Zápis a usnesení z jednání rady města číslo 87
ze dne 28. 6. 2018 na MěÚ v Horšovském Týně

Kontrola plnění usnesení RM č. 86
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. RM 87 byla seznámena s cenami
za pronajímání sálů v městech našeho regionu. Návrh cen předložit do příštího jednání RM.
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. RM 85 – dle sdělení MIM je u dotace udržitelnost do roku
2023 pro podmínky věcně usměrňovaného nájemného. RM 87 – starosta předal Bytesu vyjádření
SFRB (poskytovatele dotace) k regulaci nájemného v DPS. Vyřizuje starosta a Bytes HT. Pro účely
RM vyřadit z usnesení.
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.

Kontrola plnění usnesení ZM č. 27
27/2018 A. Schvaluje:
1) návrhovou komisi ve složení Ing. Jaroslav Vlasák a Ing. Petr Lahoda; Pro účely RM vyřadit
z usnesení.
2) program jednání ZM doplněný o bod č. 13; Pro účely RM vyřadit z usnesení.
3) prodej pozemku st. 23/1 – zastavěná plocha a nádvoří (stavba na pozemku není ve vlastnictví
města) a pozemek parc.č. 830 – ostatní plocha, jiná plocha vše v k.ú. Borovice u Horšovského Týna
vlastníkovi stavby na pozemku st. 23/1 paní M. H. za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve
výši 276 520 Kč, navýšenou o úhradu bezdůvodného obohacení ve výši 60 961 Kč (bezesmluvní
užívání). Převod pozemků je osvobozen od sazby DPH. Kupující hradí veškeré náklady spojené s
převodem nemovitých věcí. Kupní cena včetně úhrady bude zaplacena nejpozději v den podpisu
kupní smlouvy. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel vlastnického práva
k nemovité věci; Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
4) zamítnutí žádosti o odročení projednání bodu 4a, o které požádala paní H. M. z důvodu získání
oponentního znaleckého posudku; Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
5) RO č. 4/2018 v předloženém znění s projednanými změnami; Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM
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vyřadit z usnesení.
6) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu regenerace městské památkové
rezervace Horšovský Týn mezi Městem Horšovský Týn a vlastníkem; Vyřizuje OVVPP. Pro účely
RM vyřadit z usnesení.
7)Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu regenerace městské památkové rezervace
Horšovský Týn mezi Městem Horšovský Týn a vlastníkem AP insolvence, v.o.s., se sídlem
Divadelní 2973/5, Plzeň, IČ 29115469, ve výši 133.700 Kč; Vyřizuje OVVPP. Pro účely RM
vyřadit z usnesení.
8)Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu regenerace městské památkové rezervace
Horšovský Týn mezi Městem Horšovský Týn a vlastníkem; Vyřizuje OVVPP. Pro účely RM vyřadit
z usnesení.
9) účetní závěrku města Horšovský Týn za r. 2017, když na základě předložených podkladů zjistilo,
že schvalovaná účetní závěrka města Horšovský Týn za r. 2017 poskytuje věrný a poctivý obraz
předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit
z usnesení.
27/2018 B. Bere na vědomí:
1) zprávu o přijatých organizačních opatřeních k zabezpečení usnesení jednání ZM č. 26 ze dne
14.5.2018; Pro účely RM vyřadit z usnesení.
1) zprávu z jednání RM za období od 23.5.2018 do 14.6.2018; Pro účely RM vyřadit z usnesení.
2) zprávu V pro ÚR ZM; Pro účely RM vyřadit z usnesení.
3) návrh stategického plánu rozvoje sportu v Horšovském Týně; Pro účely RM vyřadit z usnesení.
4) Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Domažlicko za rok 2017; Pro účely RM vyřadit
z usnesení.
5) Závěrečný účet Mikroregionu Radbuza za rok 2017; Pro účely RM vyřadit z usnesení.
6) Závěrečný účet Vodohospodářského svazku obcí Domažlicka za rok 2017; Pro účely RM vyřadit
z usnesení.
7) Závěrečný účet DSO spolku pro odpadové hospodaření obcí Lazce za rok 2017. Pro účely RM
vyřadit z usnesení.
9) Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2017
a) ZŠ H. Týn : celková ztráta ve výši 1.648,34 Kč bude vedena na účtu výsledek
hospodaření předcházejících účetních období (432);
b) ZUŠ H. Týn : celková ztráta ve výši 716,26 Kč bude pokryta z rezervního fondu;
c) MKZ H. Týn : celková ztráta ve výši 32.600,67 Kč bude pokryta z rezervního fondu;
d) MŠ H. Týn : hospodářský výsledek činil 0,- Kč s dodržením českého účetního standardu
č. 703;
e) CHD H. Týn : hospodářský výsledek (zisk) činil 165.958,59 Kč, částka ve výši 85.958,59
Kč bude odvedena do fondu odměn a částka 80.000,- Kč do fondu investic a z fondu
investic odvedena do rozpočtu města;
- hospodaření za rok 2017 u společností, jichž je město H. Týn zakladatelem, a to:
f) Bytes HT, spol. s r. o.: výnosy činily 28.602 tis. Kč, náklady 27.345 tis. Kč, hospodářský
výsledek (zisk) činil 1.257 tis. Kč;
g) Horšovskotýnské lesy, s. r. o.: výnosy činily 11.454 tis. Kč, náklady 10.927 tis. Kč,
hospodářský výsledek (zisk) činil 527 tis. Kč. Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit
z usnesení.
27/2018 C. Neschvaluje:
1) záměr prodat část pozemku parc. č. 2305/1 v k.ú. Horšovský Týn. Pozemek je podle stávajícího
územního plánu a rovněž tak i podle návrhu nového územního plánu součástí ploch
označených jako plochy a koridory veřejných prostranství; Vyřizuje OMIM. Pro účely RM
vyřadit z usnesení.
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2) přijetí úvěrového příslibu ve výši 20 milionů Kč na rekonstrukce ulice Plzeňská z důvodu
stavební nepřipravenosti akce. Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
27/2018 D. Projednalo:
1) závěrečný účet města Horšovský Týn za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření ÚSC Horšovský Týn za rok 2017. Návrh závěrečného účtu včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Horšovský Týn za rok 2017 byl řádně vyvěšen na
úřední desce. Při přezkoumání hospodaření města Horšovský Týn za rok 2017 nebyly zjištěny
chyby a nedostatky. ZM vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, v
souladu s § 17 odst. 7a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
27/2018 E. Ukládá:
1) RM zveřejnit návrh strategického plánu rozvoje sportu v Horšovském Týně občanům, komisím
a sportovním organizacím ve městě; Vyřizuje KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
2) RM navázat jednání se ZKD Sušice týkající se parkování autobusů za OD Radbuza. Vyřizuje
Bytes. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
27/2018 F. Souhlasí:
1) s žádostí firmy Taubenhansl s.r.o ohledně zahrnutí rozšíření původního požadavku do nového
územního plánu. V rámci této žádosti požaduje Taubenhansl s.r.o. stávající navrhovanou plochu
výroby a skladování na pozemku č. 1844/1 b k. ú. Horšovský Týn o délce 40 metrů rozšířit na
plochu o délce 70 metrů. Vyřizuje OVÚP. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
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5) Nové body k projednání
87/1 RM projednala žádost SDH Horní Metelsko o vyplacení 1. poloviny částky ve výši
10.000,- Kč za splnění závazků a úkolů dle Dohody o spolupráci v oblasti údržby veřejného
prostranství. Odbor ŽP MěÚ potvrdil splnění závazků (sekání trávy). RM souhlasí s vyplacením
částky. Vyřizuje KS a OFŠ.
87/2 RM projednala žádost Sdružení pro obnovu kaple „Srdce Ježíšovo“ v Kocourově o vyplacení
1. poloviny částky ve výši 6.000,- Kč za splnění závazků a úkolů dle Dohody o spolupráci v oblasti
údržby veřejného prostranství. Odbor ŽP MěÚ potvrdil splnění závazků (sekání trávy). RM souhlasí
s vyplacením částky. Vyřizuje KS a OFŠ.
87/3 RM projednala žádost Loutkového Divadla - Jindřich Dvořák, Hradešín 176, 282 01 Kolín,
IČO 86633104 o pronájem veřejného prostranství za účelem uspořádání představení pro děti
v termínu 13.7. - 15.7.2018. RM ukládá společnosti Bytes HT sepsat smlouvu o pronájmu
veřejného prostranství dle platné vyhlášky města. Vyřizuje Bytes HT, KS.
87/4 RM vzala na vědomí Protokol o kontrole č. 207/18/440, kterou provedla Okresní správa
sociálního zabezpečení Domažlice. Kontrolované období od 1.7.2015 do 30.4.2018 bylo bez závad.
Vyřizuje OFŠ.
87/5 RM projednala žádost ZO ČSCH Horšovský Týn, se sídlem nám. Republiky 52, Horšovský
Týn, o povolení pořádání výstavy drobného zvířectva v rámci konání Anenské pouti dle žádosti.
Výstava bude uspořádána v souladu s podmínkami KVS Plzeň ve dnech 28. a 29. 7. 2017. RM
souhlasí s pořádáním akce a ukládá spolku zajistit smlouvu na zábor veř. protvranství dle OZV
města se správcem Bytes. Vyřizuje KS, Bytes.
87/6 RM projednala návrh Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z programu „Obnova historického
stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury; kopie
sochařských děl v exteriéru na území Plzeňského kraje“ ve výši 50.000 Kč na akci „Obnova drobné
sakrální stavby ve Věvrově“. RM souhlasí s návrhem smlouvy a pověřuje starostu podpisem
smlouvy. Vyřizuje KS.
87/7 RM projednala žádost spolku Tlapky v naději, z.s. se sídlem Horšov 47, Horšovský Týn o
souhlas s bezplatným záborem veřejného prostranství v prostoru ul. Sady Petra Bezruče při
pořádání dobročinné akce ve prospěch útulku pro psy v Horšovském Týně. RM souhlasí
s pořádáním akce a ukládá spolku zajistit smlouvu na zábor veř. protvranství dle OZV města se
správcem Bytes. Vyřizuje KS, Bytes.
87/8 RM projednala žádost SDH Horšovský Týn a Automotoklubu Horšovský Týn o možnost
odkupu nebo bezplatného převodu nepotřebného majetku ze sálu hotelu Šumava (stoly a židle) RM
souhlasí s převodem nepotřebného majetku. Vyřizuje KS, MIM, Lang.
87/9 RM projednala aktualizovaný návrh čerpání fondu obnovy vodohospodářské infrastruktury
předložený spol. CHVaK a.s., Bezděkovské předměstí 388, Domažlice. RM souhlasí s předloženým
návrhem čerpáním fondu – vyznačené položky. Vyřizuje starosta.
87/10 RM projednala žádost o vyřazení majetku JSDHO z důvodu změny vysílacích frekvencí
HZS. RM souhlasí s vyřazením majetku JSDHO dle předložené žádosti. Vyřizuje OMIM, Lang.
87/11 RM projednala žádost JSDHO o nákup vybavení pro JPO II z důvodu skončení životnosti lan
a opasků. RM souhlasí s objednáním vybavení dle žádosti. Vyřizuje KS, Lang.
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87/12 RM projednala návrh příkazní smlouvy o výkonu činnosti technického dozoru investora
v rámci akce „Stavební úpravy části objektu na chráněnou dílnu, Nádražní 73, Horšovský Týn“
mezi Městem Horšovský Týn zastoupené Bytes HT, spol. s r.o. a Miroslavem Marcinkiewiczem,
K Zaječímu vrchu 726, 33901 Klatovy, IČ 48350974. Odměna je stanovena na 49.500 Kč bez DPH.
RM souhlasí se zněním smlouvy a pověřuje jednatele Bytes podpisem. Vyřizuje Bytes HT.
87/13 RM projednala návrh smlouvy o dodávce doplňku Monitor stavebnictví k programovému
vybavení CODEXIS a jeho aktualizaci mezi Městem Horšovský Týn a spol. ATLAS consulting
spol. s r.o., se sídlem Výstavní 292/13, 70200 Ostrava. Předmětem je poskytnutí licence k užití
a zpřístupnění doplňku právního informačního systému CODEXIS. Cena za licenci k užití doplňku
je stanovena na 12.990 Kč bez DPH jednorázově, cena aktualizací je stanovena na 17.500 Kč bez
DPH za celé období trvání smlouvy do 31.5.2024. RM souhlasí se zněním smlouvy a pověřuje
starostu jejím podpisem. Vyřizuje KS.
87/14 RM bere na vědomí oznámení spol. SC&C spol. s r.o., se sídlem Americká 21, 12000 Praha,
o konání celostátního výzkumu „Česko v pohybu 2018“ v Horšovském Týně v červenci. Průzkum
bude dokončen na jaře 2019. Vyřizuje KS.
87/15 RM projednala žádost – spoluvlastníka pozemků parc.č.429, jehož součástí je stavba stodoly
na tomto pozemku a pozemku parc.č.1312 v k.ú. Semošice o zpřístupnění jejich pozemků přes
městské pozemky parc.č. 1796 a č.1311 v k.ú. Semošice. Pozemek parc.č.1796 je součástí místní
komunikace a je veřejně přístupný určený obecnému užívání. RM nesouhlasí s použitím pozemku
par.c.č 1311 v k.ú. Semošice ke zpřístupnění pozemků žadatele. RM ukládá odboru MIM prověřit,
zda zábor pozemku města je na podkladě smluvního užívání. Řeší odbor MIM..
87/16 RM bere na vědomí informaci o uplynutí termínu o zveřejnění záměru města pronajmout
část pozemků KN 2291/1, 2291/2, kú. Horšovský Týn o výměře 8 m 2 za účelem uložení,
provozování a údržby plynovodní přípojky k č.p. 35, ulice B. Němcové, Horšovský Týn. Nájem
bude uzavřen do doby majetkoprávního vypořádání - uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské sítě, maximálně na dobu 3 let, výše nájemného 10,- Kč/rok/m 2. K tomuto záměru nebyly
předloženy žádné návrhy, připomínky. RM schvaluje nájemní smlouvu k části pozemků KN
2291/1, 2291/2, k.ú. Horšovský Týn, která bude uzavřena s Diecézní charitou Plzeň, Hlavanova
359/16, Plzeň dle podmínek uvedených v záměru města. RM pověřuje starostu podpisem této
smlouvy. Řeší odbor MIM.
87/17 RM projednala žádost o odběr vody z vodní nádrže ve Věvrově na pozemku KN 2, k.ú.
Věvrov, která je majetkem města, za účelem zalévání zahrádky na parcele KN 41 po dobu 4 měsíců
v roce (květen – srpen) v množství 6 m 3/měsíc, tj. 24 m3/rok pomocí zahradního čerpadla s hadicí.
RM souhlasí pouze v případě souhlasného stanoviska vypůjčitele s odběrem vody z vodní nádrže na
pozemku KN 2, k.ú. Věvrov, příslušné povolení k nakládání s povrchovými vodami si řeší žadatel
samostatně. Řeší odbor MIM.
87/18 RM projednala předloženou žádost Z. R. o souhlas se stavbou vodovodní přípojky k č.p. 39,
Horšov v pozemku města KN 2461/1, k.ú. Horšov dle projektové dokumentace zakázka č. 25/18,
datum 04/18, vyhotovení společností CHVaK a.s. Domažlice. RM souhlasí se stavbou vodovodní
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 2461/1, k.ú. Horšov, která bude uzavřena mezi městem Horšovský Týn a
žadatelem (strana oprávněná). Služebnost bude zřízena za jednorázovou úplatu ve výši 20,- Kč/bm
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+ DPH v platné výši, minimální sazba 500 Kč + DPH v platné výši. Rozsah zatížení pozemku
služebností bude vyznačen po dokončení stavby v geometrickém plánu. Řeší odbor MIM.
87/19 RM projednala žádost stavebníků o souhlas vlastníka sousedního pozemku parc.č. 1102/1 v
k.ú. Horšovský Týn k povolení výjimky z obecných požadavků na výstavby dle §169 zákona
č.183/2006 Sb., umístění stavby pergoly a skladu zahradního náčiní na hranici pozemku
parc.č.1102/18 v k.ú. Horšovský Týn. RM souhlasí s povolením výjimky. Řeší odbor MIM.
87/20 RM projednala žádost o odprodej části pozemku parc.č. 1877 o výměře cca 25 m 2 v k. ú.
Semošice. Jedná se o část pozemku města, která přiléhá k nemovitosti žadatele parc.č. 329 se
stavbou č.e.2. Jednalo by se o narovnání vlastnických hranic dle situace. RM postupuje tuto žádost
do jednání ZM s doporučením schválit zveřejnění záměru města prodat požadovanou část pozemku
žadateli za cenu 250 Kč/m2 plus náklady spojené s převodem nemovité věci. Řeší odbor MIM.
87/21 RM ukládá odboru MIM zveřejnit záměr města přenechat do užívání pachtovní smlouvou
část pozemku parc.č. 817/1 nově označeného jako pozemek parc.č. 817/10 v k.ú. Horšovský Týn,
který město získá směnnou smlouvou za pozemky města KN 1291, 1292, 1294/4 a 1294/1 v k.ú.
Horšovský Týn nájemci těchto pozemků. Výše pachtovného 3 % z ceny pozemku stanovené vyhl.
č. 298/2014 Sb. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou; pacht lze vypovědět v
dvanáctiměsíční výpovědní době.Řeší odbor MIM.
87/22 RM souhlasí s přiznáním odměny paní Janě Macánové, ředitelce Chráněné dílny p. o.
Horšovský Týn dle návrhu. Odměna bude vyplacena z rozpočtu organizace. Řeší OFŠ.
87/23 RM souhlasí s přiznáním odměny řediteli ZŠ Horšovský Týn a ředitelce MŠ dle návrhu.
Odměna bude vyplacena z rozpočtu organizace. Řeší OFŠ.
87/24 RM projednala žádost o prominutí úhrady zbývající dlužné částky. RM postupuje věc do
jednání ZM s doporučením žádosti vyhovět. Vyřizuje ZM, na vědomí Bytes.
87/25 RM projednala podklad OMIM ve věci plánované rekonstrukce ZŠ Horšovský Týn,
Zámecký park, Horšovský Týn. RM ukládá OMIM pokračovat dle požadavků ředitele ZŠ. Vyřizuje
MIM.
87/26 RM projednala návrh smlouvy mezi firmou ABEL C & C s.r.o., Severní 60, 310 00 Plzeň,
IČO 25233157 a Městem Horšovský Týn, náměstí Republiky 52, 34601 Horšovský Týn, IČO
00253383. Předmětem smlouvy je oprava a rekonstrukce požárního zabezpečovacího tísňového
systému v celkové výši 212.484,- Kč bez DPH (místem plnění jsou budovy městského úřadu) na
základě cenové kalkulace schválené RM č. 85/13 dne 11.6.2018 po zajistění finačních prostředků
v RO č. 4/2018, které bylo schválené na jednání dne 25.6.2018. RM souhlasí s návrhem smlouvy
a pověřuje starostu podpisem. Vyřizuje KS.
87/27 RM se seznámila s požadavky občanů z ulice Puškinova, Horšovský Týn k rekonstrukci této
ulice. RM ukládá prověření možnosti rozšíření park. ploch podle návrhu občanů a odeslat
požadavky projektantovi k vyjádření, poté zpět do RM. Vyřizuje OMIM, starosta.
87/28 RM projednala cenovou nabídku firmy ALERION s.r.o., se sídlem Chaloupkova 1, 612 00
Brno, na pořízení vlajky ČR, vlajky města H. Týn, slavnostní vyšívaná stuha rovná – (s datem
udělení vlajky) a venkovní vlajky města ze celkovou cenu cca 100.000,-Kč. RM po projednání
schvaluje objednání mětských symbolů. Vyřizuje KS.
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87/29 RM projednala žádost o znovuprošetření žádosti o zjištění příčin podmáčení nemovistosti
Žižkova 133, 346 01 Horšovský Týn. RM po projednání ukládá svolání místního šetření se všemi
dotčenými orgány a subjekty. Vyřizuje MIM.
87/30 RM projednala požadavek vzešlý z diskuze při jednání ZM č. 27 dne 25.6.2018 na pořízení
a umístění nádoby na nepotřebné nebo použité injekční stříkačky a jehly. Každá obec je podle
zákona o odpadech povinna určit místa, kam mohou fyzické osoby nebezpečné složky odpadu
odkládat, nebo určit místo a termín soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu
(rtuťové teploměry, jehly, stříkačky adt.) RM ukládá OŽP připravit návrh na řešení požadavku.
Vyřizuje OŽP.
87/31 RM projednala nabídku spolku Mladé Česko, z.s., Nad Novou Libní 1857/10, Praha 8, 182
00, na podílení se na projektu „28. říjen: RES PUBLICA – Věc veřejná“ a účastnit se na projektu.
RM nesouhlasí s připojením Města Horšovský Týn k projektu. Tato akce není kryta rozpočtem
města. Vyřizuje KS.
87/32 RM projednala cenovou nabídku a návrh smlouvy o vypracování změny projektové
dokumentace před dokončením stavby: „Horšovský Týn – Masarykova 129, Oprava objektu sýpky
v Horšovském Týně“ mezi Městem Horšovský Týn a spol. H.T.PROJEKT, spol. s r.o., se sídlem
Pivovarská 23, 346 01 Horšovský Týn, IČO 25212796. Celková cena za zpracování změny PD je
58.000,-Kč (zhotovitel není plátcem DPH). RM souhlasí s cenovou nabídkou, návrhem smlouvy
a pověřuje starostu jejím podpisem. Vyřizuje KS.
87/33 RM souhlasí s provedením přestavby zásahového vozidla JSDHO Horní Metelsko za
celkovou cenu 3.993,-Kč. Vyřizuje místostarosta, velitel JSDHO.
Hlasování o jednotlivých bodech, výše uvedených v programu proběhlo veřejně, zdvižením ruky (55-0-0).
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.
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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 v pondělí 16. 7. 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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