Usnesení z jednání rady města číslo 56
ze dne 12. 4. 2017 na MěÚ v Horšovském Týně

Kontrola plnění usnesení RM č. 55
a) RM pověřuje starostu ve spolupráci s MIM obrátit se na LČR ve věci směny nebo převodu
pozemků - Bažantnice H. Týn. Došlo k pracovní schůzce. Znalecký posudek rozpracován. Nutno
zohlednit probíhající digitalizaci území. Vyřizuje MIM a starosta.
b) Úkoly plynoucí z usnesení ZM:
 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 a předložit ZM možnosti
realizace těchto záležitostí. Proběhla schůzka se správcem toku. RM projednala informaci
provozovatele vodohospodářské infrastruktury CHVaK a.s. o závadném stavu vyústění
odlehčovací komory ve Vrchlického ulici (při normálu hladiny Radbuzy je stoka částečně
zaplavena do cca 100 m od výusti). RM pověřuje starostu dalším jednáním se správcem toku.
Vyřizuje starosta. Přeřadit do dl. úkolů.
 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). Jednání s projektovou kanceláří AIP proběhlo (Usnesení ZM č. 06/2015 D bod
3). Městu byla předložena cenová nabídka ve výši 99.946,-Kč. RM ukládá zajistit zpracování
PD. RM 54 vzala na vědomí informaci, že cena výše uvedená je pro projekční kancelář
neakceptovatelná, došlo ke změnám ve firmě a RM požaduje předložení aktualizované
nabídky do jednání RM. Sleduje MIM. Vyřizuje starosta. Přeřadit do dl. úkolů.
 Řeší RM a odbor MIM - zájem o koupi a ZM požaduje předložení znaleckých posudků se
stanovením ceny v místě a čase obvyklém u 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. Nákup těchto
pozemků bude ošetřen Smlouvou o budoucí kupní smlouvě s trváním (účinností) 15 let od
podpisu této smlouvy. Realizace smlouvy o budoucí kupní smlouvě je podmíněno realizací
stavby mostu. Odbor MIM zaslal info s výzvou majiteli pozemků k doplnění údajů. RM
projednala zprávu odboru MIM viz 33/8. RM bere na vědomí aktualizovanou nabídku na
odkup pozemků za cenu 750,- Kč až 800,- Kč/m 2. Věc bude řešit ZM. RM projednala
10. 10. 2016 geofyzikální průzkum – Horšovský Týn – Přemostění řeky Radbuzy. Byl
předložen prvotní návrh dopravního řešení – napojení u hasičárny. Vyřizuje starosta. Přeřadit
do dl. úkolů.
c) 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. Vyřizuje starosta, zpráva do dalšího jednání RM.
d) RM projednala návrh pana K. K. na řešení opěrné zdi u pozemku č. 145/1 v Plzeňské ulici v k. ú.
Horšovský Týn, včetně umístění případného budoucího sjezdu a přípojek inženýrských sítí pro
uvažovaný RD. Návrh nutno konzultovat s projektantem. Ve věci odprodeje části pozemků č. 141/2,
1060/20, 1060/19 a 1060/18 také v k. ú. Horšovský Týn. RM preferuje věcné břemeno přístupu a
příjezdu na pozemek č. 145/1. Návrhy byly odeslány projektantovi. Odbor MIM informoval
o vyjádření projektanta o variantním řešení opěrné zdi. Nutno projednat s navrhovatelem. Schůzka
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proběhla. RM schválila nabídku na přepracování PD – 52/23 ve smyslu dohodnutého řešení
s panem K. PK dodala nového řešení opěrné zdi, bude projednáno s panem K. Vyřizuje starosta, na
vědomí MIM.
e) RM 53/19 se seznámila a vzala na vědomí zápis ze schůze OV v Horšově dne 25. 11. 2016,
2.3.2017.
 dokončení kanalizace nepřipojených nemovitostí v Horšově,
 chodníky od zastávek autobusů v Horšově,
 instalace zrcadla – vydáno zamítavé stanovisko PČR, pro účely RM vyřadit z usnesení.
 vrácení zaplaceného poplatku – zřízení kanalizační přípojky, v případě dokončení kanalizace
město vracet poplatek nebude, pro účely RM vyřadit z usnesení.
f) 55/4 RM projednala žádost manželů P. o převedení stávající účelové komunikace na pozemku
parc. č. 526 v k. ú. Hašov do sítě místních komunikací. RM požaduje jako podklad ke svému
rozhodnutí vyjádření odboru DSH. Řeší odbor MIM a odbor DSH. Řešeno v bodě RM 56/1.
Vyřizuje MIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
g) 55/18 RM projednala doplnění žádost ředitelky MKZ Horšovský Týn o vytvoření dodatku č. 3
ke Zřizovací listině schválené usnesením ZM č. 32/2010 A/8 ze dne 4. 10. 2010. Jedná se
o vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti, konkrétně o doplnění bodu „Organizování
poznávacích výletů a exkurzí“. RM požaduje pro své rozhodnutí doplnění informací. RM po
doplňujících informací od ředitelky souhlasí a postupuje ZM ke schválení dodatku zřizovací listiny.
Vyřizuje MKZ,KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
h) 55/19 RM projednala aktualizaci místního akčního plánu MAS Český les, z. s. a postupuje do
jednání ZM. Vyřizuje KS a ZM. ZM č. 19 schválilo aktualizovanou přílohu MAP. Pro účely RM
vyřadit z usnesení.
i) RM projednala informaci ze schůzky vedení města a ředitele ZŠ Zámecký park Horšovský Týn.
Ze schůzky vyplynula potřeba rekonstrukce stávajícího škvárového hřiště v areálu školy
a modernizace a vybudování odborných učeben ZŠ Horšovský Týn, včetně řešení bezbariérovosti
a kompletních úprav okolí ZŠ (chodníky, osvětlení, parkovací místa).
RM ukládá odboru MIM připravit podklady na pořízení PD na projekt „Rekonstrukce
víceúčelového hřiště v areálu ZŠ Zámecký park, Horšovský Týn“ dle požadavků vedení školy
a dále pořízení PD na projekt „Modernizace a vybudování odborných učeben ZŠ Horšovský Týn“
v souladu s investičními záměry schválenými ZM č. 18/2017 v příloze MAP vzdělávání v ORP
Horšovský Týn. RM ukládá zjistit možnost financování pomocí dotací vypisovaných např. KÚ
Plzeňského kraje nebo MŠMT. Vyřizuje MIM, Janský – ředitel ZŠ. Pro účely RM vyřadit
z usnesení.
j) 55/27 RM vzala na vědomí zápis z jednání Spolku Nový Valdorf a seznámila se s jednotlivými
požadavky spolku. Tyto budou konkrétně projednány na příštích jednáních RM. Výsadba okrasné
zeleně – lípy u kříže. RM souhlasí s pořízením stromu – lípy až v případě souhlasného stanoviska
vlastníka pozemku, kde bude strom umístěn. Dohoda o údržbě prostranství Horní Valdorf je řešena
na jiném místě zápisu – RM 56/15. Pořízení posezení pro občany části obce Horní Valdorf, zahrnuto
do požadavků, vývěsní skřínka je již pořízena, stav místní komunikace je nutno řešit se SÚS Plzeň.
Protipovodňová opatření – stékání dešťových vod z pozemků – V. V. – RM ukládá OŽP navrhnout
řešení protipovodňových opatření do dalšího jednání RM. Vyřizuje starosta, OŽP.

Kontrola plnění usnesení ZM č. 18 a ZM č. 19
Usnesení ZM č. 18/2017 z jednání konaného dne 27. 3. 2017
Zastupitelstvo města Horšovský Týn:
18/2017 A. Schvaluje:
1) Pro účely RM vyřadit z usnesení.
2) Pro účely RM vyřadit z usnesení.
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3)Vyřizuje MIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
4Vyřizuje MIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
5)Vyřizuje MIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
6) RM ukládá odboru MIM svolat jednání ve věci zpětné koupě (vedení města, právník, finanční
instituce – např. banka nebo poskytovatel hypotečních úvěrů atd.) a do vyřešení záměr
nezveřejňovat. Vyřizuje MIM.
7) Vyřizuje starosta, na vědomí MIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
8) Vyřizuje OFŠ – Škardová, KS, Mgr. Janský. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
9) Vyřizuje Plachá, OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
10Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
11) Vyřizuje KS, OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
18/2017 B. Bere na vědomí:
1) Pro účely RM vyřadit z usnesení.
2) Pro účely RM vyřadit z usnesení.
3Pro účely RM vyřadit z usnesení.
4) Pro účely RM vyřadit z usnesení.
5) Pro účely RM vyřadit z usnesení.
6) Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
18/2017 C. Rozhodlo:
1) Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Usnesení ZM č. 19/2017 z jednání konaného dne 10. 4. 2017
Zastupitelstvo města Horšovský Týn:
19/2017 A. Schvaluje:
1) Pro účely RM vyřadit z usnesení.
2) Pro účely RM vyřadit z usnesení.
3) Vyřizuje starosta, OFŠ, na vědomí MIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
4) Vyřizuje MIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
19/2017 B. Bere na vědomí:
1) Vyřizuje KS, OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
19/2017 C. Volí:
1) Vyřizuje KS, OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
19/2017 D. Mění a doplňuje:
1) Vyřizuje starosta, OFŠ, na vědomí MIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
19/2017 E. Ukládá:
1) Vyřizuje RM.

Nové věci k projednání
56/1 RM (Doplnění bodu RM 55/4) projednala žádost manželů P. o převedení stávající účelové
komunikace na pozemku parc. č. 526 v k. ú. Hašov do sítě místních komunikací. Na pozemcích
parc. č. 97/1 a 97/2 v k. ú. Hašov by žadatelů si chtěli postavit dva RD. RM konstatuje, že
i pozemek parc. č. 526 v k. ú. Hašov je součástí veřejného prostranství dle stávající platné OZV
města Horšovský Týn. RM obdržela vyjádření odboru DSH. V této části města nejsou v síti
místních komunikací zařazené žádné pozemní komunikace. RM nehodlá na tomto stavu nic měnit.
Řeší odbor MIM.
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56/2 RM po projednání schvaluje Zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce na akci: „Sídliště Sylvánov v Horšovském Týně, rozšíření parkovacích stání“. RM
ukládá odboru MIM zaslat výzvu k podání nabídky pěti zájemcům, výzva bude rovněž zveřejněna
na profilu zadavatele. Řeší odbor MIM.
56/3 RM jmenuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve výběrovém řízení veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce na akci: „Sídliště Sylvánov v Horšovském Týně, rozšíření
parkovacích stání“ ve složení: Ing. Anna Jurečková, Jiří Aulík, Zdeněk Křivka. Řeší odbor MIM.
56/4 RM bere na vědomí Zápis z místního šetření dne 13.3.2017 a kontroly plnění závazků
vyplývajících ze Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví č.1577334363 ze dne 29.12.2015
vyhotovený Ministerstvem obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, Odbor nakládání
s nepotřebným majetkem. Kontrolou nebyla zjištěna žádná pochybení, pozemky převedené na
město (KN 2347/3, 2588/2 a 2588/32 v k. ú. Horšovský Týn) jsou užívány v souladu se smlouvou
ve veřejném zájmu, tj. jako místní komunikace a veřejné prostranství tvořené veřejnou zelení. Řeší
odbor MIM.
56/5 RM bere na vědomí informaci odboru MIM o ukončené komplexní pozemkové úpravě v k. ú.
Semošice a možnosti bezplatného vytyčení pozemků. Žádost o vytyčení může vlastník pozemku
předložit Státnímu pozemkovému úřadu kdykoli. Bezplatně lze pozemek vytyčit pouze jednou. RM
dále bere na vědomí informaci, že v souladu se zákonem o pozemkových úpravách zanikají
k 1. 10. 2017 dosavadní nájemní vztahy. RM ukládá odboru MIM připravit do příštího jednání RM
seznam pozemků vhodných k propachtování vč. návrhu podmínek pro zveřejnění záměru města.
Řeší odbor MIM.
56/6 RM projednala návrh variantního řešení kanalizačního sběrače - PD kanalizace Semošice
předložený MIM (varianty I. až IV.). RM vybrala nejvýhodnější variantu III. – horní – po
pozemcích soukromých vlastníků kolem stodoly pana V. v délce 273 m za cca 1092 tis. Kč.
Vyřizuje MIM.
56/7 RM bere na vědomí žádost společnosti AGRO Staňkov a.s., Plzeňská 350, 345 61 Staňkov
o pacht pozemku parc.č. 1768 v k. ú. Horšov. Jedná se o trvalý travní porost o výměře 1544 m 2. RM
ukládá odboru MIM zveřejnit záměr města rozšířit předmět pachtovní smlouvy uzavřené
s žadatelem o předmětný pozemek. Po uplynutí lhůty zpět do jednání RM. Řeší odbor MIM.
56/8 RM projednala Dodatek č. 9 k pojistné smlouvě č. 7720264942 ze dne 12. 3. 2008 mezi
Městem Horšovský Týn a Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se
sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, IČO 47116617, týkající se pojištění rozhledny – KN
parc. č. 1125/26 v k. ú. Horšovský Týn, a budov Hotelu Šumava. Roční pojistné vyjednané tímto
dodatkem je 6.199,-Kč za období od 5. 4. 2017 do 31. 3. 2018. RM souhlasí s dodatkem č. 9
a pověřuje starostu jeho podpisem. Vyřizuje OFŠ.
56/9 RM projednala nákup nového vozidla CAS a pověřila přípravou výběrového řízení na nové
vozidlo CAS pro potřeby JSDHO Horšovský Týn odbor MIM na základě parametrů předložených
velitelem JSDHO. Vyřizuje odbor MIM, místostarosta a velitel JSDHO H. Týn.

56/10 RM projednala a souhlasí s pořízením defibrilátoru, ambuvaku a vybaveného
zdravotnického batohu pro JSDHO Horšovský Týn. Vyřizuje místostarosta a velitel JSDHO H. Týn.
56/11 RM projednala blížící se valnou hromadu společnosti Bytes HT, spol. s r.o. na které bude
odvolán stávající jednatel a jmenován nový. RM tímto navrhuje do stanov společnosti zřízení
dozorčí rady ve složení: Zdeněk Křivka, Ing. Roman Mareš a Ing. Radek Poslední. Dále úpravu
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stanov ve věci vyjmutí odstupného jednatele a řešení této záležitosti v mandátní smlouvě. RM
ukládá společnosti Bytes připravit záležitosti do jednání valné hromady. RM ukládá KS připravit ve
spolupráci s právním zástupcem města Smlouvu o činnosti jednatele. Vyřizuje KS a Bytes.
56/12 RM jmenuje opatrovnicí za Město Horšovský Týn omezeného ve svéprávnosti pana R. D.,
referentku odboru sociálních věcí paní Irenu Němcovou s účinností od 5. 4. 2017. Město bylo
jmenováno opatrovníkem pravomocným usnesením OS v Domažlicích č. j. 13 P 149/2006-350, 7 P
a Nc 88/2016 – právní moc 4. 4. 2017. Vyřizuje KS, OSV.
56/13 RM jmenuje v době nepřítomnosti opatrovnice Ireny Němcové za opatrovníka omezeného ve
svéprávnosti pana R. D., sociálního pracovníka odboru sociálních věcí Městského úřadu Horšovský
Týn pana Bc. Jiřího Holečka. Pan Bc. Jiří Holeček je pověřen vyřizováním veškerých záležitostí, ve
kterých je pan R. D. omezen ve svéprávnosti. Vyřizuje KS, OSV.
56/14 RM projednala možnost změny systému údržby veřejné zeleně v části Hašov. Údržbu zeleně
v této části bude provádět OS Hašov na základě uzavřené dohody o spolupráci za 11.000 Kč.
Kontrolu plnění smluvních podmínek bude provádět OŽP MěÚ. RM souhlasí s návrhem dohody
a pověřuje starostu podpisem. Vyřizuje KS. Na vědomí OFŠ, ŽP a Bytes.
56/15 RM projednala možnost změny systému údržby veřejné zeleně v části Horní Valdorf. Údržbu
zeleně v této části bude provádět Spolek Nový Valdorf na základě uzavřené dohody o spolupráci za
9.500 Kč. Kontrolu plnění smluvních podmínek bude provádět OŽP MěÚ. RM souhlasí s návrhem
dohody a pověřuje starostu podpisem. Vyřizuje KS. Na vědomí OFŠ, ŽP a Bytes.
56/16 RM projednala dvě cenové nabídky Ing. Zdeňka Müllera, ČKAIT: 0012622 na vypracování
statického posudku ve věci statického zhodnocení stávajícího stavu objektu MěÚ s ohledem na
stávající poruchy a možnost změny užívání podkroví. RM vybrala nabídku v hodnotě 34.000 Kč
zahrnující vypracování statického posudku a projektu pro stavební povolení stavebních úprav
v objektu (stavební úpravy v podkroví a návrh nového schodiště). RM souhlasí s objednáním
statického posudku. Vyřizuje MIM.
56/17 RM na návrh správce bytového fondu projednala přidělení dvou náhradních bytů vzhledem
k rekonstrukci domu č. p. 26, ul. 5. května, Horšovský Týn a nutnosti dočasného vystěhování
současných nájemníků pana V. s družkou a pana Ch. Rekonstrukce objektu proběhne ve dvou
etapách a v době rekonstrukce musí být objekt prázdný. RM ukládá správci bytů Bytes HT zveřejnit
byt v Jelení ul. č. p. 94 pro pana V. a jeho družku. Byt v Sylvánově ul. 186, Horšovský Týn pan Ch.
odmítl a správce bytů bude hledat náhradní byt. Byty se přidělují uvedeným osobám v zájmu města
vzhledem k výše uvedeným skutečnostem. Vyřizuje Bytes HT.
56/18 RM přidělila na návrh bytové komise byt č. 8, Sylvánova 186, Horšovský Týn o velikosti
1 +1, 1. patro, o celkové výměře 40,23 m2 panu V. N. Vyřizuje Bytes.
56/19 RM schvaluje platový výměr paní Aleně Svobodové, ředitelce ZUŠ Horšovský Týn, Sady
Petra Bezruče 101, dle předloženého návrhu s účinností od 1. 4. 2017. Vyřizuje OFŠ.
56/20 RM vzala na vědomí harmonogram auditu přezkoumání hospodaření města Horšovský Týn
za rok 2016. Vyřizuje OFŠ.
56/21 RM projednala varianty možnosti řešení rekonstrukce ulice Puškinovy, které zpracovala
firma IK Plzeň s.r.o., Lesní 594, 34506 Kdyně. RM schvaluje variantní řešení č. 2 - rekonstrukci
Puškinovy ulice - vozovka o šíři 4 m, oboustranné parkovací stání pouze pro O1 – 2 m x 2 a
jednostranný chodník o šíři 1,5 m. Vyřizuje starosta.
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56/22 RM vzala na vědomí zápis ze schůze OV Horšov, která se konala dne 2. 3. 2017. Možnosti
řešení jednotlivých bodů budou projednány na dalších RM. Tento bod řešen v bodě e) Kontroly
usnesení RM. Vyřizuje starosta.
56/23 RM vzala na vědomí oznámení AMK Horšovský Týn o pořádání motokrosových závodů na
terénu „VÍTĚZSTVÍ“ v Horšovském Týně dne 8.5.2017 a 1.7.2017. Vyřizuje KS.
56/24 RM vzala na vědomí sdělení ředitelky MŠ Horšovský Týn ve věci zajištění podmínek pro
umístění 2 letých dětí v MŠ od 1. 9. 2020 v souladu s § 179 odst. 2 školského zákona. RM ukládá
odboru MIM zřídit pracovní skupinu a zařadit položku na zajištění projektové dokumentace do
rozpočtu na rok 2018. Vyřizuje MIM, OFŠ, ředitelka MŠ. Přeřadit do dlouh. úkolů.
56/25 RM vzala na vědomí sdělení ředitelky MŠ Horšovský Týn ve věci zápisu dětí do mateřské
školy na školní rok 2017/2018, který se uskuteční dne 2. května 2017 od 8:30 do 15:30 hod. v obou
budovách MŠ. Vyřizuje ředitelka MŠ.
56/26 RM projednala žádost předsedy představenstva Stodské nemocnice, a.s. ve věci finančního
daru za účelem nákupu přístroje cystoskop. RM nesouhlasí s poskytnutím daru a konstatuje, že
v současné době není poskytnutí finančního daru kryto rozpočtem. Vyřizuje KS.
56/27 RM projednala žádost Svazu tělesně postižených v ČR z.s., místní organizace Horšovský
Týn o souhlas s umístěním sídla na adrese Horšovský Týn, náměstí Republiky 52. Souhlas vlastníka
objektu - města Horšovský Týn bude součástí žádosti o zápis Svazu tělesně postižených v ČR z.s.,
místní organizace Horšovský Týn do veřejného rejstříku spolků. RM souhlasí s umístněním sídla
na adrese náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn. Vyřizuje KS.
56/28 RM projednala žádost pana J. R. a P. M. o přidělení dvou parkovacích míst u domu v ul. 5
května 19, Horšovský Týn a žádost paní K. o odstranění studny a rekonstrukci opěrné zdi v ul. 5.
května (prostor za domy). RM odkládá rozhodnutí o přidělení parkovacích míst do doby vyřešení
celého prostoru. Zároveň RM ukládá Bytesu zajistit PD na opravu zdi za domy v ulici 5. května,
Horšovský Týn. Vyřizuje BYTES a KS.
56/29 RM vzala na vědomí sdělení Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí,
o tom, že Zastupitelstvem Plzeňského kraje byla projednána změna Plánu rozvoje vodovodů
a kanalizací a byla zveřejněna na portále PK jako schválený stav.
56/30 RM projednala informaci o možnosti o osvobození od poplatku za užívání veřejného
prostranství před prodejnou, Husovo nám. 94, Horšovský Týn, pana J. G. z důvodu využití plochy
nemovitosti, jejímž je vlastníkem pro umístění vývěsek, které město využívá k informování
obyvatel Horšovského Týna. RM doporučuje správci poplatku vyhovět žádosti o osvobození od
poplatku za užívání veřejného prostranství pana G. Vyřizuje OFŠ, KS.
56/31 RM vzala na vědomí informaci Bytes HT, spol.s r.o. o výběru nejvýhodnější nabídky na
realizaci zakázky na stavební práce zadané pod názvem "Výměna střešní krytiny na šikmé střeše
a dodatečné zateplení stropní konstrukce včetně výměny veškerých klempířských prvků za nové
z pozinkovaného plechu, Nádražní 73, 346 01 Horšovský Týn“ kterou podal uchazeč Jiří Krejčíř,
IČO 655 75075, se sídlem Srby 24, 346 01 Horšovský Týn, který předložil nabídku s nejnižší
nabídkovou cenou 297.317,-Kč bez DPH, cena včetně DPH je 359.754,-Kč. RM pověřuje ředitele
Bytes HT, spol. s r.o. pana Křivku podpisem smlouvy o dílo. Vyřizuje Bytes HT.
56/32 RM bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí 1. splátky neinvestiční účelové dotace na výkon
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agendy sociálně – právní ochrany dětí pro rok 2017, které vydalo MPSV ČR pod č.j.: MPSV2017/39888-231 ze dne 22.2.2017 ve výši 857.280,-Kč. Vyřizuje OFŠ, OSV.
56/33 RM se seznámila s informaci týkající se nedokončení ul. Pod Loretou, Horšovský Týn. RM
ukládá odboru MIM zahrnout finanční požadavky na zpracování PD do návrhu rozpočtu 2018.
Vyřizuje MIM.
56/34 RM projednala a schválila souhlas zřizovatele škol s investičními záměry školských zařízení
a dalších organizací zabývající se vzděláváním dětí a mládeže do 15 let SO ORP Horšovský Týn.
Tento souhlas bude doložen k provedení změny v Místním akčním plánu vzdělávání ORP
Horšovský Týn. Příloha tohoto dokumentu byla schválena na jednání ZM č. 18/2017. RM pověřuje
starostu podpisem souhlasu. Vyřizuje OFŠ, KS.
56/35 RM ukládá Bytesu HT zabezpečit zábradlí na lávce přes řeku Radbuzu – Vrchlického ulice.
Zároveň RM upřesňuje, že správu mostních objektů a lávek má v kompetenci Bytes HT, spol. s r.o..
Vyřizuje Bytes.
56/36 RM projednala žádost manželů B. o rozšíření osvětlení v ulici U garáží v lokalitě garáží.
Osvětlení je umístěné pouze uprostřed řady a absolutně nedostačuje pro krajní garáže. RM ukládá
zpracovat návrh řešení do dalšího jednání RM. Vyřizuje místostarosta, Bytes.
56/37 RM projednala žádost Základní školy a Odborné školy, Horšovský Týn, Nádražní 89, 346 01
Horšovský Týn, o možnost připojení školy do systému krajské komunikační infrastruktury
CamelNET pro možnosti připojení všech čtyř budov k internetu. Zřizovatelem školy je KÚ
Plzeňský kraj. RM ukládá KS – IT připravit podklad do další RM. Vyřizuje KS – IT.
56/38 RM projednala informaci tajemnice Výzvě č. 28 – o podpoře z IROP – Specifické informační
a komunikační systémy a infrastruktura II. určení mimo jiné i pro obce. Spolufinancování obcí činní
10% z celkové částky. V případě Města Horšovský Týn by se jednalo o pořízení softwaru na
evidenci a vedení přestupkového řízení, Identity managementu, el. úřední desky, softwaru na
rezervaci stánkového prodeje, personalistiku, operační systémy pro nové servery atd. RM ukládá
zpracovat další podklady do příštího jednání RM. Vyřizuje KS – IT, tajemnice.
56/39 RM projednala návrh na pronájem kanceláří v budově Karpemu pro přestěhování odboru
výstavby a územního plánování v době rekonstrukce (od 1.6.2017) a i po rekonstrukci stávajících
prostor odboru z důvodu existence archivu v půdních prostorách (nadměrné zatížení stropu,
nedostatečná velikost archivu). Budovy ve vlastnictví města nejsou vhodné pro umístění odboru.
včetně archivu, který by byl u kanceláři odboru. Nájemné 3 kanceláří, WC, zasedací místnosti
a prostor pro archiv by činilo 20.000 Kč bez DPH/měsíčně. RM k tomuto bodu nepřijala žádné
usnesení. Vyřizuje tajemnice.
Hlasování o jednotlivých bodech, výše uvedených v programu proběhlo veřejně, zdvižením ruky (55-0-0) ve všech bodech jednání.
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. Sleduje starosta.
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Další jednání rady města, se uskuteční v pondělí 24. 4. 2017 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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