Zápis a usnesení z jednání rady města číslo 88
ze dne 16. 7. 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 kulturní zařízení
H. Týn (tel. nebo e-mailem). Vyřizuje MKZ.
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.
Vyřizuje OŽP.
Nové body k projednání
88/1 RM projednala žádost ČR - ÚZSVM o vyjádření k převodu pozemků KN 2629/5 výměře
125 m2 a 2629/6 výměře 44 m2 , k.ú. Horšovský Týn zaměřených dle předloženého geometrického
plánu č. 2791-170/2018 do vlastnictví společnosti AUTOCENTRUM JAN ŠMUCLER s.r.o.. RM
nemá námitky a souhlasí s převodem pozemků uvedených v žádosti. Řeší odbor MIM.
88/2 RM projednala žádost o vydání souhlasu s umístěním el. pilířku na pozemku města KN 75/2,
k.ú. Tasnovice pro odběr el. energie na pozemek KN 76/3 – orná půda. RM nesouhlasí s umístěním
tohoto pilířku v pozemku města dle předložené situace. Řeší odbor MIM.
88/3 RM RM po projednání schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0013117/SOBS VB/1 „Semošice, DO, 1533 - kNN“, která se
dotkne pozemku města KN 1838, k.ú. Semošice. Smlouva bude uzavřena mezi městem Horšovský
Týn a společností ČEZ Distribuce a.s. Děčín zastoupené na základě plné moci společností
Energetická montážní společnost Liberec s.r.o., Budyšínská 1294, 460 01 Liberec (budoucí
oprávněná strana). Věcné břemeno spočívá v právu zřízení a provozování zařízení distribuční
soustavy „Semošice, DO, 1533 - kNN“ a to na pozemku KN 1838, k.ú. Semošice, vstupu a vjezdu
na dotčené pozemky v souvislosti se stavbou ve prospěch budoucího oprávněného, budoucího
vlastníka a správce zařízení distribuční soustavy – ČEZ Distribuce a.s. Děčín. Věcné břemeno bude
zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 200,- Kč/bm + DPH v platné výši, za umístění nadzemní
stavby technických zařízení inženýrských sítí za kus činí 500,- Kč + DPH v platné výši, minimální
sazba činí 10.000,- Kč + DPH v platné výši. Rozsah zatížení pozemku bude vyznačen
v geometrickém plánu, vyhotoveném na náklady budoucího oprávněného. RM pověřuje starostu
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podpisem smlouvy. Řeší odbor MIM.
88/4 RM RM po projednání schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. IP-12-0005425/1/VB „Semošice, DO, parc.č.1449 - kNN“, která se
dotkne pozemku města KN 1877, k.ú. Semošice. Smlouva bude uzavřena mezi městem Horšovský
Týn a společností ČEZ Distribuce a.s. Děčín zastoupené na základě plné moci společností ESMOS
plus s.r.o., Bylinková 430/23, 301 00 Plzeň 10 - Lhota (budoucí oprávněná strana). Věcné břemeno
spočívá v právu zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy „Semošice, DO, parc.č. 1449 kNN“ a to na pozemku KN 1877, k.ú. Semošice, vstupu a vjezdu na dotčené pozemky v souvislosti
se stavbou ve prospěch budoucího oprávněného, budoucího vlastníka a správce zařízení distribuční
soustavy – ČEZ Distribuce a.s. Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou náhradu ve
výši 200,- Kč/bm + DPH v platné výši, za umístění nadzemní stavby technických zařízení
inženýrských sítí za kus činí 500,- Kč + DPH v platné výši, minimální sazba činí 10.000,- Kč
+ DPH v platné výši. Rozsah zatížení pozemku bude vyznačen v geometrickém plánu,
vyhotoveném na náklady budoucího oprávněného. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. Řeší
odbor MIM.
88/5 RM projednala předložený materiál odboru MIM ve věci výstavby kanalizačních přípojek
v Semošicích k pozemkům, na kterých není umístěna stavba. Jedná se o žádosti vlastníků pozemků
KN 1319 a 1457, k.ú. Semošice. RM souhlasí s vybudováním těchto přípojek za podmínek, že
s vlastníkem napojované nemovitosti bude uzavřena příkazní smlouva stejná jako u vodovodních
přípojek v Semošicích (dle usnesení RM 84/20 ze dne 28.5.2018). Veškeré náklady na stavbu
kanalizační přípojky i „na veřejné části“ hradí vlastník připojované nemovitosti. Řeší odbor MIM.
88/6 RM po projednání schvaluje rozšířit parkovací stání v Puškinově ulici v rámci rekonstrukce
této ulice. RM souhlasí s nabídkovou cenou 40.507,91 Kč (bez DPH). RM Pověřuje starostu
podpisem dodatku ke smlouvě o dílo. Řeší odbor MIM.
88/7 RM po projednání schvaluje vícepráce a prodloužení komunikace po křižovatku
s A. P. Čechova na akci „Horšovský Týn, stavební úprava ulice Puškinova“. RM souhlasí
s nabídkovou cenou 140.730,46 Kč/bez DPH. RM pověřuje starostu podpisem dodatku ke smlouvě
o dílo. Řeší odbor MIM.
88/8 RM projednala materiál předložený odborem MIM týkající se cenového navýšení akce:
„Horšovský Týn – Stavební úprava MK v ul. Tolstého“. RM schvaluje navýšení ceny díla o částku
210.767,- Kč/bez DPH a prodloužení termínu dokončení stavby do 10.8.2018. RM pověřuje
starostu podpisem dodatku ke smlouvě o dílo. Řeší odbor MIM.
88/9 RM Rada města Horšovský Týn projednala žádost o souhlas s likvidací nálezů, u kterých se
v posledních třech letech nepřihlásili majitelé. Jedná se o nálezy 8/2015 - batoh černošedooranžový
s obsahem 10/2015 - černá kožená barová židle, plastová kopule. RM souhlasí s likvidací nálezů č.
8/2015 a 10/2015. Vyřizuje KS.
88/10 RM projednala žádost SDH Podražnice o vyplacení 1. poloviny částky ve výši 7.000,-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 celkové částky. Vyřizuje
KS a OFŠ.
88/11 RM projednala žádost Spolku Nový Valdorf o vyplacení 1. poloviny částky ve výši
4.750,- 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
celkové částky. Vyřizuje KS a OFŠ.
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88/12 RM bere na vědomí záměr společnosti PILSEN TECHNOLOGIES s.r.o. spočívající
v umístění zařízení pro výrobu energie z vybraných obnovitelných zdrojů technologií zpracování
komunálních a průmyslových odpadů kategorie „O“ na pozemcích parc. č. 1125/2 část; 1125/3;
1125/5; 1125/6; 1125/9; 1125/10 část; 1125/16, 17 část, 18 část; 1145/3, 4, 5 a 6 k. ú. Horšovský
Týn (644871). Konkrétní připomínky a opatření města budou řešeny v navazujícím řízení EIA
a následně v procesu řízení vedeném příslušným stavebním úřadem. Vyřizuje starosta.
88/13 RM projednala žádost Vodáckého oddílu „7“, z.s. se sídlem Járy Cimrmana 294, Horšovský
Týn, IČO 48342874, o písemné vyjádření ke stavebním úpravám na pozemku parc. č. 620/1 k. ú.
Horšovský Týn, který má spolek ve výpůjčce na základě smlouvy č. NS 211 ze dne 20.6.2016.
Spolek zamýšlí na tomto pozemku výstavbu nové loděnice. RM vzala na vědomí informaci o
záměru výstavby a nemá námitky se záměrem výstavby loděnice na pozemku parc. č. 620/1 k.ú.
Horšovský Týn za podmínky schválení v novém územním plánu. Vyřizuje KS.
88/14 RM po projednání schválila Zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodávky zadávanou
v otevřeném řízení v podlimitním režimu v souladu se zákonem a pravidly IROP na veřejnou
zakázku s názvem „Identit management, Servis desk a Asset Management pro město Horšovský
Týn“, dále zadávací dokumentace na zakázky malého rozsahu (VZMR) pod názvem: „Elektronická
úřední deska pro město Horšovský Týn“ a „Hlasovací systém pro zastupitele města Horšovský
Týn“. RM ukládá zaslat zadávací dokumentaci na podlimitní zakázku depeší na CRR ke kontrole.
RM ukládá zadat výzvy k podání nabídek na VZMR. Zároveň RM jmenuje komisi pro otevírání
obálek a komisi pro vyhodnocení nabídek k veřejné zakázce „Identit management, Servis desk
a Asset Management pro město Horšovský Týn“ a „ICT infrastruktura pro město Horšovský Týn“
ve složení Václav Mothejzík (náhradník David Škopek), Jiří Kliment (náhradník Ing. Jan Ludvík),
Ing. Eva Princlová (náhradník Mgr. Roman Mach), Ing. Radek Poslední (náhradník Ing. Martina
Malá), Ing. Ivan Pavle (náhradník Ing. Petr Vondraš). Zároveň RM jmenuje komisi pro otevírání
obálek a komisi pro vyhodnocení nabídek k VZMR „Elektronická úřední deska pro město
Horšovský Týn“ a „Hlasovací systém pro zastupitele města Horšovský Týn“ ve složení Jiří Kliment
(náhradník Ing. Jan Ludvík), Ing. Eva Princlová (David Škopek), Andrea Kollerová (náhradník Ing.
Martina Malá). Vyřizuje tajemnice.
88/15 RM mění svoje usnesení RM 85/28 v části : ……………. „v podlimitním“ režimu v souladu
se zákonem a pravidly IROP na veřejnou zakázku „ICT infrastruktura pro město Horšovský
Týn“…………….. Řeší odbor KS.
88/16 RM projednala návrh správce Bytes HT o záměru pronájmu nebytových prostor na náměstí
Republiky 105, Horšovský Týn – prostor (kancelář) 10,5 m². Správce navrhl přidělení nebytového
prostoru o velikosti 10,5 m² paní Lence Kleisnerové, IČ 05788633 s dobou nájmu na dobu
neurčitou a výše nájemného dle pravidel pro pronajímání nebytových prostorů ve výši 725,Kč/m2/rok + služby. Nájemní smlouva bude sepsána dle Pravidel pro pronajímání nebytového
prostoru. Záměr města o pronájmu byl vyvěšen na úřední desce. Výše nájmu bude uzavřena na
základě pravidel pro uzavírání smluv na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a výše
nájemného bude stanovena podle účelu využití. RM souhlasí s pronájmem za výše uvedených
podmínek dle návrhu správce. Vyřizuje Bytes HT.
88/17 RM projednala návrh Smlouvy o pozáručním servisu poplachového tísňového
a zabezpečovacího systému (PZTS) se zhotovitelem ABEL C & C s.r.o., se sídlem Severní 60,
Plzeň, za cenu 7.500,-Kč za provedení roční kontroly a ceny ostatních služeb dle podmínek
stanovených smlouvou. RM souhlasí s návrhem smlouvy a pověřuje starostu podpisem. Vyřizuje
KS.
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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.
Vyřizuje starosta.
88/19 RM projednala návrh Dodatku č. 2 ke smlouvě č. GORDP004B1KJ o komplexní podpoře
provozu a užití GORDIC Integrovaného Informačního systému GINIS z 30. 12. 2013 o rozšíření
o další produkty a rozšíření počtu licencí k užití produktů GINIS za udržovací poplatek 267.370,-Kč
bez DPH za rok 2018 a další léta. RM souhlasí s návrhem dodatku č. 2 a pověřuje starostu
podpisem. Vyřizuje KS.
88/20 RM vzala na vědomí návrh nadačního fondu Bourání bariér vzděláním a přeshraniční
spolupráce napříč generacemi k realizaci využití nemovitosti v ulici Vrchlického 36, Horšovský
Týn (budova „Staré školy“) z prostředků projektové výzvy Česko - Bavorské spolupráce, která je
zaměřena na oblast sociálně zdravotních služeb. Vyřizuje starosta.
88/21 RM projednala žádost spol. Karpem reality s.r.o., se sídlem nám. Republiky 59, Horšovský
Týn o zabezpečení dostatečného přístupu k objektu č.p. 59, nám. Republiky, z ulice Plachého
a Prokopa Holého po dobu konání Anenské pouti. RM konstatuje, že zabezpečení přístupu
k objektu bude probíhat ve stejném režimu jako v předchozích letech. V době konání Anenské
poutě bude umožněn přístupu pro zajištění ochrany a bezpečnosti majetku. RM ukládá KS
informovat firmu o nutnosti vyklizení vytyčeného prostoru pro konání Anenské poutě – uzavírky
v čase od pátku 27.7.2018 od 12:00 hodin do neděle 29.7.2018 22:00 hodin. Vyřizuje KS.
88/22 RM projednala žádost ředitelky ZUŠ o možnosti připojení se k sponzorskému programu
„Aktivní škola 2018“, v rámci kterého má možnost zakoupit interaktivní tabuli za zvýhodněných
podmínek. Konečná cena za int. tabuli je 116.284,-Kč, podpora z programu je 36.000,-Kč.
Ředitelka žádá Město Horošvský Týn o příspěvek na interaktivní tabuli ve výši 116.284,-Kč. RM
nesouhlasí s poskytnutím příspěvku, protože tento výdaj není kryt rozpočtem a navrhuje zahrnout
pořízení tabule do příštího rozpočtu. Vyřizuje KS, ZUŠ.
88/23 RM projednala žádosti o dotaci na vybudování dětského hřiště, dřevěného domečku –
posezení pro veřejnost a žádost o instalaci odpadkových košů v Tasnovicích. RM navrhuje zahrnout
do návrhu rozpočtu na rok 2019 realizaci posezení pro občany, dále provést průzkum ve věci zřízení
dět. hřiště. RM ukládá Bytesu osadit odpadkové koše v obci Tasnovice. Vyřizuje místostarosta,
Bytes.
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.
88/25 RM vzala na vědomí zápis ze zasedání valné hromady Horšovskotýnských lesů, spol. s r.o.,
se sídlem náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn, IČO 252 17 321. Vyřizuje KS, prokurista
HT Lesy.
88/26 RM projednala a schválila návrh smlouvy o technickém zabezpečení Anenské pouti
v Horšovském Týně, která se uzavírá mezi Městem Horšovský Týn, IČO: 00253383, náměstí
Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn a Rudolfem Hálkem, se sídlem Poděbradova 84, 344 01
Domažlice, ze cenu 60.000,-Kč včetně DPH. RM souhlasí a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Vyřizuje MKZ, KS, OFŠ.
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88/27 RM vybrala jako nejvýhodnější nabídku pojištění motorového vozidla JSDHO Horšovský
Týn Scania P440 od společnosti RESPECT, a.s., pojišťovna UNIQA pojišťovna a.s. za cenu
71.246,- Kč. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. Vyřizuje KS.
88/28 RM projednala oznámení o zrušení VTA – Horšovský Týn, ul. II. pětiletky u č. p. 125 VTA tel.: 379422780 od společnosti O2 Czech Republic a.s., Pražská tř. 2631, 370 04 České
Budějovice. Společnost zároveň nabídla městu k zachování telefonní automat (kabinku) jako např.
knihobudku. RM bere na vědomí zrušení VTA a nesouhlasí se zachování kabinky jako knihobudky.
Vyřizuje KS.
88/29 RM projednala informaci o zrušeném „Literárním shrabování pro rok 2018“, které bylo
umístěno na stránkách Městské knihovny Horšovský Týn, ve zpravodaji i na facebooku knihovny.
RM nesouhlasí se zrušení této akce, která má ve městě dlouholetou tradici a ukládá pověřené
vedoucí knihovny zahájit práce na akci „Literární shrabování“. Vyřizuje KS.
88/30 RM projednala návrh dodatku k uzavřené smlouvě o poskytování certifikačních služeb mezi
Městem Horšovský Týn a Česká pošta, s.p., Olšanská 38/9, Praha 3 130 00, korespondenční adresa:
Poštovní přihrádka 99, 225 99 Praha 025. Předmětem dodatku ke smlouvě je rozšíření služby
o poskytování klientské registrační autority PostSignum. Za realizaci činnosti bude mít město 25%
slevu ze základní ceny prvotního certifikátu a dále množstevní slevu podle množství certifikátů. Za
zřízení služby klientské autority bude účtován poplatek podle ceníku. RM schválila návrh dodatku
a pověřuje starostu podpisem. Vyřizuje KS – IT.
88/31 RM projednala žádost JSDHO Horní Metelsko na opravu zásahového vozidla AVIA A30.
Cenovou nabídku na opravu zpracoval Pavel Britvík, Nad Rybníčkem 85, 346 01 Horšovský Týn,
IČO 76244245. Cena opravy činí celkem 26328,-Kč bez DPH. RM souhlasí s cenovou nabídkou na
opravu zásahového vozidla AVIA A30. Vyřizuje starosta, velitel JSDJO.
88/32 RM se seznámila s návrhem železničního jízdního řádu na rok 2018/2019. RM nadále
požaduje znovuzavedení železničních spojů v úseku Horšovský Týn – Staňkov i v pracovní dny.
Vyřizuje KS.
Hlasování o jednotlivých bodech, výše uvedených v programu proběhlo veřejně, zdvižením ruky (44-0-0 od hlasování 88/13).
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
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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 6. 8. 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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