Usnesení z jednání rady města číslo 90
ze dne 27. 8. 2018 na MěÚ v Horšovském Týně
Kontrola plnění usnesení RM č. 89
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 90
projednala podmínky pro provozovatele občerstvení při kulturních akcích na sále hotelu Šumava.
Pověřuje právničku přípravou výběrového řízení a smlouvou na provoz občerstvení. Vyřizuje
právník, KS.
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. Přeřadit do dlouhodobých úkolů.
c) 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.
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.
RM 90 mění svoje usnesení RM 89 pís. d) v číslování dodatků a v obsahu dodatků ke smlouvě
o dílo ze dne 11.9.2017 takto: dodatek č. 1 upravuje termín dokončení stavebních prací na
21.12.2018. RM souhlasí s návrhem dodatku č. 1 a pověřuje starostu podpisem. Dále RM
projednala návrh dodatku č. 2 (původně dodatek č. 1), který upravuje navýšení ceny díla
o 531.971,-Kč. RM souhlasí s návrhem dodatku č. 2 a pověřuje starostu podpisem. Vyřizuje
starosta, na vědomí MIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
d) 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.
e) 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,
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 v RO č. 5. Vyřizuje starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Nové body k projednání
90/1 RM se seznámila s výsledkem výběrového řízení pod názvem „ Horšovský Týn – stavební
úpravy MK v ulici ČSLA“. Na adresu zadavatele dorazily 3 nabídkové ceny. RM přiděluje tuto
veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce dodavateli s nejnižší nabídkovou cenou
společnosti: Silnice Horšovský Týn a.s., Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn, IČO:
45359164, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 2 470 000,- Kč bez DPH, tj. 2 988 700,- Kč vč.
DPH 21 %. Předmětem veřejné zakázky je úprava napojení na páteřní MK v ulici ČSLA, která je
1

označena jako Zóna 30. Dojde k vymezení parkovacích míst a vozovky. Osadí se obrubníky, včetně
odvodnění. Bude vyřešen bezbariérový přístup do tří přilehlých bytových domů, předmětem veřejné
zakázky je dále modernizace veřejného osvětlení lokality. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy
o dílo s vítězným dodavatelem po navýšení finančních prostředků v RO č. 5. Řeší odbor MIM.
90/2 RM projednala předloženou žádost o souhlas se stavbou vodovodní přípojky k č. p. 50,
Horšov v pozemku města KN 2461/1, k.ú. Horšov dle projektové dokumentace zakázka č. 43/18,
datum 08/18, 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
+ 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.
90/3 RM po projednání schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.
7956/26-824/33200/2018 mezi ČR- ředitelstvím silnic a dálnic a městem Horšovský Týn (budoucí
strana oprávněná). Věcné břemeno spočívá v právu zřízení a provozování vodovodu vybudovaného
v rámci stavby „Horšovský Týn – vodovod Semošice“ a to na pozemcích KN 1243/92, 1812, k.ú.
Semošice, vstupu a vjezdu na dotčené pozemky v souvislosti se stavbou ve prospěch budoucího
oprávněného: Města Horšovský Týn – budoucího vlastníka vodovodu. Věcné břemeno bude
zřízeno za jednorázovou úplatu - předpokládaná výše náhrady činí dle předloženého návrhu
smlouvy o bud. smlouvě 57.756,75 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.
90/4 RM po projednání schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti IP-120003300/1 mezi městem Horšovský Týn a společností ČEZ Distribuce a. s. Teplická 874/8, 405 02
Děčín zastoupené společností ESMOS Plus s.r.o., Bylinková 430/23, Plzeň která je zastoupená
společností Geodeti Šumava, Český Les v.o.s. Blížejov 233. Věcné břemeno – služebnost spočívá v
právu zřízení a provozování distribuční soustavy – „Horšov, 1648/1, Šimáček - kNN“ a to na
pozemku KN 2461/1, k.ú. Horšov vstupu a vjezdu na dotčený pozemek v souvislosti se stavbou ve
prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce a. s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín – vlastníka a správce
distribuční soustavy. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm +
DPH v platné výši. Minimální sazba činí 1.000,- Kč + DPH v platné výši. Rozsah zatížení pozemku
věcným břemenem je vyznačen v geometrickém plánu č. 200-62/2015 ze dne 24.5.2018. Celková
náhrada činí 2.940,- Kč + DPH v platné výši. RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Řeší
odbor MIM.
90/5 RM po projednání schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-120007154/VB/1 mezi městem Horšovský Týn a společností ČEZ Distribuce a. s. Teplická 874/8, 405
02 Děčín zastoupené společností SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, Praha 3 – Žižkov, která
je zastoupena na základě plné moci společností METROPROJEKT Praha a.s., I. P. Pavlova 1786/2,
Praha 2. Věcné břemeno – služebnost spočívá v právu zřízení a provozování distribuční soustavy –
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„Horšovský Týn, Polní ul. - kNN“ a to na pozemku KN 662/1, k.ú. Horšovský Týn, vstupu a vjezdu
na dotčený pozemek v souvislosti se stavbou ve prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce a. s.
Teplická 874/8, 405 02 Děčín – vlastníka a správce distribuční soustavy. Věcné břemeno bude
zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm + DPH v platné výši. Minimální sazba činí
1.000,- Kč + DPH v platné výši. Rozsah zatížení pozemku věcným břemenem je vyznačen v
geometrickém plánu č. 2788-410/2017 ze dne 14.3.2018. Celková náhrada činí 5.400,- Kč + DPH v
platné výši. RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Řeší odbor MIM.
90/6 RM projednala předloženou žádost o souhlas s výstavbou vodovodní a kanalizační přípojky k
budoucímu rodinnému domu na pozemku KN 85/7 v Plzeňské ul. na pozemcích města KN 2585/4,
85/6, k.ú. Horšovský Týn. RM souhlasí s výstavbou vodovodní a kanalizační přípojky dle PD
vyhotovené společností H.T. Projekt s.r.o. Horšovský Týn, datum 6/2018, Podmínky pro vstup na
pozemky města dotčené stavbou určí správce místních komunikací a veřejného prostranství –
BYTES HT spol. s.r.o. Horšovský Týn, zhotovitel stavby uzavře před zahájením prací s touto
společností dohodu o užívání pozemků. RM zároveň po projednání schvaluje Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti inženýrských sítí, uložených v pozemcích města KN 2585/4, 85/6,
k.ú. Horšovský Týn a bude uzavřena mezi městem Horšovský Týn a žadatelkou (strana oprávněná).
Služebnost bude zřízena za jednorázovou úplatu ve výši 20,- Kč/bm + DPH v platné výši za
každou inženýrskou síť, minimální sazba 500- Kč + DPH v platné výši. Rozsah zatížení pozemků
služebností bude vyznačen po dokončení stavby v geometrickém plánu. Řeší odbor MIM.
90/7 RM projednala předloženou žádost společnosti Elektormontáže Touš, s.r.o. o vyjádření k
plánované stavbě „Horšovský Týn, DO, ČSLA, 759/28 - kNN“ a návrh smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby. RM souhlasí se stavbou dle předložené
situace. Podmínky pro vstup na pozemek města dotčeného 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 pozemků. Zároveň RM schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV12.0012719/1/VB „Horšovský Týn, DO, ČSLA, 759/28 - kNN“, která se dotkne pozemku města
KN 758/9, k.ú. Horšovský Týn, která bude uzavřena mezi městem Horšovský Týn a společností
ČEZ Distribuce a.s. Děčín.. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 200,Kč/bm + DPH v platné výši, 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 pozemků bude vyznačen v geometrickém plánu, vyhotoveném na náklady
budoucího oprávněného. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. Řeší odbor MIM.
90/8 RM projednala žádost Městské knihovny Horšovský Týn o schválení vyřazení z evidence CD a

DVD dle přiloženého seznamu. Jedná se o 17 položek. RM souhlasí s vyřazením CD a DVD dle
seznamu předloženého knihovnou. Vyřizuje Městská knihovna HT.
90/9 RM projednala žádost Městské knihovny Horšovský Týn o schválení odpisu nefunkčních
audio a video nosičů dle přiloženého seznamu. Jedná se o 30 položek v hodnotě 4.661 Kč. RM
souhlasí s vyřazením nefunkčních audio a video nosičů dle seznamu předloženého knihovnou.
Vyřizuje Městská knihovna HT.
90/10 RM na základě žádosti Bytes HT, spol. s r.o., provozovatele plynových kotelen, odsouhlasila
výměnu 2 zásobníků teplé vody OKC 300 NTRR/1Mpa nepřímotopné Dražice za nepřímotopné
ohřívače vody Brilon HT 300ERMR. Výměna se uskuteční v plynové kotelně ul. Masarykova, č. p.
247, Horšovský Týn z důvodu prorezavění topné vložky. Vyřizuje Bytes HT.
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90/11 RM schvaluje smlouvu o zvýhodněném úročení na stávajícím účtu města č.
6391042001/5500 vedeném u Raiffeisenbank, a.s. a to od 1.9.2018 a pověřuje p. starostu k podpisu
smlouvy. Vyřizuje OFŠ.
90/12 RM souhlasí se zrušením účtu č. 6391042028/5500 vedeném u Raiffeisenbank, a.s.
k 31.8.2018 z důvodu neupotřebitelnosti a pověřuje p. starostu k podpisu dohody o zániku závazku
předloženou Raiffeisenbank a.s. Vyřizuje OFŠ.
90/13 RM schvaluje dohodu o stanovení individuálních cen a to v KB, a.s. u hotovostních operací
přes přepážku a pověřuje p. starostu k podpisu dohody. Vyřizuje KS a OFŠ.
90/14 RM projednala návrh smlouvy o poskytnutí dotace na organizační zajištění části nákladů
11. ročníku mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež Juniorfest 2018 a postupuje ji ke
schválení do nejbližšího konání ZM. Vyřizuje KS a OFŠ.
90/15 RM projednala žádost OS Hašov o vyplacení částky ve výši 8.000 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.
90/16 RM projednala návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové
dokumentace pro stavební řízení DSP a provádění stavby PDPS na akci „Parkovací plocha před
sýpkou v Masarykově ulici v H. Týně“ mezi městem Horšovský Týn a Ing. Jaroslavem Rojtem, se
sídlem Vodní 27, 344 01 Domažlice. Předmětem dodatku je změna termínu předání dokončeného
díla do 30.6.2018 a změna ceny díla na 66.000 Kč bez DPH, tj. 79.860 Kč vč. DPH. RM souhlasí se
zněním dodatku č. 1 a pověřuje starostu jeho podpisem. Vyřizuje KS.
90/17 RM projednala návrh dodatku č. 1 smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce Masarykovy ulice
(Horšovský Týn)“ mezi městem Horšovský Týn a Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, p.o.,
se sídlem Koterovská 162, 326 00 Plzeň a zhotovitelem díla Silnice Horšovský Týn. a.s., se sídlem
Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn. Předmětem dodatku č. 1 je navýšení celkové smluvní
ceny díla o 354.319,23 Kč bez DPH na celkových 30.804.319,23 Kč bez DPH. Cena díla se pro
město Horšovský Týn tímto dodatkem nemění. RM souhlasí se zněním dodatku č. 1 a pověřuje
starostu jeho podpisem. Vyřizuje MIM.
90/18 RM projednala návrh dodatku č. 2 smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce Masarykovy ulice
(Horšovský Týn)“ mezi městem Horšovský Týn a Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, p.o.,
se sídlem Koterovská 162, 326 00 Plzeň a zhotovitelem díla Silnice Horšovský Týn. a.s., se sídlem
Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn. Předmětem dodatku č. 2 je navýšení celkové smluvní
ceny díla o 65.500 Kč bez DPH na celkových 30.869.819,23 Kč bez DPH a konečný termín pro
provedení díla pro město Horšovský Týn nejpozději do 30.6.2019 z důvodu nedokončení pokládky
elektrického vedení ČEZ, které není předmětem této dohody, avšak brání řádnému dokončení
stavby. RM souhlasí se zněním dodatku č. 2 a pověřuje starostu jeho podpisem. Vyřizuje MIM.
90/19 RM na základě návrhu a doporučení bytové komise pro přidělování bytů přidělila byt
č. 5, v domě č. p. 262 ulice Lidická o velikosti 2+1 o výměře 60,40 m2 . Vyřizuje Bytes HT.
90/20 RM na základě návrhu a doporučení bytové komise pro přidělování bytů přidělila byt
č. 14, v domě č. p. 263 ulice Lidická o velikosti 1+1 o výměře 40,60 m2. Vyřizuje Bytes HT.
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90/21 RM přidělila byt č. 24, v domě č. p. 186 ulice Sylvánova o velikosti 1+1 o výměře 41,20 m2.
Vyřizuje Bytes HT.
90/22 RM projednala žádost Spolku Nový Valdorf o poskytnutí příspěvku na úpravu svahu u hřiště
v obci Horní Valdorf. Spolkem byly předloženy 2 cenové nabídky. RM konstatuje, že předmětný
pozemek není v majetku města a z tohoto důvodu nelze poskytnout příspěvek na údržbu. Vyřizuje
KS.
90/23 RM projednala žádost o snížení nájmu za užívaný byt a dobou nájmu na dobu neurčitou. RM
vyhovuje žádosti částečně a to jen v době nájmu na dobu neurčitou. Vyřizuje Bytes HT.
90/24 RM projednala žádost o stanovení doby nájmu na dobu neurčitou. RM vyhovuje žádosti.
Vyřizuje Bytes HT.
90/25 RM projednala žádost o stanovení doby nájmu na dobu neurčitou. RM vyhovuje žádosti.
Vyřizuje Bytes HT.
90/26 RM projednala žádost o povolení ohraničení parkovacího místa u vchodu do zahrady na parc.
č. 37 v k. ú. Horšovský Týn z důvodu snadnějšího přístupu na zahradu. Žadatel uvádí, že v současné
době je dvůr plně obsazen auty. RM nesouhlasí s vymezením parkovacího místa a konstatuje, že
dvůr je primárně určen pro nájemníky přilehlých domů ve vlastnictví města. Vyřizuje KS.
90/27 RM vzala na vědomí informaci OŽP k upozornění nájemců rybníka v Dolním Metelsku
týkající se bobra evropského. RM postupuje informaci odboru MIM. Řeší odbor MIM.
90/28 RM projednala nabídku na opravu omítek, nátěr oken a dveří a zhotovení nápisu na budově
kina v Horšovském Týně od firmy Miroslav Miler, Gorkého 132, 346 01 Horšovský Týn, IČO
13884336 za celkovou cenu 58.042,-Kč bez DPH. RM souhlasí s objednáním. Vyřizuje
místostarosta a MKZ.
90/29 RM projednala žádost o možnost konání svatby v prostorách kostela Kapucínského kláštera v
Horšovském Týně v termínu 13. října 2018. RM nemá námitek a souhlasí s uskutečněním akce za
podmínek dodržení bezpečnosti návštěvníků a zajištění nepřístupnosti k uskladněným sochám. Za
toto odpovídá pořadatel. Vyřizuje Bytes HT.
90/30 RM projednala návrh OZV č. 1/2018 o zřízení městské policie, která by zrušila OZV č.
1/1992 o městské policii, účinnou od 30.1.1992 a OZV č. 2/2003, kterou se mění a doplňuje OZV č.
1/1992 o městské policii včetně doplňku č. 1 k vyhlášce č. 1/1992. RM ukládá KS odeslat návrh
OZV ke kontrole dozorovému orgánu MVČR a poté předložit do jednání ZM. Vyřizuje KS.
90/31 RM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě kupní, kterou se město zavazuje, že paní H. Y.
prodá pozemek parc.č. 898/1 v k.ú. Horšovský Týn, jehož součástí je stavba bez čp/če - zemědělská
stavba. Prodej předmětné nemovité věci schválilo ZM dne 18.12.2017 pod bodem 23/2017 A4.
Důvodem uzavření smlouvy o budoucí smlouvě je změna způsobu úhrady kupní ceny a potvrzení
bankovního ústavu o překlenovacím úvěru. Vlastní kupní smlouva může být podle rozhodnutí
zastupitelstva města uzavřena až po zaplacení kupní ceny. Řeší odbor MIM.
90/32 RM bere na vědomí výpověď nájemní smlouvy uzavřené dne 6.9.2005 pod č. 200N05/30
mezi městem Horšovský Týn a Pozemkovým fondem ČR, jejímž předmětem byl pozemek parc. č.
1613/3 v k.ú. Horšov, předloženou Římskokatolickou farností Horšovský Týn, se sídlem náměstí
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Republiky 3, H. Týn. Římskokatolická farnost Horšovský Týn předmětný pozemek získala v
restituci a vstoupila tak do práv a povinností pronajímatele. Nájemní vztah končí ke dni 1.10.2018.
K tomuto datu rovněž zanikají práva a povinnosti plynoucí z následně uzavíraných podnájemních
smluv. RM ukládá odboru MIM o této skutečnosti informovat podnájemce předmětných částí
pozemku parc. č. 1613/3 v k.ú. Horšov. Řečí odbor MIM.
90/33 RM bere na vědomí informaci odboru MIM, že Římskokatolické farnosti Horšovský Týn
byla odborem MIM zaslána žádost o sdělení, zda je možný převod pozemku parc.č.1613/3 v k.ú.
Horšov do vlastnictví města Horšovský Týn a za jakých podmínek; žádost byla doplněna o důvody,
které vedou město k tomuto kroku (závazek směny pozemků – částí zahrad v Horšově, na kterých je
umístěna přístupová komunikace k RD, právě za pozemek, který byl blokován možnou restitucí
církevního majetku). Městu byla doručena odpověď, že církev prodává pozemky zcela výjimečně,
pouze v případě podmínek hodných zvláštního zřetele, proto pro další jednání týkající se prodeje
parcely církev žádá o předběžné vyjádření představy města o kupní ceně. RM postupuje tento
materiál do jednání ZM. Řeší odbor MIM.
90/34 RM projednala společnou žádost budoucích kupujících pana M. S. a paní H. H. o souhlas
města (budoucího prodávajícího) s postoupením práv a závazků plynoucích z uzavřené smlouvy o
budoucí kupní smlouvě č. SBKS 16/2018, kterou se město zavazuje prodat pozemek v OZ Lidická
II. etapa výše jmenovaným, na jednoho z nich; konkrétně pak na paní H. H. (finanční důvody). RM
nemá námitky k žádosti a postupuje tento materiál do jednání ZM ke schválení. Řeší odbor MIM.
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
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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 10. 9. 2018 od 15:00 hod. v kanceláři starosty.

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

...…................................
David Škopek v. r.
místostarosta

Upozornění:
V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a stanoviskem MV č. 2/2004
uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.02.2004,
informujeme veřejnost, že usnesení Rady města Horšovský Týn jsou uveřejněny 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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