Zápis a usnesení z jednání rady města číslo 84
ze dne 28. 5. 2018 na MěÚ v Horšovském Týně
Kontrola plnění usnesení RM č. 83
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.
d) 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.
e) 82/43 RM projednala podnět na prošetření prováděných prací při plynofikaci Plzeňské ulice. RM
ukládá OMIM prověření podnětu. RM 84 bere na vědomí informaci odboru MIM, že reklamované
závady byly odstraněny; oprava asfaltových vrstev ve sjezdu bude provedena v termínu do
8.6.2018. Vyřizuje MIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Kontrola plnění usnesení ZM č. 26
26/2018 A. Schvaluje:
1) návrhovou komisi ve složení Ing. Jaroslav Vlasák a Ing. Petr Lahoda; pro účely RM vyřadit
z usnesení.
2) program jednání ZM; pro účely RM vyřadit z usnesení.
3) zamítnutí žádosti o udělení souhlasu Města Horšovský Týn se zřízením zástavního práva a
zákazu zcizení ve prospěch třetích osob k pozemkům prodávaným v Obytné zóně Lidická
Horšovský Týn – II. etapa. Podmínky prodeje byly zveřejněné na úřední desce městského úřadu
1

a webových stránkách města; vyřizuje MIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
4) prodej části pozemku parc.č. 2398/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace a části pozemku
parc.č. 2398/8 - ostatní plocha, jiná plocha, o celkové výměře cca 150 m2 (výměra bude
upřesněna geometrickým plánem) v k.ú. Horšovský Týn za kupní cenu 255 Kč/m2. Kupní cena
není zatížena sazbou DPH, resp. převod je od DPH osvobozen. Kupující berou na vědomí, že
pozemky jsou součástí veřejného prostranství, rovněž tak berou na vědomí, že pozemky jsou v
návrhu nového územního plánu zařazeny do ploch a koridorů veřejných prostranství. Kupující
dále berou na vědomí, že pozemek KN 2398/1 je zatížen věcným břemenem ve prospěch
oprávněného – společnosti ČEZ Distribuce a.s. - uložení zemního kabelu NN a to na základě
smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-0002844/1, vklad práva do katastru nemovitostí
povolen rozhodnutí č.j. V-4179/2009-401. Kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem
nemovité věci. Kupní cena bude uhrazena nejpozději v den podpisu kupní smlouvy. Poplatníkem
daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci; vyřizuje MIM.
Pro účely RM vyřadit z usnesení.
5) prodej pozemku parc.č.1205/6 zahrada o výměře 402 m2 a pozemku parc.č.1205/3 – zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 39 m2 (stavba na pozemku není ve vlastnictví města) vše v k.ú.
Horšovský Týn za cenu stavenou znaleckým posudkem ve výši 120 540 Kč. Převod pozemku je
osvobozen od DPH. Před uzavřením vlastní kupní smlouvy bude učiněna nabídka vlastníkovi
stavby na parcele č.1205/3 v k.ú. Horšovský Týn k odkupu tohoto pozemku (zákonné předkupní
právo) za kupní cenu 10 633,35 Kč. Kupní cena bude uhrazena nejpozději v den podpisu kupní
smlouvy. Kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem nemovité věci. Poplatníkem daně
z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci; vyřizuje MIM. Pro
účely RM vyřadit z usnesení.
6) směnu pozemků parc.č. 1291, 1292, 1294/4 a 1294/1 v k.ú. Horšovský Týn o celkové výměře
5007 m2 zapsaných na listu vlastnictví LV 1317 ve prospěch Města Horšovský Týn, IČ 00253383
(celková pořizovací cena 23 869 Kč), za část pozemku parc.č. 817/1 – orná půda o výměře 5007
m2 v k.ú. Horšovský Týn (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) ve vlastnictví pana P.
Z.. Směna pozemků se uskuteční bez finančního dorovnání. Náklady na směnu pozemků hradí
obě strany stejným dílem; vyřizuje MIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
7) prodej části pozemku parc.č. 2362/6 v k.ú. Horšovský Týn o celkové výměře 5 m 2 (výměra je
upřesněna geometrickým plánem) vlastníkovi stavby na této části za cenu 600 Kč/m 2 (v ceně je
zahrnuta i sazba DPH). Kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem nemovité věci. Kupní
cena bude uhrazena nejpozději v den podpisu kupní smlouvy. Poplatníkem daně z nabytí
nemovitých věcí je nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci; vyřizuje MIM. Pro účely RM
vyřadit z usnesení.
8) smlouvu o zániku předkupního práva váznoucího na pozemcích v lokalitě obytné zóny Gorkého
ulice - dnes ulice Pod Loretou parc.č.1906/9 - orná půda a pozemku parc.č.1906/33 – zastavěná
plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba rodinného domu č. p.177 vše v kat. území Horšovský
Týn, zapsaných ve veřejném seznamu u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální
pracoviště Domažlice na listu vlastnictví 2818 ve prospěch vlastníka; věcné právo je zapsáno ve
prospěch města Horšovský Týn. Byly splněny podmínky pro zrušení tohoto věcného práva
(marně uplynula lhůta 5let od podpisu kupní smlouvy a na prodávaném pozemku je vybudována
a kolaudována stavba rodinného domu). Náklady spojené s výmazem (zrušením) předkupního
práva hradí druhá smluvní strana, tj. vlastník pozemků; vyřizuje MIM. Pro účely RM vyřadit z
usnesení.
9) záměr města prodat pozemek 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 (zákonné předkupní právo) min.
za cenu stanovenou znaleckým posudkem, navýšenou o úhradu bezdůvodného obohacení ve výši
60 961 Kč (dlužné nájemné). Převod pozemků je osvobozen od sazby DPH. Kupující hradí
veškeré náklady spojené s převodem nemovité věci. Kupní cena bude uhrazena nejpozději v den
podpisu kupní smlouvy. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel vlastnického
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práva k nemovité věci; vyřizuje MIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
10) 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“) v předloženém znění. Předmětem smlouvy je prodej pozemku – parcela
KN č. 2301 v obci a katastrálním území Horšovský Týn za kupní cenu 73 180 Kč; vyřizuje
MIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
11) podání žádosti Státnímu pozemkovému úřadu k zahájení realizace společných zařízení - Polní
cesty C2 a C4 obě vedlejší jednopruhové 3,5/30 v souladu se schváleným plánem společných
zařízení jednoduché pozemkové úpravy v katastrálním území Věvrov a v souladu s metodikou
SPÚ pro společná zařízení. Cesta C2 bude doplněna o doprovodnou zeleň. O zpřístupnění svých
pozemků požádali jejich vlastníci z důvodu řádného hospodaření na svých pozemcích; vyřizuje
MIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
12) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Horšovský Týn a Vodáckým oddílem
„7“, z.s. na pokrytí části provozních nákladů v roce 2018 jako dotace společenským organizacím
pracujícím s dětmi a mládeží ve výši 116.000,- Kč; vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit
z usnesení.
13) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Horšovský Týn a Tělovýchovnou
jednotou Dynamo Horšovský Týn, z.s. na pokrytí části provozních nákladů v roce 2018 jako
dotace společenským organizacím pracujícím s dětmi a mládeží ve výši 146.000,- Kč; vyřizuje
OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
14) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Horšovský Týn a GO-GO Horšovský
Týn z.s. na pokrytí části provozních nákladů v roce 2018 jako dotace společenským organizacím
pracujícím s dětmi a mládeží ve výši 166.000,- Kč; vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit
z usnesení.
15) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Horšovský Týn a Vodáckým oddílem
„7“, z.s. na pokrytí části provozních nákladů projektu ,,Příprava a účast předžáků, žáků a dorostu
na mistrovských soutěžích, Český pohár předžáků a žáků, Český pohár dospělých, NKZ, Pohár
juniorů" v roce 2018 ve výši 85.000,- Kč; vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
16) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Horšovský Týn a Tělovýchovnou
jednotou Dynamo Horšovský Týn, z.s. na pokrytí části provozních nákladů projektu ,,Účast
fotbalových mužstev FC Dynamo Horšovský Týn v krajských soutěžích" v roce 2018 ve výši
390.000,- Kč; vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
17) RO č. 3/2018 v předloženém znění s projednanými změnami. Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM
vyřadit z usnesení.
26/2018 B. Bere na vědomí:
1) zprávu o přijatých organizačních opatřeních k zabezpečení usnesení jednání ZM č. 25 ze dne
26.3.2018; pro účely RM vyřadit z usnesení.
2) zprávu z jednání RM za období od 19.3.2018 do 14.5.2018; pro účely RM vyřadit z usnesení.
3) zprávu KV ZM; pro účely RM vyřadit z usnesení.
4) zprávu FV ZM; pro účely RM vyřadit z usnesení.
5) zprávu V pro ÚR ZM; pro účely RM vyřadit z usnesení.
6) zápis z OV Horní Metelsko; pro účely RM vyřadit z usnesení.
7) zápis z jednání pracovní skupiny „Šumava“ ze dne 2.5.2018; pro účely RM vyřadit z usnesení.
8) přehled finančních nákladů dosud provedených prací na objektu hotelu Šumava, v rámci
zprovoznění společenského sálu hotelu; vyřizuje OFŠ a Bytes HT. Pro účely RM vyřadit
z usnesení.
9) prvotní posouzení investičních a provozních nákladů koupaliště vs. krytý bazén Horšovský Týn;
vyřizuje starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
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26/2018 C. Mění:
1) Usnesení ZM ze dne 19.02.2018 pod bodem 24/2018 A4 takto:
V prvním odstavci se text „... panu J. H. (spoluvlastnický podíl ½ k celku), a paní M. P.
(spoluvlastnický podíl ½ k celku)“ ruší a na nahrazuje se novým textem následujícího znění „...panu
J. H.“. Vyřizuje MIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
26/2018 D. Rozhodlo:
1) řešit převod pozemku parc.č.1915/1 v k.ú. Horšovský Týn a komunikace na tomto
pozemku podle uzavřené kupní smlouvy č. KS – 004/2014 ze dne 10. 6. 2014 ve znění dodatku
č. 1 ze dne 5. 12. 2016 mimosoudní cestou. Vyřizuje MIM, starosta. Pro účely RM vyřadit z
usnesení.
26/2018 E. Souhlasí:
1) s provedením komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Tasnovice; vyřizuje MIM.
Pro účely RM vyřadit z usnesení.
2) s pořízením projektové dokumentace na celkovou opravu a rekonstrukci objektu hotelu Šumava
ve smyslu zápisu z jednání pracovní skupiny ze dne 2.5.2018. Vyřizuje starosta. Pro účely
RM vyřadit z usnesení.
26/2018 F. Přiděluje:
1) z rozpočtu města dotaci na činnost v roce 2018 těmto organizacím pracujícím s dětmi a mládeží:
Vodácký oddíl ,,7“ Horšovský Týn - 116.000,- Kč, TJ Dynamo Horšovský Týn - 146.000,- Kč,
GO-GO Horšovský Týn - 166.000,- Kč; vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
2) na rok 2018 z programové dotace „Podpora činnosti – sport a tělovýchova – reprezentace města
v dlouhodobých mistrovských soutěžích“ dotaci těmto organizacím: Vodácký oddíl ,,7“
Horšovský Týn - 85.000,- Kč, TJ Dynamo Horšovský Týn - 390.000,- Kč. Vyřizuje OFŠ. Pro
účely RM vyřadit z usnesení.
26/2018 G. Odkládá:
1) rozhodnutí o použití městských pozemků pro stavbu číslo: 85000001167 s označením „II/193
Horšovský Týn – Domažlice“. Závěry shrnuté ve sdělení Správy a údržby silnic Plzeňského kraje
p. o. k majetkoprávnímu vyrovnání k pozemkům města dotčeným předmětnou stavbou jsou pro
ZM nedostatečné. ZM i nadále požaduje doložit rozhodnutí Plzeňského kraje – vlastníka pozemků
parc. č. 1582/67 a 1582/73 v k. ú. Horšovský Týn a zřizovatele příspěvkových organizací Správa a
údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. (Investor stavby) a Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště v Horšovském Týně (organizace, které přísluší právo hospodaření se svěřeným majetkem
Plzeňského kraje) k návrhu směny pozemků. Vyřizuje MIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
26/2018 H. Ukládá:
1) RM zajistit do příštího jednání zastupitelstva bankovní příslib na financování rekonstrukce ulice
Plzeňská. Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Nové body k projednání
84/1 RM projednala žádost o souhlas města se stavbou zastřešení terasy u zahradní chatky na
pozemku parc.č. 1524/29 a 1529/76 v k.ú. Horšovský Týn a umístění venkovního krbu. Zastřešení
terasy je dle náčrtu směrem do zahrady. Mezi plotem hraničícím s přístupovou komunikací a
stávající stavbou zahradní chatky je mezera 0,5 m. RM souhlasí se zastřešením terasy dle návrhu.
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Řeší odbor MIM.
84/2 RM projednala žádost o odprodej části pozemku parc.č. 2305/1 a části 602 o celkové výměře
cca 52 m2 (původní pozemek parc.č. 602 byl v rámci obnovy katastrálního operátu sloučen do
pozemku parc.č. 2305/1) v k.ú. Horšovský Týn. Jedná se o části pozemku města, které jsou
připlocené k přídomní zahradě u domu č. p. 9 v ul. Sady Petra Bezruče a které žadatel užívá na
základě nájemní smlouvy. RM postupuje tuto žádost do jednání ZM s doporučením schválit
zveřejnění záměru města prodat požadované části pozemku žadateli za cenu stanovenou znaleckým
posudkem. Řeší odbor MIM.
84/3 RM projednala žádost o opravu přístupového chodníčku v délce cca 11 m ke vstupním vrátkům
na pozemek náležející k domu č. p. 86 Zámecký park. RM ukládá Bytesu předložit návrh opravy. Řeší
Bytes HT, odbor MIM o tomto vyrozumí žadatele.
84/4 RM bere na vědomí informaci odboru MIM o uplynutí lhůty, po kterou byl zveřejněn záměr
města přenechat výpůjčkou do užívání pozemek parc.č. 36 - vodní plocha, umělá vodní nádrž
o výměře 6215 m2 a pozemek parc.č 44/9 – trvalý travní porost o výměře 740 m 2 v katastrálním
území Horní Metelsko. RM schvaluje smlouvu o výpůjčce výše uvedených pozemků SH ČMS Sboru dobrovolných hasičů Horní Metelsko, IČO 65570464, se sídlem nám. Republiky 52, H, Týn.
Uživatel – vypůjčitel je povinen dodržet všechny podmínky pro přiznání dotace. Smlouva se
uzavírá na dobu neurčitou; ukončení výpůjčky v tříměsíční době ode dne výzvy půjčitele. Řeší
odbor MIM.
84/5 RM bere na vědomí informaci odboru MIM o uplynutí lhůty, po kterou byl zveřejněn záměr
města přenechat výpůjčkou do užívání spolku Tlapky v naději, z.s. část pozemku parc.č. 1309/3 –
ostatní plocha jiná plocha o výměře cca 300 m2 v k. ú. Horšovský Týn za účelem provozování
útulku pro psy v souladu s veterinárním zákonem a provozním řádem útulku. RM schvaluje
smlouvu o výpůjčce výše uvedené části pozemku spolku Tlapky v naději, z. s., IČO 06080111, se
sídlem Horšov 47, H. Týn. Útulek pro psy má město Horšovský Týn registrovaný pod veterinárním
registračním číslem CZ 32C03584. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou; ukončení výpůjčky
v tříměsíční době ode dne výzvy půjčitele. Řeší odbor MIM.
84/6 RM bere na vědomí cenovou nabídku společnosti CHVaK na opravu nadzemních částí studní
v části Horní Valdorf. Jedná se o opravu havarijního stavu v předpokládané výši 40.870,-Kč. RM
ukládá odboru MIM zajistit opravu, bude hrazeno z kapitoly rozpočtu města Skupina 2 Vodní
hospodářství položka 2. Řeší odbor MIM.
84/7 RM bere na vědomí zápis z místního šetření a kontroly provedené Ministerstvem obrany ČR
Sekce nakládání s majetkem Odbor nakládání s nepotřebným majetkem dne 23.4.2018 ve věci
prověření plnění závazků vyplývajících ze smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví
č. 718312508 ze dne 10.1.2008 (pozemky parc.č.2347/3, 2588/2 a 2588/32 v k.ú. Horšovský Týn).
V rámci kontroly bylo zjištěno, že předmětné pozemky jsou nabyvatelem užívány v souladu
s předmětnou smlouvou a ke sjednanému účelu. Nemovitosti nejsou pronajímány ke komerčním
účelům. Z provedeného místního šetření byla pro potřeby ČR-MO pořízena fotodokumentace.
Předmětné pozemky jsou ve vlastnictví města Horšovský Týn a jsou využívány v souladu se
smlouvou ve veřejném zájmu, tj. jako místní komunikace a veřejné prostranství tvořené veřejnou
zelení. Městem Horšovský Týn jsou převzaté závazky z předmětné smlouvy plněny. Řeší odbor
MIM.
84/8 RM projednala žádost SPÚ o sdělení, zda se v k.ú. Horšovský Týn nachází zahrádková či
chatová osada, která existuje již před 1.10.1976, či byla zřízena na základě územního rozhodnutí po
1.10.1976, na pozemcích KN 1513/2, 1513/3, 1513/4, 1513/5, 1513/6, 1513/7, 1513/8, 1513/9,
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1513/10, 1513/11, 1513/12, 1513/13, 1513/14, 1513/15, 1513/16, 1513/17, 1513/18, 1513/19,
1513/20, 1513/21, 1513/22, 1513/23, 1513/24, 1513/25, 1513/26, 1513/39, 1513/27, 1513/40,
1513/28, 1513/41, 1513/29, 1513/42, 1513/30, 1513/43, 1513/31, 1513/32, 1513/44, 1513/33,
1513/34, 1513/45, 1513/35 zapsaném na listu vlastnictví 10002. Podle informace odboru MIM
zmínka o tom, že na výše uvedených pozemcích byly zahrádky před rokem 1976 je v podkladech
stávající ÚPD města (námitka vlastníků půdy zahradní osady u Nové Vsi, dále pak připomínka
občanů zahrádkářské kolonie ve Vrchlického ulici). Na výše uvedených pozemcích jsou zahrádky,
které svým zaměstnancům poskytla státní zemědělská organizace kdysi působící na území města.
MR je toho názoru, že se dá hovořit o zahrádkářské osadě ve smyslu zákona č. 503/2012 Sb. Řeší
odbor MIM.
84/9 RM projednala materiál předložený odborem MIM týkající se plynofikace Malého Předměstí.
RM schvaluje navyšování nových odběrných plynových míst v rámci probíhající plynofikace
Malého Předměstí v ulicích Masarykova, J. Hory, Suchanovova a Tyršova, vč. s tím spojených
víceprací. Řeší odbor MIM.
84/10 RM ruší svoje usnesení RM 80/2 ze dne 9. 4. 2018. Odbočka na veřejné části bude
realizována z fondu obnovy a oprav vodohospodářské infrastuktury. Řeší odbor MIM spolu se
starostou.
84/11 RM bere na vědomí informaci odboru MIM týkající se postupu prací na akci Plynofikace
Malého Předměstí. V rámci stavby je nutné provést přepojení dešťových svodů domů 92 (jeden
svod), 91(jeden svod) a 81 (jeden svod) do odboček na veřejné části. Realizaci zajistí společnost
CHVaK, bude hrazeno z akce Plynofikace Malého Předměstí. Řeší odbor MIM spolu se starostou.
84/12 RM po projednání schvaluje zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na stavební
práce za použití zjednodušeného podlimitního řízení na akci: „Obytná zóna Lidická ulice
v Horšovském Týně – II. etapa“. RM ukládá odboru MIM uveřejnit výzvu včetně zadávací
dokumentace na profilu zadavatele a po jejím uveřejnění odeslat výzvu 5 dodavatelům. RM
pověřuje komisi ve složení: David Škopek, Ing. Anna Jurečková, Jiří Aulík, Martina Ježková,
Zdeněk Křivka otevíráním obálek, hodnocením nabídek a posouzením kvalifikace dodavatelů ve
výběrovém řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce: „Obytná zóna Lidická ulice
v Horšovském Týně – II. etapa“. Řeší odbor MIM.
84/13 RM projednala předloženou žádost společnosti ZC rodinné domky, spol. s r.o., Ledce 264
o souhlas se stavbou RD na budoucím pozemku KN 1/4, k.ú. Hašov a napojení nemovitostí (zřízení
sjezdu) na pozemek města KN 532/1, kú. Hašov. RM souhlasí se stavbou RD a s napojením
nemovitostí na pozemek města KN 532/1, k.ú. Hašov dle PD vyhotovené společností ZC rodinné
domky, spol.s.r.o., Ledce 264, datum 03/2018, stupeň ÚS a OH. Řeší odbor MIM.
84/14 RM projednala předloženou žádost společnosti ZC rodinné domky, spol.s.r.o., Ledce 264 o
souhlas se stavbou RD (investorem stavby je Jiří Krejčíř, Plešnice 102) na budoucím pozemku KN
1/1, k.ú. Hašov a napojení nemovitostí (zřízení sjezdu) na pozemek města KN 532/1, kú. Hašov .
RM souhlasí se stavbou RD a s napojení nemovitostí na pozemek města KN 532/1, k.ú. Hašov dle
PD vyhotovené společností ZC rodinné domky, spol.s.r.o., Ledce 264, datum 03/2018, stupeň ÚS a
OH. Řeší odbor MIM.
84/15 RM projednala žádost o vyjádření ke stavbě NTL plynovodní přípojky v ulici B. Němcové k
čp. 35 dle projektové dokumentace datum 04/2012, stupeň DSP vyhotovené Ing. Josefem
Voříškem, projektová kancelář, Bezdružice. Přípojka bude napojena na NTL plynovod v ul. B.
Němcové, částečně je vedena v pozemcích města KN 2291/1, 2291/2, k.ú. Horšovský Týn v délce
cca 4 m. RM souhlasí se stavbou dle předložené PD. RM ukládá odboru MIM zveřejnit záměr
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města uzavřít před zahájením stavby nájemní smlouvu s investorem stavby plyn. přípojky k čp.35,
ul. B. Němcové za účelem uložení, provozování a údržby plynovodní přípojky k tomuto objektu.
Výše nájemného je stanovena na 10 Kč/m2/rok, smlouva bude uzavřena do doby majetkoprávního
vypořádání – uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, maximálně na dobu 3 let. Po
uplynutí lhůty zveřejnění záměru zpět do jednání RM. Řeší odbor MIM.
84/16 RM projednala předloženou žádost o prodloužení kanalizační přípojky k čp. 12 v Horšově
na „veřejné části“ o cca 15 m oproti původnímu zákresu v projektové dokumentaci a změně
umístění přípojky (mimo příjezdovou komunikaci). RM souhlasí se změnou umístění kanalizační
přípojky mimo příjezdovou komunikaci a s prodloužením přípojky „na veřejné části“ pro objekt
čp. 12, Horšov. Řeší odbor MIM.
84/17 RM po projednání schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
č. 7944/26-815/33200/2018 mezi ČR- ředitelstvím silnic a dálnic a městem Horšovský Týn
(budoucí strana oprávněná). Věcné břemeno spočívá v právu zřízení a provozování kanalizace
vybudované v rámci stavby „Odkanalizování města Horšovský Týn – část Semošice“ a to na
pozemku KN 1243/92, k.ú. Semošice, vstupu a vjezdu na dotčený pozemek v souvislosti se
stavbou ve prospěch budoucího oprávněného: Města Horšovský Týn – budoucího vlastníka
kanalizace. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu- předpokládaná výše náhrady
činí dle předloženého návrhu smlouvy o bud. smlouvě 50.709,29 Kč bez DPH. Celková náhrada
bude stanovena ve vlastní smlouvě o zřízení služebnosti, ke které bude připočten koeficient inflace
a bude připočtena sazba DPH dle platných předpisů. Před uložením stavby a stavebními pracemi
bude uzavřena smlouva o nájmu stavby silnice. Nedodržení lhůty při předkládání dokladů
k uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti znamená smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové
výše finanční náhrady bez DPH za zřízení služebnosti za každý den prodlení. Rozsah zatížení
pozemků bude vyznačen v geometrickém plánu vyhotoveném na náklady budoucího oprávněného.
Náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí uhradí budoucí oprávněný. RM pověřuje
starostu podpisem této smlouvy. Řeší odbor MIM.
84/18 RM bere na vědomí informaci odboru MIM o výsledku jednání se Svazkem obcí
Mikroregion Radbuza. V předložených dokladech jsou zjevné nesrovnalosti. RM ukládá odboru
MIM zaslat žádost na tento svazek obcí o podání vysvětlení - upřesnění poskytovatelů dotace na
stavbu „Odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky Radbuzy, část Horšovský Týn“.
Zpráva zpět do jednání RM. Řeší odbor MIM.
84/19 RM se seznámila s výsledkem výběrového řízení pod názvem „ Horšovský Týn – Stavební
úprava MK v ul. Tolstého“. Na adresu zadavatele dorazily 3 nabídkové ceny. RM přiděluje tuto
veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce dodavateli s nejnižší nabídkovou cenou: firmě
FINALKOM s.r.o., Kocourov 36, 339 01 Mochtín, IČ: 02877155 s celkovou nabídkovou cenou ve
výši 1 599 964,47- Kč bez DPH, tj. 1.935.957,- Kč vč. DPH 21 %. RM pověřuje starostu podpisem
smlouvy o dílo s vítězným uchazečem. Řeší odbor MIM.
84/20 RM po projednání schvaluje předložený návrh Příkazní smlouvy pro vodovodní a kanalizační
přípojky v Semošicích. Smlouva pro kanalizační přípojky bude uzavřena v souladu s usnesením RM
50/1 ze dne 12. 12. 2016. V Příkazní smlouvě u vodovodních přípojek stanovena odměna za
provedení činností uvedených ve smlouvě ve výši 900,-Kč, „na veřejné části“ náklady na stavbu
vodovodní přípojky hradí vlastník připojované nemovitosti, výše zálohy na úhradu nákladů stavby
vodovodní přípojky stanovena ve výši 7.000,-Kč. Správní poplatek za žádost o vydání příslušného
stavebního povolení bude uhrazen z odměny příkazníkovi. Smlouvy budou uzavírány mezi městem
Horšovský Týn a vlastníky připojovaných nemovitosti. Řeší odbor MIM.
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84/21 RM bere na vědomí informaci Státního pozemkového úřadu o vyložení soupisu nároků
vlastníků pozemků (vč. ocenění pozemků) v rámci komplexních pozemkových úprav v katastrálním
území Křakov. K předloženému soupisu nároků pozemků města zapsaných na listu vlastnictví LV 1
katastrálního území Věvrov včetně ocenění nemá RM námitky. Řeší odbor MIM.
84/22 RM po opakovaných stížnostech občanů žijících v ul. Puškinova, H. Týn zakazuje
v klášterních zahradách, které jsou předmětem nájmu, chov domácího zvířectva bez výjimky. RM
ukládá odboru MIM o tomto rozhodnutí RM informovat všechny nájemce zahrádek v klášterní
zahradě v Gorkého ulici. Stanovuje se přechodné období tří měsíců. V tomto období budou zrušeny
chovy domácího zvířectva a zahrádky na městských pozemcích budou vyklizené, nájemci jsou
povinni zajistit deratizaci užívaných zahrad, je zakázáno ukládat jakékoli přebytky ze zahrádek na
veřejných plochách areálu kláštera. Nebude-li v termínu zjednána náprava, dojde k ukončení
nájemních smluv bez náhrady. Řeší odbor MIM.
84/23 RM po projednání schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o nájmu části nemovitosti č. 34603 F
uzavřené mezi městem a společností Siemens s.r.o., Evropská 33a, Praha 6; postoupenou v souladu
s čl. IV smlouvy (cesse) společnosti Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2,
155 00 Praha 5, IČ 25788001, ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 10. 2009. Předmětem dodatku č. 2 je
změna číslování parcel v rámci digitalizace katastrálního území a komplexních pozemkových úprav
v k. ú. Semošice. Řeší odbor MIM.
84/24 RM po projednání žádost o odkoupení pozemků v katastrálním území Tasnovice, konkrétně
pak pozemku parc. č. 863 – ostatní plocha o výměře 50 m2 a pozemku parc.č. 800 o výměře 1253
m2. RM nesouhlasí s prodejem pozemků vč. jejich součástí; důvodem je rozhodnutí ZM, kterým
souhlasilo se zahájením KPÚ v Tasnovicích. Pozemek parc. č. 800 je veřejnou přístupovou
komunikací. Řeší odbor MIM.
84/25 RM obdržela vyjádření zájmu o koupi pozemků parc.č. 605, jehož součástí je i dům č.p.217
Pivovarská ulice, pozemku parc.č. 606, č. 614/3 a č.2727/1 v k.ú. Horšovský Týn. RM žádá správce
bytů o vyjádření k žádosti. Zpráva zpět do jednání RM. Řeší odbor MIM a Bytes HT.
84/26 RM Odbor MIM obdržel žádost Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 51
v Horšovském Týně, IČ 26343479, o opravu podezdívky plotu u bytového domu č. p. 51
v Horšovském Týn na pozemku parc. č. 558 v katastrálním území Horšovský Týn Vlastníkem
pozemku pare. č. 558 v katastrálním území Horšovský Týn jsou fyzické osoby, které zastupuje
Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 51 v Horšovském Týně. RM nesouhlasí s tvrzením
žadatelů o příčině poškození podezdívky plotu, a proto nevyhovuje žádosti. Vyřizuje MIM. (radní
Ing. Lahoda se zdržel hlasování).
84/27 RM jmenuje opatrovníkem za Město Horšovský Týn omezeného ve svéprávnosti p. S. M.,
referentku odboru sociálních věcí paní Irenu Němcovou. Vyřizuje OSV.
84/28 RM jmenovala v době nepřítomnosti opatrovnice Ireny Němcové za zástupce opatrovníka
omezeného S. M. sociálního pracovníka odboru sociálních věcí Městského úřadu Horšovský Týn
Bc. Jiřího Holečka. Bc. Jiří Holeček je pověřen vyřizováním veškerých záležitostí, ve kterých je p.
S. M. omezen ve svéprávnosti. Vyřizuje OSV.
84/29 RM projednala cenovou nabídku na rozšíření kamerového systému do Horšova a Malého
předměstí od firmy COLCA - invest s.r.o., IČO 24127370, Na Roudné 443/18, Plzeň s celkovou
cenou 243.297,- Kč vč. DPH. RM souhlasí s objednáním. Vyřizuje místostarosta.
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84/30 RM projednala a souhlasí s rozšířením vyhrazeného parkování o 2 místa pro služební vozidla
MěÚ před budovou radnice. Vyřizuje místostarosta, MP.
84/31 RM na základě žádosti Bytes HT, spol. s r.o., provozovatele plynových kotelen, odsouhlasila
výměnu zásobníků teplé vody OKC 300 NTRR/1Mpa nepřímotopný Dražice (2 ks) za
nepřímotopný ohřívač vody Brilon HT 300ERMR (2 ks). Výměna se uskuteční v plynových
kotelnách ul. Lidická, č. p. 181, Horšovský Týn a ul. Karla Čapka č. p. 139, Horšovský Týn.
Důvodem výměny je prorezavění topné vložky. Vyřizuje Bytes HT.
84/32 RM na základě předložených podkladů zjistila, že schvalované účetní závěrky příspěvkových
organizací za rok 2017 poskytují věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace
účetních jednotek. Z tohoto důvodu schvaluje účetní závěrky těchto příspěvkových organizací:
Základní škola Horšovský Týn, Mateřská škola Horšovský Týn, Městské kulturní zařízení
Horšovský Týn, Základní umělecká škola Horšovský Týn a Chráněná dílna Horšovský Týn za rok
2017. V rámci finančního vypořádání příspěvkových organizací se zřizovatelem za rok 2017 RM
schválila HV následovně:
- ZŠ H. Týn: celková ztráta ve výši 1.648,34 Kč bude vedena na účtu výsledek hospodaření
předcházejících účetních období (432);
- ZUŠ H. Týn: celková ztráta ve výši 716,26 Kč bude pokryta z rezervního fondu;
- MKZ H. Týn: celková ztráta ve výši 32.600,67 Kč bude pokryta z rezervního fondu;
- MŠ H. Týn: hospodářský výsledek činil 0,- Kč s dodržením českého účetního standardu č. 703;
- CHD H. Týn: hospodářský výsledek (zisk) činil 165.958,59 Kč. Částka 85.958,59 Kč bude
odvedena do fondu odměn, částka 80.000,- Kč do fondu investic a z fondu investic odvedena do
rozpočtu města. Vyřizuje OFŠ, ředitelé.
84/33 RM projednala žádost o přidělení parkovacího místa v místě bydliště. Důvodem přidělení
park. místa je, že žadatel je invalidní a místě trv. bydliště je nedostatečný počet parkovacích míst.
Dle stanoviska předloženého ODSH a vyjádření správce komunikace Bytes HT spol. s r.o. RM
nesouhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího místa. Vyřizuje KS.
84/34 RM projednala žádost vedoucí knihovny o spolupráci při pořádání výstavy v souvislosti
s výročím uplynutí 80 let od obsazení Čech a Moravy nacisty a prohlášení protektorátu Böhmen
und Mähren. Finanční stránka výstavy činí 15 tis. Kč. RM doporučuje zahrnout požadavek na
případnou realizaci výstavy do návrhu rozpočtu na rok 2019. Vyřizuje knihovna, OFŠ.
84/35 RM projednala žádost vedoucí knihovny o úpravu pracovní doby v letních měsících
v termínu 16. 7. až 31. 8. 2018. Pro tyto dny bude výpůjční doba pro veřejnost: středa 9:00 – 12:00,
13:00 – 17:00 a čtvrtek 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 hodin. RM nesouhlasí s takto navrženou
úpravou pracovní doby. Vyřizuje knihovna.
84/36 RM projednala návrh aktualizace plánu velkých oprav č. 4/2018 na rok 2018 předložený
Bytesem HT. RM schvaluje plán velkých oprav na rok 2018. Vyřizuje Bytes HT.
84/37 RM projednala žádost ředitelky MKZ paní Leony Císlerové o povolení použít otevřený oheň
na prostranství za kinem v rámci akce Námořnický den dětí, který proběhne dne l. 6. 2018. RM
nemá námitek a souhlasí za předpokladu dodržení podmínek bezpečnosti návštěvníků a požární
ochrany, za které odpovídá pořadatel. Vyřizuje KS.
84/38 RM projednala žádost Bc. Radima Žáčka, zástupce kastelána ze Státního hradu a zámku
Horšovský Týn o příspěvek ve výši 20 000,-Kč na kulturní událost s názvem Trauttmansdorffské
slavnosti, která bude pořádána ve dnech 5. - 6. července 2018 v rámci celorepublikové akce
vyhlášené Národním památkovým ústavem „Šlechta ve službách diplomacie“. RM souhlasí
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s poskytnutím příspěvku na tuto akci ve výši 10.000,-Kč. Finanční příspěvek bude poskytnut
z kapitoly Individuální dotace ostatním společenským organizacím. Vyřizuje OFŠ.
84/39 RM projednala žádost ředitelky Linky bezpečí, z.s. o příspěvek ve výši 10.000,-Kč na
provoz Linky bezpečí. RM souhlasí s poskytnutím příspěvku na provoz linky bezpečí ve výši
2.000,-Kč. Finanční příspěvek bude poskytnut z kapitoly Individuální dotace ostatním
společenským organizacím. Vyřizuje OFŠ.
84/40 RM vzala na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Domažlicko
a Závěrečný účet za rok 2017. RM ukládá zveřejnit dokumenty dle zákona č. 250/2000 Sb.
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (§ 39). RM postupuje
věc do jednání ZM. Vyřizuje KS.
84/41 RM projednala návrh smlouvy o dílo mezi Městem Horšovský Týn a spol. Chodské vodárny
a kanalizace a.s., se sídlem Bezděkovské předměstí 388, 34478 Domažlice. Předmětem této
smlouvy o dílo je dodávka stavby "Oprava havarijního stavu - Horšovský Týn - ulice Masarykova výměna vodovodu a kanalizace" v celkové výši 2.377.205,-Kč vč. DPH. Termín dokončení
stavebních prací je stanoven na červen 2018. RM souhlasí se zněním smlouvy o dílo a pověřuje
starostu jejím podpisem. Vyřizuje starosta, KS.
84/42 RM projednala návrh smlouvy o dílo mezi Městem Horšovský Týn a spol. Chodské vodárny
a kanalizace a.s., se sídlem Bezděkovské předměstí 388, 34478 Domažlice. Předmětem této
smlouvy o dílo je dodávka stavby "Oprava havarijního stavu - Horšovský Týn - ulice U Garáží výměna vodovodu a kanalizace" v celkové výši 1.591.197,-Kč vč. DPH. Termín dokončení
stavebních prací je stanoven na červenec 2018. RM souhlasí se zněním smlouvy o dílo a pověřuje
starostu jejím podpisem. Vyřizuje starosta, KS.
84/43 RM vzala na vědomí informaci Bytes HT, spol. s r.o. o výběru nejvýhodnější nabídky na
realizaci zakázky na stavební práce zadané pod názvem ,,Stavební úpravy části objektu na
chráněnou dílnu - Nádražní 73, parc. č. 938/2 a 938/3, Horšovský Týn“, kterou podal uchazeč DSP
Domažlický stavební podnik s.r.o., IČO 25200631, se sídlem Havlíčkova 6, 344 01 Domažlice,
který předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou 2.297.863,70 Kč vč. DPH. RM ukládá Bytesu
HT předložit do příštího jednání RM návrh smlouvy o dílo včetně zajištění technického dozoru.
Vyřizuje Bytes HT.
84/44 RM vzala na vědomí Protokol o průběhu auditu plnění ,,Smlouvy o zajištění zpětného odběru
a využití odpadů z obalů“ uzavřené mezi spol. EKO-KOM, a.s. a Městem Horšovský Týn sepsaný
dne 17. 5. 2018 v Horšovském Týně, provedeném na základě oznámení o provedení auditu.
Předmětem auditu byla kontrola plnění povinností obce dle výše uvedené smlouvy, zejména pak
pravdivosti a úplnosti informací, které obec poskytla dle smlouvy a ověření jiných stanovených
skutečností, zejména podmínek vzniku nároku na odměnu, a to kontrolou podkladů a dokumentů,
na jejich základě byly zpracovány výkazy pro EKO-KOM, a.s. Při auditu nebyly zjištěny
nedostatky. Vyřizuje OŽP.
84/45 RM projednala návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace
uzavřené 27.12.2017 mezi městem Horšovský Týn a spol. Ptáčník - Dopravní stavby s.r.o., se
sídlem Cihlářská 552, 34401 Domažlice. Dodatek č. 1 řeší navýšení ceny o dílo na 143.990,-Kč vč.
DPH a posunutí termínu odevzdání PD na listopadu/2018. Příčinou jsou skutečnosti zjištěné na
základě místního šetření, kterými jsou: požadavek většiny obyvatel ulice navrhnout max. možný
počet parkovacích míst, odvodnění zpevněných ploch (v současnosti není k dispozici žádná vhodná
kanalizace), doplnění veřejného osvětlení atd. RM souhlasí se zněním dodatku č. 1 a pověřuje
starostu jeho podpisem po zajištění financování v RO č. 4/2018. Vyřizuje starosta.
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84/46 RM projednala cenovou nabídku bezpečnostní agentury SBS „IVA“, s.r.o., Máchova 469/23,
120 00 Praha 2, na zajištění ostrahy v době konání Anenské pouti ve dnech 27. 7. až 29. 7. 2018
v počtu 8 pracovníků ostrahy (288 hodin). Cenová nabídka je vyčíslena na 52.272,-Kč vč. DPH.
RM souhlasí s cenovou nabídkou a ukládá objednání ostrahy na dobu konání Anenské pouti dle
nabídky po zajištění financování v RO č. 4/2018. Vyřizuje KS, OFŠ. Na vědomí MKZ, MP.
84/47 RM projednala návrh smlouvy společnosti RESPECT, a.s. se sídlem Pod Krčským lesem
2016/22, 142 00 Praha 4, IČO 251 46 351 a Městem Horšovský Týn, se sídlem náměstí Republiky
52, 346 01 Horšovský Týn, o zpracování osobních údajů, dle čl. 28 nařízení EU č. 2016/679,
obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Firma zajišťuje pro město pojištění. RM souhlasí
s návrhem smlouvy a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Vyřizuje KS.
84/48 RM projednala informaci o projektu „Cirkulace“ a žádost firmy PILSEN TECHNOLOGIES
s.r.o., se sídlem Pod Vinicemi 931/2, Plzeň, IČO 263 99 814, o vyjádření k záměru. RM vzala na
vědomí informaci o projektu „Cirkulace“. Vyřizuje starosta.
84/49 RM projednala informaci o provedené revizi mostu v Semošicích. RM vzala na vědomí
závěry mimořádné prohlídky mostu a ukládá správci Bytes HT postupovat v souladu s předloženou
zprávou. Vyřizuje Bytes HT.
Hlasování o jednotlivých bodech, výše uvedených v programu proběhlo veřejně, zdvižením ruky (55-0-0) kromě bodu 84/26.
5) Dlouhodobé úkoly
1) Generel kanalizace města Horšovský Týn - CHVaK a. s. předložil prvotní návrh zadání generelu.
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.
11

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 11.6. 2018 od 15:00 hod. v kanceláři starosty.
…...................................
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 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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