Usnesení z jednání rady města číslo 89
ze dne 6. 8. 2018 na MěÚ v Horšovském Týně

Kontrola plnění usnesení RM č. 88
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. RM 87 byla
seznámena s cenami za pronajímání sálů v městech našeho regionu. RM ukládá předložit návrh cen
do příštího jednání RM. RM 88 projednala a schválila ceník pronájmu sálu Hotelu Šumava,
Horšovský Týn. Rezervace pronájmu sálu budou možné od 1.9.2018 na Městském kulturním
zařízení H. Týn (tel. nebo e-mailem). Vyřizuje MKZ. RM 89 projednala cenovou nabídku na
zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy restaurace a hotelu Šumava, Horšovský
Týn, nám. Republiky 11, 12 pro stavební povolení firmy H.T. PROJEKT s.r.o., Pivovarská 23, 346
01 Horšovský Týn, IČO 25212796 v celkové hodnotě 185.000,-Kč. RM schvaluje cenovou nabídku
ve výši 185.000,-Kč. Dále RM projednala a souhlasí s návrhem smlouvy a pověřuje starostu
podpisem. RM 89 projednala cenovou nabídku na zpracování posouzení stavebně konstrukčních
částí dokumentace stavebních úprav sálu hotelu Šumava zpracovanou Ing. Drncem za celkovou
cenu 20.000,-Kč bez DPH. Vyřizuje starosta. RM 89 RM vzala na vědomí podnět pracovní skupiny
Šumava na doplnění vybavení společenského sálu o dalších 10 stolů a 50 židlí, dále pak
profesionální chladničku, myčku a kávovar. RM po projednání schválila cenovou nabídku na
pořízení stolů a židlí za celkovou cenu 64.034,-Kč bez DPH. RM souhlasí s cenovou nabídkou
a pořízením vybavení. Vyřizuje starosta, pro účely RM vyřadit z usnesení.
b) 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.
c) 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. RM
89 pojednala vyjádření OŽP a ukládá OŽP ve spolupráci s Bytesem HT požádat Plzeňský kraj
o souhlas k provozování zařízení pro Sběrný dvůr Horšovský Týn nakládat s odpadem
katalogového čísla 180101 – Ostré předměty – jedná se o kategorii ostatní odpad a katalogového
čísla 180103 – Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem
na prevenci infekce, dále změnit provozní řád Sběrného dvora Horšovský Týn o přidání dvou
katalogových položek. Dále navrhnout platby pro podnikající osoby, fyzické osoby nepodnikající
bez poplatku. Pořídit pro Sběrný dvůr dle vyhlášky č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení,
vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz pořídit
pevnostěnné, nepropíchnutelné a nepropustné obaly tzv. klinikboxy včetně proškolení zaměstnanců
Sběrného dvora H. Týn. Vyřizuje OŽP, Bytes. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
d) 88/18 RM projednala žádost firmy WRAGET SB s.r.o., se sídlem Nademlejnská 600/1, Praha 9
o prodloužení termínu plnění smlouvy o dílo uzavřené v rámci akce „Oprava objektu sýpky
v Horšovském Týně“, a to termínu předání do 12 měsíců od předání staveniště 18. 9. 2018 na posun
termínu do 28. 2. 2019. RM odkládá rozhodnutí o posunutí termínu do doby doplnění podkladu.
1

RM 89 projednala doplnění bodu jednání o vyjádření právníka, projektanta, zástupce DOMOZA
projekt, vyjádření OMIM a informaci starosty a technického dozoru. Na základě doplnění bodu
jednání RM souhlasí s prodloužením termínu do 21.12.2018. RM dále projednala návrh dodatku
č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11. 9. 2017 o navýšení celkové ceny díla o 531.971,41 Kč vč.
DPH na celkovou cenu 14.482.880,41 Kč včetně DPH. RM souhlasí s návrhem dodatku č. 1
a pověřuje starostu podpisem, Vyřizuje starosta. Na vědomí MIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
e) 88/24 RM projednala žádost o finanční dotaci na údržbu veřejné zeleně v Tasnovicích. RM
ukládá místostarostovi zjistit stav a podmínky, poté zpět do jednání RM. Vyřizuje místostarosta.
Nové body k projednání
89/1 RM projednala žádost společnost STREICHER spol. s.r.o. Plzeň, Plzeňská 565 Štěnovice
o prodloužení termínu dokončení akce: „STL, NTL plynovod a přípojky Horšovský Týn, Malé
Předměstí“, z důvodu navyšování počtu plynových přípojek. RM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy
o dílo, kterým se prodlužuje termín dokončení díla do 15. 9. 2018. RM pověřuje starostu
podpisem dodatku ke smlouvě o dílo. Řeší odbor MIM.
89/2 RM se seznámila s informacemi o navýšení ceny díla o 35.000 Kč/bez DPH na akci:
„Horšovský Týn – rekonstrukce Masarykovy ulice“. RM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo
uzavřené se společností Silnice Horšovský Týn a.s., se sídlem Horšovský Týn, ul. Nad rybníčkem
40, IČ: 45359164, kterým se navyšuje cena díla o 35.000 Kč/bez DPH o vícepráce na stavbě.
RM pověřuje starostu podpisem dodatku ke smlouvě o dílo. Řeší odbor MIM.
89/3 RM schvaluje rozšíření účtu na profilu zadavatele na účet PREMIUM ZADAVATEL s cenou
6000,- Kč/bez DPH na rok. Důvodem rozšíření je zákonná povinnost elektronické komunikace
v rámci výběrových řízení. RM pověřuje starostu podpisem objednávky. Řeší odbor MIM.
89/4 RM bere na vědomí informaci o kolizi plánované stavby – Rekonstrukce ulice Jelení
v Horšovském Týně se sdělovacím vedením společnosti CETIN umístěným na pozemku parc.č.
2264/4 v k.ú. Horšovský Týn. RM souhlasí s přemístěním tohoto sdělovacího vedení na pozemek
města parc.č. 2264/4 (mimo trasu budoucího chodníku). Přeložka sdělovacího vedení CETIN bude
řešena jako stavební objekt SO 401 projektové dokumentace Rekonstrukce ulice Jelení
v Horšovském Týně. Řeší odbor MIM.
89/5 RM po projednání schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
č. LS/222/18/004 mezi ČR - Lesy České republiky s.p. a městem Horšovský Týn (budoucí strana
oprávněná). Věcné břemeno spočívá v právu zřízení a provozování kanalizace a služebnost
spočívající v právu stezky (právo chůze) a cesty (právo jízdy) – stavba přístupové komunikace
vybudované v rámci stavby „Odkanalizování města Horšovský Týn – část Horšov“ a to na pozemku
KN 1657, k.ú. Horšov, vstupu a vjezdu na dotčený pozemek v souvislosti se stavbou ve prospěch
budoucího oprávněného: Města Horšovský Týn. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou
úplatu stanovenou na základě znaleckého posudku, nejméně však 1.000,- Kč+ DPH v platné výši.
Nedojde-li k uzavření smlouvy o zřízení služebností z důvodů předvídaných na straně budoucího
oprávněného, zavazuje se budoucí oprávněný zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. Stavba
komunikace bude před zahájením stavby oddělena geom. plánem. Dle zákona č. 289/1995 Sb.
uhradí oprávněný dle znaleckého posudku újmu na lesním pozemku. Veškeré náklady na
vyhotovení znaleckých posudků, geom. plánů a vklad práva do katastru nemovitostí uhradí budoucí
oprávněný. RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Řeší odbor MIM.
89/6 RM projednala předložený materiál odboru MIM ve věci žádosti vlastníka nemovitosti KN
390/1 o úhradě zálohy na stavbu vodovodní přípojky k nemovitosti dle uzavřené příkazní smlouvy
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až v okamžiku zahájení výstavby vodovodu (předání staveniště zhotoviteli stavby). RM souhlasí
s předloženým návrhem a ukládá odboru MIM zapracovat tuto podmínku do příkazní smlouvy,
uzavírané s vlastníkem napojované nemovitosti. Řeší odbor MIM.
89/7 RM projednala předložený materiál odboru MIM ve věci prodloužení vodovodního řadu
a následné napojení nemovitostí v části Semošic „za Semošickým potokem“ v pozemku města KN
1809, k.ú. Semošice. Z důvodu prvotního nezájmu občanů v této lokalitě, nebyl vodovod v této části
projektován. V současné době projevili zájem o napojení dva vlastníci nemovitostí (z toho pouze
jeden ke stávajícímu rodinnému domu). RM ukládá odboru MIM oslovit i zbývající vlastníky z této
lokality, zda budou mít zájem o napojení nemovitostí na vodovodní řad. Výsledek jednání bude
předložen do dalších jednání RM k projednání. Řeší odbor MIM.
89/8 RM projednala předloženou žádost projektanta stavby „Horšovský Týn, Masarykova
ul_MET“, která řeší pokládku vedení sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.. Trasa
je též vedena v pozemcích KN 1846/1, 1847/1, k.ú. Horšovský Týn – pozemky jsou určeny k plnění
funkce lesa a v trase budoucího chodníku. Přiloženo zamítavé stanovisko společnosti
Horšovskotýnské lesy spol.s.r.o. RM souhlasí s umístěním vedení sítě v dotčených pozemcích KN
1846/1, 1847/1, k.ú. Horšovský Týn za podmínky co nejbližšího uložení nového vedení ke
stávajícímu kabelu VO. RM dále po projednání schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti mezi městem Horšovský Týn a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6, 1300 0 Praha 3 – Žižkov. Služebnost spočívá v právu zřízení a provozování
zemního kabelového vedení – „16010-042953 Horšovský Týn, Masarykova ul.-MET“ a to na
pozemcích uvedených ve smlouvě v k.ú. Horšovský Týn, vstupu a vjezdu na dotčený pozemek v
souvislosti se stavbou ve prospěch budoucího oprávněného: Česká telekomunikační infrastruktura
a.s. Olšanská 2681/6, 1300 0 Praha 3 - Žižkov – vlastníka a správce zemního komunikačního
vedení. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úplatu ve výši 200,-Kč/bm + DPH v platné výši.
Minimální sazba činí 10.000,- Kč + DPH v platné výši. Rozsah zatížení pozemku věcným
břemenem bude vyznačen v geometrickém plánu vyhotoveném po dokončení stavby. Celková délka
činí 3.040 m. Náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí uhradí oprávněný. RM
pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Řeší odbor MIM.
89/9 RM bere na vědomí informaci odboru MIM o uplynutí doby, po kterou byl zveřejněný záměr
města přenechat do užívání formou výpůjčky informační skříňky v Naburrg parku v Horšovském
Týně na pozemku parc.č.319/1 v k.ú. Horšovský Týn zájmovým spolkům působícím na území
města Horšovský Týn za účelem propagace jejich činnosti. Doba výpůjčky – neurčitá s 3měsíční
výpovědní lhůtou. RM schvaluje smlouvu o výpůjčce s žadateli: Informační skříňka č.1 Dynamo
H.T. - sport pro všechny z.s., č. 2 Tlapky v naději, č. 3 Svaz tělesně postižených, č. 5 Klub českého
pohraničí z.s., č. 7 VO „7“ z.s., č. 8 Český rybářský svaz z.s., MO Horšovský Týn, č. 9 ZO Českého
zahrádkářského svazu, č. 11 Pionýři, z.s. - Pionýrská skupina Stopaři, č. 12 SH ČMS – Sbor
dobrovolných hasičů Horšovský Týn, č. 13 Český svaz chovatelů, z.s. ZO Horšovský Týn, č. 14 –
GO-GO Horšovský Týn. Řeší odbor MIM.
89/10 RM projednala a schválila smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení (útulek pro
psy) k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV(NN) číslo: 18_SOP_01_4121428623 mezi
Městem Horšovský Týn a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035 a
pověřuje starostu podpisem. Vyřizuje KS a OFŠ.
89/11 RM vzala na vědomí akceptaci přihlášky zaslané do projektu „Lípy republiky 2018“.
Distribuce sazenic proběhne v týdnu od 22.10.2018, aby výsadba mohla proběhnout ke 100 letému
výročí vzniku ČR 28.10.2018 v areálu ZŠ. Vyřizuje KS a ZŠ.
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89/12 RM projednala a schválila návrh smlouvy mezi CENDIS, s.p., centrum dopravních
informačních systémů Ministerstva dopravy ČR o umístění technického zařízení (SW, kamer
a podpisových tabletů) pro pořízení digitalizované fotografie a podpisu uchazeče. Zařízení bude
umístěno na odboru ODSH MěÚ H. Týn. RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Řeší odbor
KS a ODSH.
89/13 RM projednala a schválila návrh Smlouvy o zajištění činnosti pověřence pro ochranu
osobních údajů (DPO) mezi Městem Horšovský Týn a příspěvkovými organizacemi zřízenými
městem a společnostmi s.r.o. založenými městem, ve smyslu nařízení EP a Rady EU 2016/679 ze
dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. RM pověřuje
starostu podpisem. Vyřizuje KS.
89/14 RM vzala na vědomí Vnitřní směrnici pro stanovení poplatku za pronájem školní tělocvičny,
školního travnatého hřiště a učebny. Pronájem prostor bude prováděn na základě písemné dohody
o pronájmu podepsané ředitelem školy a osoby, která si prostor pronajímá dle ceníku určeného
ředitelem školy s platností od 1.9.2018. Vyřizuje ředitel ZŠ.
89/15 RM projednala a schválila návrhy příkazních smluv předložených společností DOMOZA
projekt s.r.o., Teslova 1202/3, 301 00 Plzeň na zpracování žádostí 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 pro místní části Semošice. RM pověřuje starostu
podpisem příkazních smluv. Vyřizuje starosta, KS, na vědomí MIM, OFŠ.
89/16 RM doplňuje usnesení 76/40, ve kterém projednala cenovou nabídku na zpracování PD –
„Horšovský Týn, ul. Járy Cimrmana – vodovod“ v celkové výši 39.500,-Kč + DPH předloženou
společností CHVaK a.s. Domažlice, Bezděkovské předměstí 388, Domažlice. Cenová nabídka
obsahuje zpracování DUR, DSP, geodetické práce a zajištění povolení stavby. Součástí nabídky
není projednání s vlastníky pozemků a správní poplatky. RM schvaluje předložený návrh smlouvy
navýšený oproti nabídce na 60.500,- Kč bez DPH. RM pověřuje starostu podpisem.
89/17 RM projednala aktualizaci a doplnění fondu obnovy vodohospodářské infrastruktury
předloženou společností CHVaK a.s. Domažlice včetně nákladů na opravu kanalizace v ul. ČSLA
v H. Týně a PD na výměnu vodovodního řadu v ul. Nádražní, H. Týn. Vyřizuje starosta.
89/18 RM projednala a schvaluje cenovou nabídku Ing. Jana Drnce na statické posouzení
a technickou pomoc při návrhu sanace opěrné stěny ÚSKP 45932/4-4170 za cenu 9.000,- Kč +
DPH. Vyřizuje starost.
89/19 RM projednala a schvaluje cenovou nabídku Ing. Jana Drnce na návrh sanace trhlin ve stropu
oratoria v objektu kapucínského kláštera cenu 9.000,- Kč + DPH. Vyřizuje starosta.
89/20 RM vzala na vědomí požadavek na vybudování radaru v obci Lazce. RM souhlasí po
zajištění financování v RO č. 5. Vyřizuje místostarosta.
89/21 RM projednala požadavek firmy Sigloch Distribution k. s. o možnost odkupu části pozemku
v průmyslové zóně v souvislosti s právě probíhající výstavbou další haly na umístění parkoviště
o velikosti 0,6 ha. RM konstatuje, že město nedisponuje pozemky pro tyto účely a upřednostňuje
výrobní využití pozemků v PZ. Vyřizuje starosta.
89/22 RM projednala dopis zástupce společnosti Karpem a.s. o zjednání nápravy záležitostí týkající
se pozemkových parcel v „Obytné zóně KARPEM“. RM zároveň projednala stanovisko právničky
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města JUDr. Šůsové a RM bere na vědomí odeslanou odpověď, že Město Horšovský Týn
nepochybilo ve svém jednání a trvalo na uzavření darovací smlouvy na převod pozemků a
komunikace na základě kupní smlouvy k převodu. RM postupuje věc do jednání ZM. Vyřizuje
starosta, MIM.
89/23 RM bere na vědomí informaci a sdělení o opětovném porušení smlouvy o bezúplatném
převodu nemovitostí poz. par. č. 247/1 a 247/3 v k.ú. Horšovský Týn. RM projednala výzvu Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových ve věci opětovného porušení podmínek smlouvy
o bezúplatném převodu nemovitostí - pozemků p.č. 247/1 a 247/3 v k.ú. Horšovský Týn, konkrétně
čl. III.odst. 1. Při místním šetření konaném dne 19. 6. 2018 bylo zjištěno, že část pozemku p.p.č.
247/1 je opětovně zatížena stavbou zahrádky přilehlé Zámecké restaurace. Vyjádření města je
očekáváno v termínu nejpozději do 31. 8. 2018. RM ukládá starostovi zaslat v termínu vyjádření dle
návrhu předloženého právničkou. Řeší kancelář starosty, OMIM.
89/24 RM vzala na vědomí zprávu o průběhu hospodaření MŠ Horšovský Týn p. o. za II. čtvrtletí
roku 2018. Vyřizuje KS.
89/25 RM projednala návrh Knihovního řádu Městské knihovny Horšovský Týn, včetně příloh návrh ceníku placených služeb a poplatků, řád o používání internetu a informace pro čtenáře
v souladu s ustanovením § 11 odst. 8 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. RM souhlasí
se zněním výše uvedeného. Vyřizuje Městská knihovna HT.
89/26 RM projednala a schválila Zásady zpracování osobních údajů Městské knihovny Horšovský
Týn. Vyřizuje knihovna.
89/27 RM ukládá Bytesu po domluvě se správcem stadionu ve Vrchlického ulici, H Týn umístit
skříňku pro nouzové klíče s rozbitným sklem a paličkou (pro účely IZS – letecká záchranná služba).
Po umístění skřínky informovat KS, která zajistí oznámení IZS. Vyřizuje Bytes, KS, správce
stadionu.
89/28 RM vzala na vědomí informaci tajemnice o dokončení veřejné zakázky malého rozsahu
a provedené akceptaci díla ke dni 13.7.2018 na akci: "Provedení auditu GDPR pro město
Horšovský Týn a příspěvkové organizace zřízené městem a společnosti, již je město zakladatelem",
kterou pro Město Horšovský Týn prováděla firma AutoCont CZ a.s., Hornopolní 3322/34, 70200
Ostrava - Moravská Ostrava. Dále RM projednala a schválila vnitřní směrnici č. 4 o ochraně
osobních údajů města Horšovský Týn, závěrečnou zprávu z analýzy rizik osobních údajů a záznamy
o činnostech města Horšovský Týn a příspěvkových organizací zřízených městem a společností, již
je město zakladatelem. Vyřizuje KS.
89/29 RM se seznámila s informacemi o stavebních změnách na akci: „Horšovský Týn –
rekonstrukce Masarykovy ulice“. RM souhlasí se stavebními úpravami kolem domu č.p. 96. RM
pověřuje starostu podpisem dodatku ke smlouvě o dílo. Řeší odbor MIM.
89/30 RM vzala na vědomí informaci o výběru nejvýhodnější nabídky na realizaci zakázky malého
rozsahu na dodávky zadané pod názvem „Elektronická úřední deska pro město Horšovský Týn“.
Nabídku ve lhůtě předložili 3 uchazeči. RM schvaluje výběr nejvýhodnější nabídky na realizaci této
zakázky malého rozsahu na dodávky a přiděluje tuto veřejnou zakázku uchazeči emam s.r.o., se
sídlem Poříčí 2466/30, 67801 Blansko IČO 29284414, který předložil tuto nabídku dle stanovených
kritérií jako nabídku s nejnižší nabídkovou cenou 446.206 Kč bez DPH, tedy 539.909 Kč vč. DPH.
RM schvaluje smlouvu s vybraným uchazečem a pověřuje starostu podpisem. Předpokládaná doba
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plnění je stanovena od podpisu smluvního dokumentu do 6 týdnů od uzavření smlouvy. Vyřizuje
KS.
89/31 RM vzala na vědomí informaci o výběru nejvýhodnější nabídky na realizaci zakázky malého
rozsahu na dodávky zadané pod názvem „Hlasovací systém pro zastupitele města Horšovský Týn“.
Nabídku ve lhůtě předložili 2 uchazeči. RM schvaluje výběr nejvýhodnější nabídky na realizaci této
zakázky malého rozsahu na dodávky a přiděluje tuto veřejnou zakázku uchazeči MINISTR
SYSTEMS s.r.o., se sídlem Pod Hrází 91, 53002 Spojil, IČO 01863045, který předložil tuto
nabídku dle stanovených kritérií jako nabídku s nejnižší nabídkovou cenou 198.130 Kč bez DPH,
tedy 239.738 Kč vč. DPH. RM schvaluje smlouvu s vybraným uchazečem a pověřuje starostu
podpisem. Předpokládaná doba plnění je stanovena od podpisu smluvního dokumentu do 6 týdnů
od uzavření smlouvy. Vyřizuje KS.
89/32 RM projednala žádost SDH Horšovský Týn o nákup materiálu (tablet, telefon, držák telefonu
a 2x licence) v celkové hodnotě 22.897,-Kč. Tato zařízení budou umístěna v zásahových vozidlech
SDH, které jednotka používá k zásahům. RM souhlasí s pořízením tohoto materiálu. Vyřizuje KS,
SDH - Lang.
89/33 RM projednala žádost Ing. Jaroslava Rojta, Vodní 27, 34401 Domažlice o uzavření dodatku
ke smlouvě na vypracování projektové dokumentace na akci "Parkovací plocha před sýpkou
v Masarykově ulici v Horšovském Týně". Termín odevzdání PD do 31.7.2018, cena PD ve výši
79.860 Kč vč. DPH. RM souhlasí s prodloužením termínu do 30.6.2018 a s uzavřením dodatku ke
smlouvě o dílo. Návrh dodatku bude předložen do dalšího jednání RM. Vyřizuje starosta.
89/34 RM projednala dvě žádost Městské knihovny Horšovský Týn o schválení odpisu
opotřebovaných, zastaralých, poškozených a ztracených knih. Jedná se o 431 jednotek v celkové
hodnotě 11.030,60 Kč a 16 stran seznamu – celkem 604 položek v celkové hodnotě 16255,90 Kč.
RM souhlasí s vyřazením knih dle seznamů předložených knihovnou. Vyřizuje Městská knihovna
HT.
89/35 RM vzala na vědomí zprávu o průběhu hospodaření CHD Horšovský Týn p. o. za II. čtvrtletí
roku 2018. Vyřizuje KS.
89/36 RM schvaluje Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do
napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 18_SOP_01_4121423647 mezi městem a společností ČEZ
Distribuce, a. s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín. Předmětem smlouvy je závazek ČEZ
připojit odběrné elektrické zařízení – čerpací stanici na parcele KN 1660 v k.ú. Horšov budovanou
v rámci akce: „Odkanalizování města Horšovský Týn, část Horšov – II. etapa“ k distribuční
soustavě. Podíl města na nákladech je 8000 Kč. Město požádá ČEZ o převod uhrazeného podílu
oprávněných nákladů plynoucích ze smlouvy č.14_SOP_02_4121034861 na úhradu podílu dle nové
smlouvy č. 18_SOP_01_4121423647. Původní smlouva pozbyla platnosti – stavba kanalizace
v Horšově spolu s čerpací stanicí se nerealizovala z důvodu nedořešené restituce církevního
majetku. Řeší odbor MIM.
89/37 RM projednala nabídku firmy CRIF – Czech Credit Bureau a.s., se sídlem Na Vítězné pláni
1719/4, 140 00 Praha 4 na zpracování ratingu města (hodnocení finanční kondice města). RM nemá
zájem o zpracování ratingového hodnocení. Vyřizuje KS.
89/38 RM projednala grafický návrh označení posezení umístěných v jednotlivých částech města
Horšovský Týn předložený starostou, který zpracovala firma Lion agency s.r.o., Nádražní 104,
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346 01 Horšovský Týn. RM souhlasí s podkladem v bílé barvě a s označením „Horšovský Týn –
Lazce, včetně umístění nově schváleného městského znaku. RM souhlasí s objednáním po zajištění
financování. Vyřizuje starosta.
Hlasování o jednotlivých bodech, výše uvedených v programu proběhlo veřejně, zdvižením ruky (44-0-0).
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.
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 27. 8. 2018 od 15:00 hod. v kanceláři starosty.

…...................................
Václav Mothejzík v. r.
starosta města

...…................................
Ing. Petr Lahoda v. r.
radní
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