Usnesení z jednání rady města číslo 18
ze dne 20. 7. 2015 na MěÚ v Horšovském Týně

Kontrola plnění usnesení RM č. 17
a) Generel kanalizace města Horšovský Týn - CHVaK a.s. předložil prvotní návrh zadání generelu.
Sleduje starosta.
b) RM pověřuje starostu ve spolupráci s MIM obrátit se na LČR ve věci směny pozemku KN 2286
v k.ú.HT (u ZŠ Zámecký park) za pozemky města. Sleduje starosta.
c) RM projednala nabídku společnosti EKO-KOM a.s. na převzetí (odkoupení) nádob na
separovaný odpad (papír, plasty, sklo) od města a jejich následnou zpětnou bezplatnou výpůjčku
městu Horšovský Týn. RM před rozhodnutím považuje za nutné upřesnit podmínky odkupu.
Společnosti EKO-KOM sdělena pořizovací hodnota nádob. Řeší starosta.
d) Úkoly plynoucí z usnesení ZM - Studie povodňových nebezpečí - projednat opatření se všemi
příslušnými správci toků a vodohospodářských zařízení; 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 a předložit ZM možnosti
realizace těchto záležitostí. RM (zabezpečit revitalizaci klášterního kostela pro účely občasných
sezónních výstav a koncertů, smuteční síň a podobně. Revitalizaci financovat z prostředků fondu
regenerace MPR a města). Řeší starosta (změnu Územní studie obytné zóny „U obory“ ve smyslu
zrušení plochy pro BD. V obytné zóně bude připuštěna smíšená zástavba RD a BD). RM (připravit
pravidla pro vydávání a bezplatnou distribuci Zpravodaje od 1.1.2016). Řeší RM a odbor MIM
(zájem o koupi a ZM požaduje předložení znaleckého posudku se stanovením ceny v místě a čase
obvyklém u pozemku KN 2578/15 v k. ú. Horšovský Týn). Řeší RM a odbor MIM (zájem o koupi
a ZM požaduje předložení geometrického plánu a znaleckého posudku se stanovením ceny v místě
a čase obvyklém u pozemku KN 877/1 pozemků KN 877/8, 877/10 a 2597/6 v k. ú. Horšovský
Týn)
e) RM vzala na vědomí podklady předložené VpÚR a zaujala k jednotlivým bodům následující
stanoviska:
ad. 1/ odkup pozemků v PZ – Investor požádal o prodloužení lhůty kupní opce na koupi pozemků
v PZ do 31.12.2015, RM souhlasí, vyřizuje KS;
ad 3/ obchvat I/26 – První jednání starosty s ŘSD proběhlo, řešení je v dlouhodobém horizontu. Při
nové informaci zpět do RM. Pro účely RM vyřadit z usnesení;
ad 7/ - pozemky u FADISu – vstoupit do jednání s vlastníkem;
ad 8/ míčovna – možnost využití;
ad 9/ komunikace v OZ Karpem – kolaudace 30.6.2015 proběhla, pro účely RM vyřadit z usnesení.
f) Žádost společnosti Meclovská zemědělská a.s. o řešení situace zásobování pitnou vodou části
obyvatel Dolního Metelska. Proběhlo jednání za účasti zástupců města, odboru MIM, Meclovské
zemědělské a společnosti CHVaK. Žadatel předal seznam odběratelů vody. Jednání s občany
svoláno. Řeší starosta.
g) Žádost L. U. o odkoupení části pozemku KN 34/1 v k. ú. Horní Metelsko o výměře 200 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) dle přiložené situace. Žadatelka uvádí, že
požadovaná část pozemku přiléhají k její nemovitosti. RM konstatuje, že návrh žadatelky není ve
schodě s návrhem nového územního plánu. RM pověřuje projednat žádost s OV Horní Metelsko.
Řeší starosta.
h) RM projednala situaci ohledně stavu kotelny v MŠ Vančurova i podmínek dotace na zateplení
tohoto objektu a rozhodla požádat Finanční úřad o provedení kontroly. Vyřizuje starosta a OFŠ.
V srpnu FÚ zahájí kontrolu. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
i) RM ukládá odboru MIM připravit návrh aktualizace „Zásad tvorby cen pozemků, které bude
město prodávat“. Řeší MIM.
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Nové věci k projednání
18/1 RM přidělila na návrh Bytové komise byt č. 1 o velikosti 1+0 a výměře 25,10 m2, 5. května
24, Horšovský Týn panu P. T. Vyřizuje Bytes HT.
18/2 RM přidělila na návrh Bytové komise byt č. 11 o velikosti 1+0 a výměře 33,40 m2, Jelení 92,
Horšovský Týn panu L. H. Vyřizuje Bytes HT.
18/3 RM přidělila na návrh Bytové komise byt č. 10 o velikosti 1+0 a výměře 26,20 m2, 5. května
16, Horšovský Týn panu J. F. Vyřizuje Bytes HT.
18/4 RM projednala žádost spolku Sýpka 2014 a souhlasí s pomocí zajištění požadavků při akci
300 let barokní zámecké sýpky v H.Týně ve dnech 12 a 13.9.2015. Vyřizuje KS, Bytes HT, MKZ.
18/5 RM na základě žádosti Bytes HT, spol. s r.o., provozovatele plynových kotelen, odsouhlasila
výměnu zásobníku teplé vody OKC 300 NTRR/1Mpa nepřímotopný Dražice za stejný typ. Výměna
se uskuteční v plynové kotelně ul. Sylvánova, č.p. 185, Horšovský Týn z důvodu prorezavění topné
vložky. Vyřizuje Bytes HT, odbor MIM.
18/6 RM projednala opětovnou žádost paní P. A. o zřízení vyhrazeného parkoviště a rozhodla
vyřešit záležitost dle původní žádosti po zjednosměrnění Lobkovicovi ulice. Vyřizuje KS.
18/7 RM vzala na vědomí informaci starosty města o možnosti refinancování projektu Čistá
Radbuza, závazek vůči Mikroregionu Radbuza za účelem snížení nákladů na financování akce. RM
ukládá starostovi zjistit podrobnější podmínky do příštího jednání RM.
18/8 RM po projednání schválila Smlouvu o technickém zabezpečení Anenské pouti ve dnech
24.- 26.7.2015 mezi městem Horšovský Týn jako objednatelem a firmou Dynacord profi sound,
Rudolf Hálek, Domažlice jako dodavatelem. Výše nákladů činí 78.650,- Kč včetně DPH. RM
pověřuje starostu podpisem smlouvy. Vyřizuje KS a OFŠ.
18/9 RM projednala žádost Městské knihovny v Horšovský Týn o skladové prostory a rozhodla
řešit v podkroví domu č.p. 102, náměstí Republiky, H. Týn po rekonstrukci střechy, zjistit únosnost
stropu. Vyřizuje Bytes HT.
18/10 RM vzala na vědomí žádost vedoucí Městské knihovny Horšovský Týn ve věci vyřazení
duplikátů, opotřebovaných, zastaralých, ztracených a poškozených knih. Jedná se celkem o 726
svazků v hodnotě 20 467,40 Kč. RM souhlasí s vyřazením knih dle přiloženého seznamu. Vyřizuje
Městská knihovna Horšovský Týn.
18/11 RM vzala na vědomí ukončení činnosti kronikáře pana Antonína Kondryse k 30.6.2015 na
jeho žádost a za řádné vedení kroniky města souhlasí s poskytnutím finančního daru v navržené
výši. Novým kronikářem města pověřuje rada města pana JUDr. Emila Hofmana. Vyřizuje KS
a OFŠ.
18/12 RM projednala žádost TJ Dynamo Horšovský Týn ve věci narovnání vztahů ohledně
fotbalového hřiště na pozemku KN 141/1 v k.ú. Horšovský Týn a rozhodla o vypovězení Smlouvy
o výpůjčce mezi Městem Horšovský Týn a 1.FC Horšovský Týn z důvodu, že 1.FC Horšovský Týn
nevyužívá hřiště k účelům ke kterým bylo do výpůjčky přenecháno. Vyřizuje odbor MIM.
18/13 RM projednala žádost pana K. P. a nesouhlasí s odprodejem pramice z majetku města.
Vyřizuje KS.
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18/14 RM bere na vědomí a postupuje ZM rozhodnutí o souhlasu se zrušením Jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce Věvrov od HZS PK. Vyřizuje ZM.
18/15 RM bere na vědomí a postupuje ZM rozhodnutí o souhlasu se zrušením Jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce Borovice od HZS PK. Vyřizuje ZM.
18/16 RM konstatuje, že není dohledatelná zřizovací listina JSDHO Horšovský Týn. Nutno zajistit
zřizovací listinu. Vyřizuje KS. Poté do ZM.
18/17 RM projednala a rozhodla o výpovědi nájemních smluv všech zemědělských pozemků ze
strany města uzavřené mezi J. Z., FADIS OSIVA s.r.o., AGROŽIV Sdružení zemědělců, s.r.o., P.
V. a Meclovská zemědělská, a.s. a městem Horšovský Týn k 1.10.2015. Důvodem výpovědi byla
nízká cena nájmu. Dále připravit podmínky následného zveřejnění záměru pachtu všech
vypovězených pozemků, po připravení zpět do rady. Vyřizuje odbor MIM.
18/18 RM bere na vědomí dodání Pasportu veřejné zeleně a ukládá odboru ŽP předložit návrh
opatření plynoucích z předloženého materiálu, po zpracování zpět do RM. Vyřizuje odbor ŽP.
18/19 RM projednala a souhlasí s krátkodobým poskytnutím prostor vestibulu radnice pro
zdravotně preventivní akci konanou ve spolupráci s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou paní P. M.
dne 26.7.2015 od 10.00 do 14.00 hodin. Vyřizuje KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení. (Václav
Mothejzík – se zdržel hlasování.)
18/20 RM bere na vědomí zápis Komise pro regeneraci MPR Horšovský Týn. RM souhlasí
předloženými návrhy tj. Aktualizace materiálu regenerace MPR v pětileté periodě, oslovení všech
vlastníků nemovitých památek s upozorněním na možnost čerpání a zařazení sýpky a kláštera do
anketního dotazníku. Vyřizuje OOPP a KS.
18/21 RM projednala a schválila návrh zadávací dokumentace včetně příloh k veřejné zakázce –
Konsolidace IT a nové služby TC ORP Horšovský Týn. Vyřizuje tajemnice.
18/22 RM projednala cenovou nabídku projekční kanceláře Rojt, Domažlice na zhotovení PD na
parkoviště v ulici Vrchlického u HS ve výši 34.000,-Kč bez DPH. RM souhlasí. Vyřizuje starosta.
18/23 RM doplnila bod č. 3 z MRM č. 03 - M3/2 ve věci jmenování ředitelky Aleny Svobodové.
Jmenování je účinné od 1.8.2015. Vyřizuje KS.
Hlasování o jednotlivých bodech, výše uvedených v programu proběhlo veřejně, zdvižením ruky.
Dlouhodobé úkoly
1) RM - komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horšovský Týn běží. Řeší MIM.
2) Zajištění společenského sálu. RM pověřila starostu jednáním s majiteli Hotelu Šumava.
3) Podněty OV Horní Metelsko, včetně návrhů na zlepšení prostředí. RM vzala na vědomí vyjádření
odboru MIM a společnosti Bytes HT. Jednání proběhlo, do příštího jednání předloží starosta zápis.
Řeší starosta.
4) Žádost manželů P. o odkoupení části pozemku parc.č. 1582/16 v k. ú. Horšovský Týn o výměře
cca 190 m2. Pozemek přiléhá k jejich nemovitosti a na požadované části pozemku vázne věcné
břemeno. RM odkládá rozhodnutí po předložení aktualizované studie.
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Další jednání rady města se uskuteční v pondělí 17. 8. 2015 od 15,00 hod. v kanceláři starosty.

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

….. …............................
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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