Usnesení z jednání rady města číslo 15
ze dne 1. 6. 2015 na MěÚ v Horšovském Týně

Kontrola plnění usnesení RM č. 14
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.
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 zůstatkovou hodnotu 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). 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). 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 – řešit s časovým odstupem; 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 – součinnost města s investorem, běží.
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 se
uskuteční do 30.6.2015. Řeší starosta.
g) Vydání OZV města, která by řešila stanovení případů, při kterých se neuplatní doba nočního
klidu, kterou se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Připomínky odboru kontroly a dozoru MV ČR
zapracovány do návrhu. Po stanovisku bude předloženo do jednání RM.
h) Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele/ky příspěvkové organizace ZUŠ Horšovský Týn,
Jmenování konkurzní komise zajistit dva zástupce za zřizovatele (starosta, místostarosta po jednom
zástupci KÚ PK (Bc. Václava Zelenková), ČŠI (Ing. Pavel Honzík), ZUŠ HT (Mgr. Barbora
Lengálová) a odborníka podle typu příslušné školy (Mgr. Iva Zahořová). Řeší OFŠ a starosta.
Řešeno na jiném místě zápisu. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
i) Žádost Českého zahrádkářského svazu o odkup pozemků v H. Týně – pod stávající moštárnou v
ulici Cihlářská. Místostarosta jednal se statutárními zástupci organizace a bylo dohodnuto, že žádost
o odkoupení pozemku vezmou zpět a požádají o výpůjčku pro jejich organizaci. Řeší MIM. Pro
účely RM vyřadit z usnesení.
j) Žádost L. U. o odkoupení části pozemku KN 34/1 v k. ú. Horšovský Týn 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
shodě s návrhem nového územního plánu. RM pověřuje projednat žádost s OV Horní Metelsko.
Řeší starosta.
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k) 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.
Nové věci k projednání
15/1 RM jmenuje komisi pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele/ky Základní umělecké
školy Horšovský Týn, Sady Petra Bezruče 101, IČ 655 71 860 ve složení: předseda – Václav
Mothejzík; členové komise – David Škopek, Bc. Václava Zelenková, Ing. Pavel Honzík, Mgr.
Barbora Lengálová a Mgr. Iva Zahořová. Tajemnicí konkurzní komise pověřuje RM paní Marii
Škardovou.
15/2 RM schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Horšovský Týn jako
poskytovatelem z rozpočtové kapitoly Dotace ostatním společenským organizacím v roce 2015 a
příjemci: ZŠ a OŠ H. Týn - 2000,- Kč a 5000,- Kč, STP MO Horšovský Týn - 25000,- Kč, KČP
Horšovský Týn - 2000,- Kč, Diecézní charita Plzeň - 4000,- Kč, Svaz neslyšících Domažlice 2000,- Kč, Obnova kaple Srdce Ježíšovo o.s. - 5000,- Kč, Střelci Horšovský Týn o.s. - 3000,- Kč,
Kodadová Michaela Svržno - 4000,- Kč, Středisko pro ranou péči Plzeň - 2000,- Kč, Automotoklub
Horšovský Týn - 30000,- Kč, Diakonie ČCE Praha - 1000,- Kč, OS Hašov - 11000,- Kč, SDH
Horšovský Týn - 8000,- Kč, TJ Sedmihoří Oplotec - 15000,- Kč, Blechy Městu!, z.s. - 3000,- Kč,
ZO ČSCH H.Týn - 5000,- Kč, SDH Oplotec - 3000,- Kč. Vyřizuje OFŠ.
15/3 RM schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Horšovský Týn jako
poskytovatelem z rozpočtové kapitoly Příspěvek organizacím na společenské a kulturní akce v roce
2015 a příjemci: Sýpka 2014 - 10000,- Kč, SDH Horšovský Týn - 14000,- Kč. Vyřizuje OFŠ. .
15/4 RM schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Horšovský Týn jako
poskytovatelem z rozpočtové kapitoly Dotace společenským organizacím pracujících s dětmi a
mládeží v roce 2015 a příjemci : MO ČRS Horšovský Týn - 6000,- Kč, Práčata z Týna - 7000,- Kč,
SDH Horšovský Týn - 30000,- Kč, ZO ČSCH Horšovský Týn - 25000,- Kč, PS Stopaři - 15000,Kč. Vyřizuje OFŠ.
15/5 RM schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Horšovský Týn jako
poskytovatelem z rozpočtové kapitoly Granty z rozpočtu města - „Jednorázové akce pro mládež“ na
rok 2015 a příjemci: SDH Horní Metelsko - 4500,- Kč, Vodácký oddíl „7“ - 7000,- Kč, MO ČRS
Horšovský Týn - 8000,- Kč, Práčata z Týna - 17000,- Kč, TJ Dynamo Horšovský Týn oddíl ČSRS 11000,- Kč a 3000,- Kč, SDH Horšovský Týn - 10000,- Kč, GO -GO Horšovský Týn - 25000,- Kč,
Blechy Městu!, z.s. - 10000,- Kč, ZO ČSCH Horšovský Týn - 1500,- Kč, PS Stopaři - 2000,- Kč.
Vyřizuje OFŠ.
15/6 RM schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Horšovský Týn jako
poskytovatelem z rozpočtové kapitoly Granty z rozpočtu města - „ Reprezentace města“ na rok
2015 a příjemci : TK LAVIS Horšovský Týn - 25000,- Kč, ZO ČSCH Horšovský Týn - 3500,- Kč.
Vyřizuje OFŠ.
15/7 RM po projednání navrhla ZM schválit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi
Městem Horšovský Týn jako poskytovatelem z rozpočtové kapitoly Dotace společenským
organizacím pracujících s dětmi a mládeží v roce 2015 a příjemci: Vodácký oddíl ,,7“ - 95.000,- Kč,
TJ Dynamo Horšovský Týn - 161.000,- Kč, GO-GO Horšovský Týn - 170.000,- Kč . Dále RM po
projednání navrhla ZM schválit smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Horšovský Týn jako
poskytovatelem z rozpočtové kapitoly Granty z rozpočtu města - „Reprezentace města v
dlouhodobých mistrovských soutěžích“ na rok 2015 a příjemci: Vodácký oddíl ,,7“ - 85.000,- Kč,
TJ Dynamo Horšovský Týn - 480.000,- Kč a z rozpočtové kapitoly Granty z rozpočtu města „Reprezentace města“ na rok 2015 příjemci: Vodácký oddíl,,7“ - 75.000,-Kč. Vyřizuje ZM a OFŠ.
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15/8 RM projednala předloženou žádost společnosti ČEZ Distribuce a.s. o stanovisko k investiční
akci „Tasnovice – rekonstrukce vedení NN“. RM schvaluje předložený záměr – výměnu vzdušného
vedení NN dle předložených podkladů. Zároveň s touto stavbou bude řešena i případná výměna
kabelu u vedení VO v části od č. p. 5 k č. p.4 v délce cca 80 m., zbývající část vedení VO není
vedena současně s vedením NN. Řeší odbor MIM.
15/9 RM projednala předloženou žádost projektanta stavby - společnosti ProjektEL, s.r.o.,
Masarykova 436, Klatovy o vyjádření k investiční akci „Hašov – vedení NN“ na pozemku města
KN 532/1, k.ú. Hašov. RM schvaluje předložený záměr – výměnu vzdušného vedení NN
a příhradové trafostanice dle předložených podkladů. Zároveň s přeložkou NN musí být souběžně
řešeno i vedení VO. Řeší odbor MIM.
15/10 RM projednala žádost Správy o údržby silnic Plzeňského kraje, příspěvkové organizace,
Škroupova 18, 306 13 Plzeň o bezúplatný převod pozemků KN 845/4 ostatní plocha – silnice
o výměře 257 m2 a pozemku KN 845/8 ostatní plocha silnice o výměře 300 m 2 v kat. území
Tasnovice. Na pozemcích města je umístěna jejich stavba silnice III. třídy č. 1973. RM postupuje
tuto žádost do jednání ZM s doporučením žádosti vyhovět. RM ukládá odboru MIM připravit
podklady pro jednání ZM. Řeší odbor MIM.
15/11 RM bere na vědomí žádost paní M. H. žádá město o ukončení výpůjčky části pozemku KN
107/1 v k. ú. Oplotec. RM nemá námitky a ukládá odboru MIM převzít protokolárně předmětný
pozemek. Řeší odbor MIM.
15/12 RM projednala žádost paní E. S. o pronájem části pozemku KN 107/1 v k. ú. Oplotec
o výměře 20 x 20 m za účelem chovu domácí drůbeže. RM nemá výhrady k této žádosti a ukládá
odboru MIM zveřejnit záměr města pronajmout předmětnou část za cenu schválenou ZM. Řeší
odbor MIM, po uplynutí lhůty zpět do jednání RM.
15/13 RM projednala žádost pana L. Š. o odkoupení části pozemku KN 861/1 v k. ú. Horšovský
Týn o výměře cca 1600 m2 za účelem výstavby RM s větším podílem zahrady. RM postupuje tuto
žádost do jednání ZM s doporučením schválit záměr prodeje předmětné části za cenu dle pravidel.
RM ukládá odboru MIM připravit podklady pro jednání ZM. Řeší odbor MIM.
15/14 RM projednala nabídky na nákup služebního vozidla pro potřeby MP od čtyř společností.
Jedna nabídka překročila cenový limit poptávky vozidla. Ze zbývajících tří nabídek byla jako
cenově nejvýhodnější vybrána nabídka společnosti AUTO Kříž s.r.o., Prokopa Velikého 646, 344
01 Domažlice, typ vozidla Dacia Duster 1,6 16V 77 kW 4x2 Arctica za cenu 294 900,- Kč včetně
DPH. RM souhlasí s objednáním a nákupem vozidla. Řešeno rozpočtem města na rok 2015. Řeší
místostarosta.
15/15 RM souhlasí s přiznáním odměny panu Mgr. Pavlu Janskému, řediteli Základní školy
Horšovský Týn, okres Domažlice, příspěvková organizace, paní Zdeňce Birnerové, ředitelce
Mateřské školy Horšovský Týn, okres Domažlice, příspěvková organizace a paní Janě Lengálové,
ředitelce Základní umělecké školy Horšovský Týn, Sady Petra Bezruče 101. Odměny budou
vyplaceny z rozpočtu organizace z prostředků na platy ze státního rozpočtu. Řeší OFŠ.
15/16 RM rozhodla o přiznání odměny paní Janě Macánové, ředitelce Chráněné dílny a ředitelce
Městského kulturního zařízení Horšovský Týn. Odměny budou vyplaceny z rozpočtu organizací.
Řeší OFŠ.
15/17 RM vybrala jako nejvýhodnější nabídku pojištění motorového vozidla JSDHO Renault
Midlum od společnosti RESPECT, a.s. pojišťovna UNIQA pojišťovna a.s. RM pověřuje starostu
podpisem smlouvy. Vyřizuje KS.
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15/18 RM vzala na vědomí žádost Římskokatolické farnosti Horšovský Týn o povolení průvodu
Božího Těla a neměla k dané věci námitek. Průvod se uskuteční v pátek dne 5. června 2015 po Mši
svaté, která začne v 15,00 hod. v kostela sv. Petra a Pavla na nám. Republiky. Procesí bude
postupovat ke čtyřem oltářům – u jižní strany kostela, u radnice, u zvonice a na zámeckém nádvoří.
RM souhlasí s uzavírkou jednosměrné vozovky od Infocentra k Jelení ulici v době od 16,00 hod do
17,30 hod. Zajišťuje MP.
15/19 RM vzala na vědomí žádost Římskokatolické farnosti Horšovský Týn o povolení pouti ke cti
sv. Petra a Pavla a neměla k dané věci námitek. Pouť se uskuteční v neděli 28. června 2015 od 13,00
hod. na západní polovině horní části nám. Republiky, kde bude zajištěna hudební produkce
a posezení pro návštěvníky. Zajišťuje MP.
15/20 RM projednala nabídku projektové kanceláře Jakub Baštář, Horšovský Týn na zpracování
PD na akci: výstavba sociálního zázemí u fotbalové hřiště v Horšovském Týně v ceně 34 000,-Kč.
RM s nabídkou souhlasí. Vyřizuje kancelář starosty.
15/21 RM vzala na vědomí vyhodnocení nabídek na stavební práce „Rekonstrukce zdroje TE
č. p. 195 Vančurova Horšovský Týn“ a na základě posouzení stanovených kriterií přidělila zakázku
nejvýhodnější nabídce, firmě Progres-Birner, IČ 138 84 387, Horšovský Týn s nabídkovou cenou
201 324,-Kč s DPH u kondenzačních kotlů. Vyřizuje Bytes HT.
15/22 RM na základě žádosti Bytes HT, spol. s r.o., provozovatele plynových kotelen, odsouhlasila
výměnu 3 ks plynových kotlů Hoterm 100 o výkonu 3x116kW za 2 ks kotlů Viadrus G90 o výkonu
2x120kW. Výměna se uskuteční v plynové kotelně ul. Vančurova č.p. 231, Horšovský Týn
z důvodu vadného kotlového tělesa. Vyřizuje Bytes HT, odbor MIM.
15/23 RM vzala na vědomí žádost pana F. Ch. ve věci zřízení povrchové úpravy včetně odvodnění
přístupové cesty k jeho RD. Vzhledem se skutečnosti, že žadatel zajišťuje souhlas vlastníků
dotčených pozemků, odkládá RM svoje rozhodnutí až po jejich získání. Sleduje odbor MIM,
následně s návrhem dalšího postupu.
15/24 RM na návrh správce nebytových prostor přidělila do pronájmu garáž ve dvoře objektu
B. Němcové 34, Horšovský Týn o výměře 25,30 m3 panu A. T. Cena a podmínky podnájmu se řídí
Pravidly pro uzavírání nájemních smluv u nebytových prostor. Řeší Bytes HT.
15/25 RM vzala na vědomí předložené nabídky ve věci pronájmu nebytového prostoru o výměře
191 m2 v objektu Nádražní 73, Horšovský Týn. RM rozhodla přidělit nebytový prostor panu R. M.
Vyřizuje Bytes HT.
15/26 RM projednala žádost JSDH Horšovský Týn ve věci nutné opravy čerpadla, které nedokáže
vyvinout potřebný podtlak a tudíž není schopno nasát vodu a rovněž netěsnícího ventilu lafety.
Cena nákladů opravy bude známa po demontáži čerpadla a předpokládá se v rozmezí od 18 tis. Kč
bez DPH až po 48 tis. Kč bez DPH. RM souhlasí s vystavením objednávky. Finanční krytí
z kapitoly – požární ochrana.
15/27 RM projednala žádost předloženou velitelem okrsku ve věci materiálním dovybavením pro
SDH Horní Metelsko (obleky a opasky) ve výši 21,2 tis Kč, pro SDH Semošice (baterka) ve výši
1,2 tis. Kč a SDH Oplotec (sada savic 2.5 PH) ve výši 6 tis. Kč. RM souhlasí s nákupem uvedeného
materiálu. Řeší starosta a OFŠ. Finanční krytí z kapitoly – požární ochrana.
15/28 RM se seznámila se žádostí se kterou se obrátil na RM předseda představenstva Stodské
nemocnice, a.s. ve věci finančního daru za účelem nákupu dvou porodních lůžek. RM konstatuje, že
v současné době není poskytnutí finančního daru kryto rozpočtem. Vyřizuje starosta.
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15/29 RM projednala možnost změny systému údržby veřejné zeleně v části Horní Metelsko.
Údržbu zeleně v této části bude nadále provádět Sbor dobrovolných hasičů Horní Metelsko na
základě uzavřené smlouvy. Kontrolu plnění smluvních podmínek bude provádět OŽP obdobně jako
u dalších městských částí. RM souhlasí s návrhem smlouvy a pověřuje starostu podpisem.
15/30 RM projednala nabídku na zařazení reportáže o městě Horšovský Týn a okolí v rámci seriálu
o zajímavých místech – CYKLOTOULKY. Reportáže jsou zařazovány v příloze celorepublikového
Deník Bohemia. Cena reportáže v rozsahu jedné stránky činí 10 tis. Kč + DPH a lze ji následně
použít i na webových stránkách města. RM souhlasí s nabídkou, vyřizuje místostarosta. Výsledný
materiál bude předložen do jednání
15/31 RM vzala na vědomí informaci, že Vodácký oddíl „7“ obdržel výpověď od firmy Šmucler na
užívání loděnice. V této souvislosti podal žádost o doplnění návrhu ÚP o možnost výstavby
náhradního objektu na pozemku č. 620/1 k.ú. Horšovský Týn, mezi provozovnou p. Šmuclera a
chatkami, dnes v užívání ZO svazu chovatelů. Jedná se o území zátopové a v návrhu ÚP vedené
jako zeleň. Dle konzultace se zástupkyní zpracovatele ÚP jsou tam pouze omezené možnosti
výstavby. Výbor pro ÚR ZM toto řešení podpořil. RM předkládá věc do jednání ZM s doporučením
vymezení dané plochy pro výstavbu loděnice s klubovnou.
15/32 RM projednala cenové nabídky na zhotovení účelových map, jakožto podkladu pro
projektanty. Jedná se o nabídku firmy Geodézie Jihozápad a to lokalita okolí kostela sv. Apolináře
za 4 tis. Kč (bez DPH) a nabídku Geodetické kanceláře Ing. Lahody a L.Š. na lokalitu mezi HZ a ul.
Vrchlického a dále pak ulicí II. pětiletky od křižovatky s ul. B. Němcové směrem k ul. Vrchlického
ve výši 8 tis. Kč (bez DPH). RM souhlasí s objednáním účelových map dle cenové nabídky.
Vyřizuje KS.
15/33 RM po projednání schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o omezení užívání nemovitosti ve

správě SÚS PK č. 16195/13/2 OS JIH, středisko výroby Domažlice uzavřené mezi Městem
Horšovský Týn a Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace PK,
Škroupova 18, Plzeň ke stavbě „Horšov-odkanalizování města Horšovský Týn, část Horšov“.
Dodatek je uzavírán z důvodu změny sazebníku, nový sazebník je přílohou uzavíraného Dodatku č.
1. Řeší odbor MIM.
15/34 RM projednala možnost prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu v ulici Plzeňské
v lokalitě výstavby nových RD. Prodloužení (formou následného odkupu) usnadní budoucí
plánované využití lokality i možnosti napojení, zejména na vodovod pro majitele stávajících
nemovitostí. RM souhlasí a pověřuje starostu projednáním a realizací. Vyřizuje starosta, OFŠ
a MIM.
15/35 RM ukládá odboru MIM připravit návrh aktualizace „Zásad tvorby cen pozemků, které bude
město prodávat“. Řeší MIM.
Hlasování o jednotlivých bodech, výše uvedených v programu proběhlo veřejně, zdvižením ruky.
U bodu 15/32 se Ing. Lahoda zdržel hlasování.
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.
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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 15. 6. 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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