důvodu ukončení podpory JAVA
apletu. Díky rozdílné kompatibilitě mapového klienta a vlastní aplikace. RM na základě doporučení
OŽP se přiklání k variantě č. 3. Vyřizuje OŽP, KS.
82/41 RM projednala návrh dodatku č. 2 smlouvy o technické podpoře č. 20/13 od poskytovatele
VITA software, s.r.o., Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6, IČO 61060631 pro uživatele Město
Horšovský Týn. Původní smlouva o technické podpoře se mění v příloze specifikace, kde je
doplněna položka technické podpory pro podporu SW – územní plánování. Dodatky včetně
smlouvy budou uveřejněny v registru smluv. RM schvaluje dodatek smlouvy č. 2 a pověřuje
starostu podpisem. Vyřizuje KS.
82/42 RM projednala návrh smlouvy o zpracování osobních údajů mezi Městem Horšovský Týn a
firmou Galileo Corporation s.r.o., Bzenecká 4808, 430 04 Chomutov, IČO 25448714. Předmětem
smlouvy je úprava práv a povinností při zpracování osobních údajů, které jsou předávány
v souvislosti s provozní smlouvou při užívání služeb (GDPR) při provozu internetových stránek.
RM schvaluje návrh smlouvy a pověřuje starostu podpisem. Vyřizuje KS.
82/43 RM projednala podnět pana J. L. na prošetření prováděných prací při plynofikaci Plzeňské
ulice. RM ukládá OMIM prověření podnětu. Vyřizuje MIM.
Hlasování o jednotlivých bodech, výše uvedených v programu proběhlo veřejně, zdvižením ruky (55-0-0).
Dlouhodobé úkoly
1) Generel kanalizace města Horšovský Týn - CHVaK a. s. předložil prvotní návrh zadání generelu.
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Provozovatel navrhuje financování z fondu obnovy 2017. Vyřizuje starosta.
2) RM – rekonstrukce Plzeňské ulice. RM 73 projednala nabídku pana K. na odprodej části
pozemku č. 145/1 v k.ú. Horšovský Týn, jehož součástí je opěrná zeď, kterou by prodal za odhadní
cenu. Tento pozemek město potřebuje pro celkové dokončení rekonstrukce Plzeňské ulice. RM po
projednání ukládá odboru MIM objednání znaleckého posudku a geometrického plánu. RM po
předložení podkladů postupuje věc do jednání ZM. RM 75 – objednán znalecký posudek. RM 80 se
seznámila s vývojem jednání ve věci řešení rekonstrukce Plzeňské ulice. RM nesouhlasí s návrhem
pana K. na pouze částečný odkup zdi, RM trvá na původně dohodnutém návrhu. RM ukládá OMIM
v případě nedohody s panem K. činit kroky k získání stav. povolení na bezproblémový úsek
Plzeňské ulice. Vyřizuje starosta. Sleduje MIM.
3) Studie povodňových nebezpečí - 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. Vyřizuje starosta.
4) RM - zabezpečit revitalizaci klášterního kostela. Sleduje MIM. Vyřizuje starosta.
5) RM - zájem o pozemku KN 2578/15 v k. ú. Horšovský Týn, a u 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. RM vzala na vědomí aktualizovanou nabídku na odkup pozemků za cenu
750,- Kč až 800,- Kč/m2. RM projednala 10. 10. 2016 geofyzikální průzkum – Horšovský Týn –
Přemostění řeky Radbuzy. Byl předložen prvotní návrh dopravního řešení – napojení u HZ. Vyřizuje
starosta.
6) RM 31/7 bere na vědomí žádost občanů z ulice Krátká v Horšovském Týně o vyřešení příjezdové
cesty, navrhují, aby město odkoupilo příjezdovou cestu. RM pověřuje starostu, zahájit jednání se
stávajícím vlastníkem pozemků a zjistit jeho názor na danou situaci. Schůzka proběhla, vlastník se
vyjádří, v jakém rozsahu by se jednalo o případné odkoupení pozemků. Vlastník dodal přesnou
situaci a rozsah předmětných pozemků. Zpráva do dalšího jednání RM. Vyřizuje starosta.
7) RM pověřuje starostu ve spolupráci s OMIM obrátit se na LS ČR ve věci směny nebo převodu
pozemků - Bažantnice H. Týn. Znalecký posudek rozpracován. RM 69 Ing. Lahoda sdělil, že při
přípravě podkladů pro směnu bylo LČR zjištěno, že jsou majetkoprávní nesrovnalosti, které zdrží
případnou směnu pozemků. Vyřizuje starosta.
Další jednání rady města se uskuteční pondělí 28. 5. 2018 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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