Zápis a usnesení z jednání rady města číslo 93
ze dne 24. 9. 2018 na MěÚ v Horšovském Týně
Kontrola plnění usnesení RM č. 92
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, starosta.
b) 92/17 RM projednala podnět týkající se údržby veřejného prostranství (sekání trávy) v Horním
Valdorfu. Tráva zde nebyla sekána několik měsíců, ačkoliv splnění závazku bylo potvrzeno a částka
vyplacena. Současný stav doložil fotkami RM ukládá OŽP vyjádřit se k podnětu do příštího jednání
RM. Vyřizuje OŽP. RM 93 projednala vyjádření OŽP k podané stížnosti a sděluje následující:
v průběhu I. pololetí byly pozemky řádně udržované a byly odstraněny i náletové dřeviny. OŽP
provedl kontrolu a potvrdil skutečnost pro vyplacení částky. K porušení podmínek dohody nedošlo.
Vyřizuje KS, OŽP. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Kontrola usnesení ZM č. 28 ze dne 17. 9. 2018
Zastupitelstvo města Horšovský Týn:
28/2018 A. Schvaluje:
1) návrhovou komisi ve složení Ing. Jaroslav Vlasák a Ing. Petr Lahoda; Pro účely RM vyřadit
z usnesení.
2) program jednání ZM; Pro účely RM vyřadit z usnesení.
3) smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci vedenou pod č.j.:
UZSVM/PDO/5881/2018-PDOM, kterou Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město,
Praha 2 převádí do vlastnictví Města Horšovský Týn bezúplatně část pozemku parc.č. 2629/5, dle
geometrického plánu č.zak. 2791-170/2018 ze dne 28.02.2018 označenou jako pozemek parc.č.
2629/7 o výměře 12 m2 v k.ú. Horšovský Týn. Jedná se o převod pozemku pod místní
komunikací v souladu s § 9 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů. ZM pověřuje starostu podpisem této smlouvy; Vyřizuje OMIM. Pro účely
RM vyřadit z usnesení.
4) dodatek č. 1 Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. SBKS 16/2018 mezi městem a budoucími
kupujícími panem M. S. (spoluvlastnický podíl ½ k celku) a paní H. H. (spoluvlastnický podíl ½
k celku). Předmětem dodatku je změna v osobě budoucího kupujícího; postoupením práv a
závazků výhradně na paní H. H. ZM pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku. Vyřizuje
OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
5) nepřijmout nabídku JUDr. Jany Havlíkové, advokátky, Nové Město na Moravě, která jménem
klientky paní M. W. městu nabízí pozemek parc.č. 1109 – zahrada o výměře 1544 m2 v k.ú.
Horšovský Týn. Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
6) strategický plán rozvoje sportu v Horšovském Týně na období 2018 – 2022. Vyřizuje KS. Pro
účely RM vyřadit z usnesení.
7) RO č. 5/2018 v předloženém znění s projednanými změnami; Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM
vyřadit z usnesení.
8) ZM schvaluje veřejnoprávmí smlouvu uzavřenou mezi Městem Horšovský Týn a spolkem
JUNIORFEST, z.s., se sídlem Spojovací 827, 334 41 Dobřany, IČO 22734473, o poskytnutí
dotace na organizační zajištění části nákladů 11. ročníku mezinárodního filmového festivalu pro
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děti a mládež Juniorfest 2018 ve výši 100 tis. Kč. Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit
z usnesení.
28/2018 B. Bere na vědomí:
1) zprávu o přijatých organizačních opatřeních k zabezpečení usnesení jednání ZM č. 27 ze dne
25. 6. 2018; Pro účely RM vyřadit z usnesení.
2) zprávu z jednání RM za období od 15.6.2018 do 17.9.2018; Pro účely RM vyřadit z usnesení.
3) zprávu KV; Pro účely RM vyřadit z usnesení.
4) zprávu FV; Pro účely RM vyřadit z usnesení.
5) zprávu V pro ÚR ZM; Pro účely RM vyřadit z usnesení.
6) dopis společnosti KARPEM a.s. ze dne 27. 6. 2018 ve věci bezdůvodného obohacování města
užíváním pozemku parc.č.1915/1 v k.ú. Horšovský Týn. ZM odmítá tvrzení společnosti
KARPEM a.s. s odůvodněním, bylo-li by postupováno v souladu s uzavřenou kupní smlouvou
č. KS-004/2014 ze dne 10. 6. 2014 ve znění dodatku, měl být pozemek parc.č.1915/1 v k.ú.
Horšovský Týn již převeden do vlastnictví města spolu s komunikací na pozemcích parc.č.
1915/1, č.2279/3 a č.2586/6 v k.ú. Horšovský Týn. Ne vinou města k tomu tak doposud nedošlo.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
28/2018 C. Ukládá:
1) RM zahájit jednání s Římskokatolickou farností Horšovský Týn ve věci výkupu pozemku parc. č.
1613/3 a dále pak pozemků parc. č. 7/13, 7/6 a 1586/19 v k.ú. Horšov za cenu 250 Kč/m2.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
28/2018 D. Mění a doplňuje:
1) svoje usnesení ze dne 14. 5. 2018 pod bodem 26/2018 C 1) takto: tečka na konci věty se
nahrazuje čárkou a stávající text se doplňuje o následující znění: „nejpozději však do 30.6.2019.
Po marném uplynutí tohoto data bude naplnění smlouvy včetně dodatků vymáháno právní
cestou.“ Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
28/2018 E. Rozhodlo:
1) o prominutí zbytku (dosud nevymoženého) PŘÍSLUŠENSTVÍ ve věci vymáhání dluhu,
vedeného u Exekutorského úřadu Plzeň-jih pod sp. zn. 178 EX 1579/09, po povinné. Povinná je
povinna v exekuci uhradit zbytek dluhu, tj. již jen dlužnou jistinu v částce 22.290,-Kč, náhradu
nákladů města v předcházejícím řízení v částce 890,-Kč a dále odměnu a náklady exekutora.
Vyřizuje OFŠ, Bytes. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
28/2018 F. Vydává:
1) OZV č. 1/2018 o zřízení městské policie. Vyřizuje KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
28/2018 G. Hlasuje:
1) že dosavadní přijatá usnesení nejsou v souladu s platným jednacím řádem a budou prohlasována
znovu zvednutím ruky. RM 93 ukládá tajemnici připravit nový návrh jednacího řádu
zastupitelstva města, který bude obsahovat možnost hlasování elektronicky. Vyřizuje KS. Pro
účely RM vyřadit z unesení.
Nové body jednání
93/1 RM se seznámila s nabídkovou cenou společnosti Silnice Horšovský Týn a.s., Nad
rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn, IČO: 45359164, víceprací na akci: „Horšovský Týn –
rekonstrukce Masarykovy ulice“. RM schvaluje dodatek č. 3 smlouvy o dílo, kterým jsou řešené
vícepráce na stavbě, konkrétně pak úprava obrub u čp. 96 a výměna LED lampy na přechodu pro
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chodce u kruhového objezdu (PD řešila lampu pouze na jedné části přechodu). Celková cena
víceprací je 31 415,60 Kč bez DPH, tj. 38 012,88 Kč s DPH. RM pověřuje starostu podpisem
tohoto dodatku. Řeší odbor MIM.
93/2 RM projednala a schválila předložený Plán inventur pro rok 2018 v souladu se Směrnicí pro
inventarizaci majetku města Horšovský Týn. Řeší odbor MIM a OFŠ.
93/3 RM zřizuje Ústřední inventarizační komisi (ÚIK) pro období od 1.10.2018 do 31.12.2019
a dílčí inventarizační komise (DIK) č. 1 – 4. Řeší odbor MIM a OFŠ.
93/4 RM jmenuje předsedu ÚIK a její členy a předsedy DIK č.1 – 4 a jejich členy v tomto složení:
Předseda ÚIK: člen ZM , předseda DIK č. 1:.Ing. Martina Malá, DIK č. 2: místostarosta, DIK č. 3:
Mgr. Jana Tomášková, DIK č. 4: starosta města
Členové ÚIK: Ing. Anna Jurečková, starosta, Ing. Radek Poslední, Ing. Martina Malá, Martina
Ježková.
Členové DIK č. 1: Jana Matulková (náhradnice E. Buršíková), Jana Málková, člen RM,
Členové DIK č. 2: Ing. Eva Princlová, Andrea Kollerová
Členové DIK č. 3: Bc. Lucie Hůttová, Hana Žáková, Irena Kvítková, DiS.
Členové DIK č. 4: Pavel Lang, Ing. Petr Lahoda
Zahájení činnosti ÚIK od 1.10.2018 z důvodu přípravných prací k provedení inventarizace, její
činnost bude probíhat i v průběhu roku 2019 (do 31.12.2019), zahájení činnosti DIK od 31.10.2018.
Termíny provedení inventarizací: zahájení inventarizace dne 31.10.2018, ukončení inventarizace
dne 28.2.2019. ÚIK vyhotoví po skončení inventarizace (prvotní i rozdílové-dokladové)
Inventarizační zápis, který bude předložen do nejbližšího jednání Rady města. Schválené výsledky
inventarizace budou předány odboru OFŠ k proúčtování. Řeší odbor MIM a OFŠ.
93/5 RM projednala předloženou žádost společnosti Energetická montážní společnost Liberec, s.r.o.
o vyjádření k plánované stavbě „Horšovský Týn, DO, Masarykova - kNN“ a návrh smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohody o umístění stavby č. IE-120006494/VB/001. RM souhlasí se stavbou dle předložené situace. Zároveň RM schvaluje Smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a dohodu o umístění stavby č. IE12.0006494/VB/001 „Horšovský Týn, Masarykova - kNN“, která se dotkne pozemků města
uvedených ve smlouvě, vše v 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.
93/6 RM projednala předloženou žádost o souhlas se stavbou vodovodní přípojky k čp. 26, Horšov
v pozemku města KN 2461/1, k.ú. Horšov dle projektové dokumentace zakázka č. 61/18, datum
09/18, 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.
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93/7 RM projednala předloženou žádost společnosti Energetická montážní společnost Liberec, s.r.o.
o vyjádření k plánované stavbě „Horšovský Týn, DO, Pivovarská 608 - kNN“. RM nesouhlasí
s překopem ani protlakem MK v místech křižovatky Dvořákova a Pivovarská, rovněž tak RM
nesouhlasí se vzdušným vedením dle návrhu, nechť žadatel prověří účelnost již založené chráničky
v MK pro el. přípojku pro bytový dům. Řeší odbor MIM.
93/8 RM projednala předložený materiál odboru MIM ve věci odstranění stavby „tabule cti“ v ul.
E. Beneše na pozemku KN 342/1. k.ú. Horšovský Týn (vlastníkem je ZKD Sušice). RM souhlasí
s odstraněním této stavby a ukládá odboru MIM zajistit odstranění stavby po zajištění financování
v rozpočtu města. Řeší odbor MIM.
93/9 RM projednala předložený materiál odboru MIM ve věci majetkoprávního vypořádání –
odprodeje trafostanice společnosti ČEZ Distribuce a.s. nacházející se na pozemku KN st. 59 –
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10 m2 v k.ú. Oplotec zapsané na Listu vlastnictví č. 1vlastníkem je město Horšovský Týn. RM postupuje tuto žádost do jednání ZM s návrhem schválit
záměr města prodat pozemek, jehož součástí je stavba trafostanice za cenu stanovenou dle
znaleckého posudku, který bude vyhotoven soudním znalcem a to na náklady společnosti ČEZ
Distribuce a.s. RM ukládá odboru MIM připravit podklady pro jednání ZM. Řeší odbor MIM.
93/10 RM projednala cenovou nabídku víceprací na provozu kamerového systému do Horšova
a Malého předměstí od firmy COLCA - invest s.r.o., IČO 24127370, Na Roudné 443/18, Plzeň
s celkovou cenou 27164,50 Kč vč. DPH. RM souhlasí s objednáním. Vyřizuje místostarosta.
93/11 RM vzala na vědomí informaci o výběru nejvýhodnější nabídky na realizaci zakázky
zadávané ve zjednodušeném řízení v podlimitním režimu na dodávky zadané pod názvem „Identity
Management, Servis Desk a Asset Management pro město Horšovský Týn“. Nabídku ve lhůtě
předložil 1 uchazeč. RM schvaluje výběr nejvýhodnější nabídky na realizaci této zakázky na
dodávky a přiděluje tuto veřejnou zakázku uchazeči AUTOCONT a.s., Hornopolní 3322/34, 702 00
Ostrava, IČO 04308697, který předložil tuto nabídku dle stanovených kritérií jako nabídku
s nejnižší nabídkovou cenou 3.566.512 Kč bez DPH, tj. 4.315.480 Kč vč. DPH. RM schvaluje
smlouvu s vybraným uchazečem a pověřuje starostu podpisem. Předpokládaná doba plnění je
stanovena od podpisu smluvního dokumentu do 10 týdnů od uzavření smlouvy. Zároveň RM
schvaluje Smlouvu o poskytování technické podpory mezi Městem Horšovský Týn a spol.
AUTOCONT a.s. Smluvní cena za poskytování technické podpory na za rok je stanovena na
306.035,-Kč bez DPH. RM souhlasí se zněním této smlouvy a pověřuje starostu podpisem. Vyřizuje
KS.
93/12 RM vzala na vědomí informaci o výběru nejvýhodnější nabídky na realizaci zakázky
zadávané ve zjednodušeném řízení v podlimitním režimu na dodávky zadané pod názvem „ICT
infrastruktura pro město Horšovský Týn“. Nabídku ve lhůtě předložil 1 uchazeč. RM schvaluje
výběr nejvýhodnější nabídky na realizaci této zakázky na dodávky a přiděluje tuto veřejnou
zakázku uchazeči XANADU a.s., se sídlem Žirovnická 2389, 16000 Praha Záběhlice, IČO
14498138, který předložil tuto nabídku dle stanovených kritérií jako nabídku s nejnižší nabídkovou
cenou 2.601.678 Kč bez DPH, tj. 3.148.030 Kč vč. DPH. RM schvaluje smlouvu s vybraným
uchazečem a pověřuje starostu podpisem. Předpokládaná doba plnění je stanovena od podpisu
smluvního dokumentu do 5 týdnů od uzavření smlouvy. Vyřizuje KS.
93/13 RM projednala žádost o povolení vyhrazeného parkovacího místa pro osobní vozidlo držitele
parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením. Žadatelé žádají o povolení vyhrazeného
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parkovacího stání dle § 67 odstavce 8 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, v platném znění, a dle § 25 odst. 6 písm.c) bod 4 zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, v platném znění. Vyhrazené parkovací místo žádají zákonní zástupci pro
svého syna. Správce komunikace vydal souhlasné stanovisko. RM souhlasí s vyhrazeným
parkovacím místem po souhlasném stanovisku ODSH. Vyřizuje KS, ODSH.
93/14 RM bere na vědomí usnesení o odmítnutí odvolání Nejvyšší soud České republiky ve věci
České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem v Praze 2,
Rašínovo nábřeží 42, proti žalovanému Město Horšovský Týn, se sídlem, náměstí Republiky 52,
Horšovský Týn, zastoupenému JUDr. Táňou Šůsovou, advokátkou se sídlem v Přešticích, Máchova
556, o zaplacení 131.020,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Domažlicích pod sp.
zn. 12 C 41/2017, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 2. 8. 2017,
č. j. 12 Co 226/2017-63. RM postupuje věc na vědomí do ZM. Vyřizuje právník. KS.
93/15 RM projednala návrh smlouvy o komplexní podpoře provozu a užití informačního systému,
uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, mezi Městem Horšovský Týn a firmou GORDIC spol. s r.o., se sídlem
Erbenova 4, 586 01 Jihlava, zapsaná ve vložce č. 9313 oddílu C obchodního rejstříku vedeného
Krajským soudem v Brně, IČO 47903783, za celkovou roční cenu 24 432,- Kč bez DPH. Smlouva
se uzavírá na služby poskytované v rámci předmětu plnění smlouvy a vztahují se na podporu
provozu a užití Informačních systémů GINIS® pro provoz elektronické spisové služby
Technologického centra ORP Horšovský Týn. - hostovaná spisová služba GINIS® SSD, která je
určena pro organizace - Obec Čermná, IČO 00480339, Obec Křenovy, IČO 00572420, Obec
Mezholezy, IČO 00253561, Obec Osvračín, IČO 0025365, Obec Puclice, IČO 00253693, Obec
Semněvice, IČO 00253715, Obec Vidice, IČO 00572411, Základní škola a Mateřská škola
Osvračín, IČO 75005298, Mateřská škola Puclice, IČO 70986142. Lokální spisová služba GINIS®
WESS je určena pro organizaci Základní škola Horšovský Týn, IČO 48343013. RM souhlasí
a pověřuje starostu podpisem. Zároveň RM ukládá KS připravit společně s právničkou návrh
smlouvy, která bude uzavřena s organizacemi na úhradu nákladů spojených s podporou provozu
a užití IS. Vyřizuje KS, právnička, OFŠ.
93/16 RM projednala návrh smlouvy o poskytnutí finanční účelové dotace z rozpočtu Plzeňského
kraje v rámci programu „Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území
Plzeňského kraje“ podle § 10a zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. H018/18 mezi
Městem Horšovský Týn a Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, dle usnesení
Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 833/18 ze dne 10.09.2018, IČO 70890366, DIČ CZ70890366.
Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové finanční dotace (dále také „dotace“) určené na kompletní
opravu pomníku – čištění, impregnace žulových dílů, 4 kusy nových nápisových desek (dále též
„Projekt“) ve výši 54.500,-Kč. Projekt bude realizován v souladu s podanou žádostí Příjemce.
Podkladem pro poskytnutí účelové finanční dotace je elektronická žádost Příjemce o poskytnutí
Dotace č. 098H000032 (č. j. PK-KPP/2381/18 ze dne 26.06.2018) podaná prostřednictvím systému
eDotace. RM souhlasí a pověřuje starostu podpisem. Vyřizuje KS, OFŠ.
93/17 RM projednala žádost o pronájem jedné místnosti – třídy, která je umístěna v I.NP objektu
bývalé Základní školy Horšovský Týn, Vrchlického 36, jako výpůjčku pro provoz zkušebny
hudební skupiny. Záměr byl řádně vyvěšen na úřední desce. Žádný jiný zájemce se nepřihlásil.
Správce nebytového prostoru Bytes HT spol. s r.o. souhlasí s výpůjčkou. RM po projednání
souhlasí s výpůjčkou jako u ostatních nájemců v objektu. Vyřizuje Bytes HT.
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93/18 RM projednala návrh Města Horšovský Týn, zastoupeného správcem Bytes HT spol. s r.o.,
se sídlem Pivovarská 22, 346 01 Horšovský Týn na odpis pohledávek z nájemného pro jejich
nedobytnost z důvodu úmrtí nájemců. Jedná se o pohledávky ve výši 73.509,-Kč, 26.029,-Kč,
8.312,-Kč a 6.235,-Kč. RM souhlasí s odpisem pohledávek pouze do max. výše 20.000,-Kč
a ostatní pohledávky postupuje do jednání ZM. Vyřizuje Bytes, KS.
93/19 RM projednala návrh smlouvy mezi Městem Horšovský Týn a Radkem Krausem,
Chrastavická 111, 34401 Domažlice, IČ 45380678 na akci Oprava pomníku v Tasnovicích, pomník
padlým 1. sv. války. Cena díla činí 60.621 Kč vč. DPH a zahrnuje 4 ks nápisových desek, stříbrné
písmo, mytí pomníku a montáž. RM souhlasí se zněním smlouvy a pověřuje starostu jejím
podpisem. Vyřizuje KS, na vědomí OVVPP – PP.
93/20 RM projednala návrh dodatku č. 1 mezi Městem Horšovský Týn a spol. Chodské vodárny
a kanalizace a.s., Bezděkovské předměstí 388, 34478 Domažlice na akci „Oprava havarijního stavuHoršovský Týn – Plzeňská ulice – výměna vodovodních armatur“. Předmětem dodatku č. 1 je
provedení zaasfaltování výkopů po výměně vodovodních armatur, prodloužení termínu dokončení
díla do 30.9.2018 a navýšení ceny díla o 76.034 Kč bez DPH (cena za provedení konečné úpravy
výkopů). RM souhlasí se zněním dodatku č. 1 a pověřuje starostu podpisem. Vyřizuje starosta.
93/21 RM projednala návrh smlouvy o dílo mezi Městem Horšovský Týn a spol. Chodské vodárny
a kanalizace a.s., Bezděkovské předměstí 388, 34478 Domažlice na akci „Oprava havarijního stavu
kanalizace - Horšovský Týn – ulice ČSLA (pod budoucí komunikací)“. Termín plnění je stanoven
do konce září 2018. Cena díla činí 293.613 Kč bez DPH, tj. 355.272 Kč vč. DPH. RM souhlasí se
zněním smlouvy o dílo a pověřuje starostu jejím podpisem. Vyřizuje starosta.
93/22 RM opravuje chybně uvedené datum v hlavičce „Zápis a usnesení z jednání Rady města
Horšovský Týn č. 92, kde bylo chybně uvedeno datum konání 5. 9. 2018, když správné datum
konání jednání RM bylo 10.9.2018. Vyřizuje KS.
93/23 RM projednala návrh smlouvy o dílo mezi Městem Horšovský Týn a spol. Chodské vodárny
a kanalizace a.s., Bezděkovské předměstí 388, 34478 Domažlice na vypracování projektové
dokumentace na akci „Horšovský Týn, Nádražní ul., Sv. Anna – vodovod“. Termín plnění
zpracování projektové dokumentace vč. podání žádosti o povolení stavby je stanoven do konce
března 2019. Cena díla činí 182.710 Kč vč. DPH. RM souhlasí se zněním smlouvy o dílo a pověřuje
starostu podpisem. Vyřizuje starosta.
93/24 RM projednala nabídku Klubu českých turistů o možnosti prezentace města v připravovaném
„Obrazovém atlasu regionů a rozhleden ČR se silniční mapou 1:200000“. RM nesouhlasí
s nabídkou. Vyřizuje KS.
93/25 RM projednala žádost o příspěvek pořízení invalidního vozíku. RM ukládá KS oslovit
žadatele o doplnění žádosti (jaký druh vozíku a v jaké cenové relaci). Poté zpět do RM. Vyřizuje
KS.
93/26 RM projednala žádost o výpůjčku hasičské zbrojnice v Tasnovicích za účelem uspořádání
oslavy. RM souhlasí s výpůjčkou. Vyřizuje Bytes HT.
93/27 RM projednala návrh Bytes HT na instalaci parkovacích dorazů u Mariiny lékárny,
Dobrovského ul. z důvodu neustálého poškozování omítky neopatrnými a bezohlednými řidiči. RM
ukládá Bytesu HT předložit cenovou nabídku včetně vyjádření ODSH. Vyřizuje Bytes, ODSH.
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93/28 RM projednala návrh smlouvy Pověření výkonem služby obecného hospodářského zájmu
(SOHZ) na rok 2019 mezi Městem Horšovský Týn a Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 18,
30613 Plzeň. Pověření obsahuje stanovenou výši vyrovnávací platby za SOHZ, tj. maximální
možnou výši finančních prostředků, kterou může město získat na základní činnosti jednotlivé
služby z veřejných rozpočtů. Vyrovnávací platba na výkon pečovatelské služby je stanovena ve výši
1.523.000 Kč. RM souhlasí se zněním a pověřuje starostu podpisem. Vyřizuje KS, OFŠ, OSV.
93/29 RM bere na vědomí rozhodnutí č. 9 ze dne 21. 6. 2018 předsedy Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR o udělení vlajky městu Horšovský Týn. Vyřizuje KS.
93/30 RM projednala žádost ODSH o souhlas s odstranění dodatkové tabulky E 13 umístěné
u parkoviště ve Vančurově ulici u č.p. 257, Horšovský Týn. RM souhlasí s odstraněním tabulky E
13. Vyřizuje Bytes HT.

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.
8) 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.

Další jednání rady města se uskuteční v pondělí 8.10. 2018 od 15:00 hod. v kanceláři starosty.

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

...…................................
Ing. Jaroslav Vlasák v. r.
radní

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 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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