Usnesení z jednání rady města číslo 17
ze dne 29. 6. 2015 na MěÚ v Horšovském Týně

Kontrola plnění usnesení ZM č. 05
schvaluje:
ad 1) pro účely RM vyřadit z usnesení;
ad 2) pro účely RM vyřadit z usnesení;
ad 3) vyřizuje OMIM (zánik předkupního práva), pro účely RM vyřadit z usnesení;
ad 4) vyřizuje OMIM (záměr bezúplatného převodu Tasnovice), pro účely RM vyřadit z usnesení;
ad 5) vyřizuje OMIM (bezúplatný převod od PK - Horšov), pro účely RM vyřadit z usnesení;
ad 6) vyřizuje MIM (záměr prodeje – KN 861/1 k. ú. HT ), pro účely RM vyřadit z usnesení;
ad 7) vyřizuje MIM (nákup pozemku – p. L.), pro účely RM vyřadit z usnesení;
ad 8) vyřizuje MIM (nákup pozemků LAVIS), pro účely RM vyřadit z usnesení;
ad 9) vyřizuje MIM (záměr prodeje Semošice), pro účely RM vyřadit z usnesení;
ad 10) vyřizuje OFŠ (RO č. 02/2015), pro účely RM vyřadit z usnesení;
ad 11) vyřizuje OFŠ (účetní závěrka), pro účely RM vyřadit z usnesení;
ad 12) vyřizuje OFŠ (VPS – Vodácký oddíl "7" 85 tis.Kč), pro účely RM vyřadit z usnesení;
ad 13) vyřizuje OFŠ (VPS – Vodácký oddíl "7" 75 tis.Kč), pro účely RM vyřadit z usnesení;
ad 14) vyřizuje OFŠ (VPS – TJ Dynamo HT 480 tis Kč), pro účely RM vyřadit z usnesení;
ad 15) vyřizuje OFŠ (VPS – Vodácký oddíl "7" 95 tis.Kč), pro účely RM vyřadit z usnesení;
ad 16) vyřizuje OFŠ (VPS – TJ Dynamo HT 161 tis.Kč), pro účely RM vyřadit z usnesení;
ad 17) vyřizuje OFŠ (VPS – GO GO HT 180 tis.Kč), pro účely RM vyřadit z usnesení;
ad 18) vyřizuje OFŠ (VPS – MPR J.T. 114 100,-Kč), pro účely RM vyřadit z usnesení;
ad 19) vyřizuje starosta (výsledek hospod, ÚSC Domažlicko), pro účely RM vyřadit z usnesení;
ad 20) vyřizuje KS (jednací řád KV ZM), pro účely RM vyřadit z usnesení;
ukládá:
ad 1) RM (připravit pravidla pro vydávání a bezplatnou distribuci Zpravodaje od 1.1.2016),
vyslovuje zájem :
ad1) řeší RM a odbor MIM (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);
ad 2) řeší RM a odbor MIM (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);
vydává:
ad 1) řeší KS (OZV č. 2/2015), pro účely RM vyřadit z usnesení;
ad 2) řeší KS (OZV č. 3/2015), pro účely RM vyřadit z usnesení;;
Kontrola plnění usnesení RM č. 16
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. Sdělit
společnosti EKO-KOM pořizovací hodnotu nádob. Řeší starosta.
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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). 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 390/9 a pozemků KN 383/1 a 383/3 v k.ú. Horšovský Týn) – řešilo ZM, vyřadit. 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).
e) RM vzala na vědomí podklady předložené VpÚR a zaujala k jednotlivým bodům následující
stanoviska. ad. 1/ odkup pozemků v PZ – vyjádření investora do 30.6.; ad 2/ křižovatka Gorkého,
Plzeňská, 5. května, Hradební – provoz bez problémů, vyřadit; ad 3/ obchvat I/26 – jednání starosty
s ŘSD; 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.
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
i) RM ukládá odboru MIM připravit návrh aktualizace „Zásad tvorby cen pozemků, které bude
město prodávat“. Řeší MIM.
Nové věci k projednání
17/1 RM se seznámila z výsledkem šetření stížnosti České školní inspekce na Základní škole (ZŠ)
Horšovský Týn. RM bere výsledek šetření na vědomí a vzhledem k tomu, že šetření neshledalo
žádného pochybení na straně ZŠ nepřijímá RM žádná opatření k nápravě. Vyřizuje OFŠ.
17/2 RM projednala a vzala na vědomí zápisy z jednání Kulturní komise a stanovuje termín
mimořádného zpřístupnění památek v rámci Dnů evropského kulturního dědictví Horšovském Týně
na víkend 12.a 13.září 2015. Vyřizuje starosta ve spolupráci s KK.
17/3 RM projednala žádost ZO ČSCH Horšovský Týn a povolila pořádání výstavy drobného
zvířectva v rámci konání Anenské pouti. Výstava bude uspořádána v souladu s podmínkami KVS
Plzeň ve dnech 25. - 26. 7. 2015 v západní části Sadů Petra Bezruče a nedělní westernová show
v prostoru před areálem ČSCH. Vyřizuje KS. .
17/4 RM projednala žádost společnosti Bögl a Krýsl, k.s. ve věci žádosti o projednání objížďky
stavby na silnici I26 Horšovský Týn – most ev. 26-036 (přes Lazecký potok). Trvání objížďky od
2.7.2015 – 2.12.2015. RM nemá námitek k navržené trase a souhlasí s použitím části pozemku poz.
parc. č. 640/1 v katastrálním území Horšovský Týn k tomuto účelu za podmínek stanovených
správcem pozemku (Bytes HT s.r.o.). Tento souhlas nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů.
Vyřizuje Bytes.
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17/5 Starosta informoval členy RM o jmenování paní Ing. Evy Princlové tajemnicí MěÚ s účinností
od 1.7.2015.
17/6 RM na základě návrhu a doporučení Komise pro přidělování bytů v DPS přidělila byt č.16,
jižní strana, o výměře 48,55 m2 manželům M. Vyřizuje Bytes HT.
17/7 RM souhlasí s ukončením smlouvy o zřízení sběrného místa elektrozařízení města Horšovský
Týn pro systém Elektrowin v areálu sběrny kovů dosud provozované společností Ekošrot dohodou
k 30. 6. 2015. Dále v tomto smyslu ukládá zrušení dodatku smlouvy mezi městem Horšovský Týn
a Elektrowinem. Vyřizuje odbor ŽP a starosta.
17/8 Do jednání RM se dostavili pan F. C. a pan R. M. ve věci požadované změny v systému
parkování na horní části náměstí Republiky H. Týn. Podrobněji rozvedli důvody, které je vedli
k podání žádosti (omezení možnosti parkování v tomto prostoru z důvodu pořádání častých zejména
kulturních akcí). RM trvá na pokračování stávajícího modelu platného od 2007 (Nařízení města č.
2/2007 – platné od 1.4.2007 a nařízení č. 2/2012 - platné od 1.11.2012). Vyřizuje KS.
17/9 RM se seznámila s návrhem vlakového Jízdního řádu 2016. RM požaduje obnovení zrušených
vlakových spojů do Staňkova (pracovní dny) alespoň v částečném rozsahu. Vyřizuje starosta.
17/10 RM rozhodla o distribuci Zpravodaje města Horšovský Týn do domácností zdarma počínaje
číslem 7/2015, řešeno RO č.2. Dále od čísla 8/2015 se z důvodu vyššího nákladu zvyšuje u nově
zasmluvněné inzerce cena inzerce ve zpravodaji o 50%. Řeší MKZ.
17/11 RM projednala a souhlasí s předloženou nabídkou firmy Galileo Corporation, s.r.o.,
Březenecká 4808, Chomutov týkající se rozšíření webových stránek města o modul rozklikávací
rozpočet + mobilní verzi www + při objednání těchto rozšiřujících „modulů“ nabízí jako bonus –
multistránku, tisk stránky, elektronickou pohlednici a pranostiky – zdarma. Řeší místostarosta.
17/12 RM souhlasí s odpisem pohledávky po zemřelém J. J., zemřelém 26. 5. 2013 za služby
spojené s užíváním bytu ve výši 258,-Kč. Vyřizuje Bytes HT.
17/13 RM souhlasí s odprodejem mobilního telefonu Samsung Galaxy GT-S6310n pracovníkovi
MěÚ panu Josefu Beckovi. Pořizovací cena telefonu 1,- Kč, prodejní cena na základě vyjádření
odborného prodejce (vzata v úvahu opotřebovanost, vadná baterie a poškrábaný LCD) činí 450,-Kč.
Vyřizuje odbor MIM a OFŠ.
17/14 RM projednala nabídky na administraci Konsolidace IT a nové služby TC ORP Horšovský
Týn (osloveny čtyři firmy, podány dvě nabídky). Z nabídek byla jako nejvýhodnější vybrána
nabídka společnosti MAZEPPA s.r.o., Plzeň. Veřejná zakázka bude zadána dle zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve zjednodušeném podlimitním řízení. Cenová nabídka na administraci
veřejné zakázky činí 25.000,-Kč bez DPH, 30.250,- Kč včetně DPH. Řeší KS.
17/15 RM upřesnila s účinností od 1.7.2015 OŘ města Horšovský Týn. Vyřizuje KS.
17/16 RM pověřila na návrh tajemníka MěÚ s účinností od 1.7.2015 vedením odboru obecní
živnostenský úřad Městského úřadu Horšovský Týn paní Lenku Podpěrovou. Vyřizuje tajemník.
17/17 RM po projednání schvaluje Knihovní řád Městské knihovny v Horšovském Týně včetně
příloh: Ceníku placených služeb a poplatků, Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů
knihovny, Řádu o používání Internetu a Informací pro čtenáře. Vyřizuje vedoucí městské knihovny.
17/18 RM bere na vědomí informaci o ukončení investičních akcí Prodloužení infrastruktury
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v průmyslové zóně a Odkanalizování města Horšovský Týn část Horšov, v rámci kterých byl
vybudován vodovod a kanalizace (dále jen inženýrské sítě). RM ukládá odboru MIM zveřejnit
záměr města přenechat do nájmu inženýrské sítě provozovateli vodovodů a kanalizací společností
Chodské vodárny a kanalizace, a.s., IČ 49788761 v souladu s čl. II. 3 nájemní smlouvy ze dne
15.1.2002. Po uplynutí lhůty zpět do jednání RM. Řeší odbor MIM.
17/19 RM bere na vědomí nabídku společnosti Silnice Horšovský Týn a.s., Nad rybníčkem 40,
Horšovský Týn, na provedení stavebních prací - prodloužení chodníku v Dvořákově ulici
v Horšovském Týně. RM nemá výhrady k předložené nabídce a ukládá odboru MIM zajistit
realizaci stavby v souladu s usnesením ZM. Cena stavebních prací je 387.200,- Kč vč. DPH.
Součástí ceny není doplnění veřejného osvětlení v dané části města (o dvě lampy). RM trvá na
realizaci chodníku vč. veřejného osvětlení. Řeší odbor MIM.
17/20 RM vzala na vědomí sdělení o zániku Sdružení pro výstavbu rozhledny ke dni 4.6.2015
a postupuje tuto věc do ZM. Vyřizuje KS.
17/21 RM projednala a souhlasí s pořízením věcného daru (vyšívané ozdobné stuhy dle návrhu)
Hasičskému sboru Nabburg u příležitosti 150. let založení. Řeší KS, radní Ing. Lahoda.
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.

Další jednání rady města se uskuteční v pondělí 20. 7. 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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