Usnesení z jednání rady města číslo 58
ze dne 15. 5. 2017 na MěÚ v Horšovském Týně

Kontrola plnění usnesení RM č. 57
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) 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.
c) 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 pana K. byly odeslány projektantovi. Odbor MIM
informoval o vyjádření projektanta o variantním řešení opěrné zdi. Nutno projednat
s navrhovatelem. Schůzka 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.
d) RM vzala na vědomí zápis ze schůze OV v Horšově dne 25. 11. 2016, 2.3.2017
 dokončení kanalizace nepřipojených nemovitostí v Horšově, Vyřizuje MIM.
 chodníky od zastávek autobusů v Horšově, požadavek bude odeslán na KÚ Plzeňského kraje
jako vlastníku komunikace.
e) 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. 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. Na základě informace OŽP v RM č. 57
vzala na vědomí sdělení vodoprávního úřadu MěÚ Horšovský Týn ve věci protipovodňových
opatření v části Horní Valdorf.
f) ZM č. 18 - 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 – etapa č. II. Lidická ul. RM bere vědomí informaci OMIM o možnostech řešení
situace a ukládá OMIM po obdržení projektové dokumentace TI, zasahující do nabízených
pozemků zveřejnit záměr města v souladu s usnesením ZM. Odbor MIM do ZM připraví podklady
zohledňující možnost čerpání dotace na výstavbu TI. Vyřizuje MIM.
g) ZM č. 19 - 19/2017 E. Ukládá: RM předložit do příštího jednání ZM harmonogram dalšího
postupu prací na rekonstrukci a obnovení činnosti Hotelu Šumava.
h) 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. Osvobození od poplatku za užívání veřejného prostranství lze podle
Čl. X. OZV č. 5/2010 takto: Od poplatku za užívání veřejného prostranství jsou osvobozeny fyzické
či právnické osoby vykonávající práce spojené s užíváním veřejného prostranství pro Město
Horšovský Týn na základě smluvního vztahu. RM ukládá MKZ uzavřít s majitelem nemovitosti
panem J. G. nájemní vztah z důvodu využití plochy nemovitosti, jejímž je vlastníkem pro umístění
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vývěsek, které město využívá k informování obyvatel Horšovského Týna. Vyřizuje MKZ a OFŠ,
KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
i) 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. RM ukládá Bytesu zahájit práce spojené s opravou
chodníku v ul. U Garáží včetně VO. Vyřizuje místostarosta, Bytes. Pro účely RM vyřadit
z usnesení.
j) 57/13 RM se seznámila s aktualizovaným Plánem čerpání fondu obnovy vodohospodářské
infrastruktury pro rok 2017 předloženým provozovatelem CHVAK a.s. a po projednání odkládá
rozhodnutí o realizacích konkrétních akcí do příštího jednání RM. RM 58 se opětovně zabývala
návrhem provozovatele VH infrastruktury města na čerpání Fondu oprav a obnovy v roce 2017
a souhlasí s realizací opravy vodovodního a kanalizačního řadu v úseku ulic U Garáží a II. pětiletky
v nezbytném rozsahu dotčeném stavbou města. RM dále souhlasí s přípravou zprovoznění druhé
linky na ČOV. Vyřizuje starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
k) 57/15 RM projednala žádost provozovatele Restaurace Kobra o pokácení vzrostlého stromu
z plochy přiléhající k restauraci z důvodu bezpečnosti. Strom se nachází v blízkosti terasy a
dětského hřiště. K žádosti bylo předloženo i vyjádření správce objektu Bytes HT. RM ukládá OŽP
posoudit nebezpečí pádu stromu a navržení opatření do příštího jednání RM. RM 58 projednala
stanovisko OŽP MěÚ Horšovský Týn k žádosti provozovatele restaurace Kobra, náměstí Republiky
105, Horšovský Týn. RM nesouhlasí s pokácením stromu, na základě nesouhlasného stanoviska
OŽP. Vyřizuje Bytes. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
l) 57/22 RM vzala na vědomí žádost Chodské vodárny a kanalizace, a.s., sídlo Bezděkovské
předměstí č. p. 388, 344 78 Domažlice, IČO 49788761 změnu smlouvy o provozování v čl. X. –
povinnost nájemce předkládat pronajímateli nejpozději ve lhůtě 2 měsíců od doručení písemné
výzvy pronajímatele zprávu o provozování za období uplynulého kalendářního čtvrtletí. V této
zprávě uvede veškeré technické a ekonomické údaje a další skutečnosti, které jsou rozhodné pro
posouzení souladu provozování s touto smlouvou. Vyžádá-li si pronajímatel zprávu za poslední
čtvrtletí běžného kalendářního roku, pak je nájemce povinen připojit k této zprávě navíc zúčtování
ekonomických údajů za celý kalendářní rok a výpočet doplatku nájemného. Vyřizuje starosta.
3) Nové věci k projednání
58/1 RM projednala žádost vlastníka pozemku parc. č. 501/2 v k.ú. Horšovský Týn pana V. Š. a
paní J. Š. o souhlas města ke stavbě dřevníku s přístřeškem na pozemku parc. č. 501/2, v těsném
sousedství s pozemkem města parc. č. 502. Na umístění stavby je nutné povolení výjimky dle
stavebního zákona. RM nemá ke stavbě výhrady a souhlasí s vydáním rozhodnutí o povolení
výjimky z obecných požadavků na výstavbu podle §169 zákona č. 183/2006 Sb. Řeší odbor MIM.
58/2 RM projednala návrh SPÚ pobočka Domažlice ke stanovisku ke změně katastrální hranice 1)
k. ú. Dolní Metelsko a Křakov (pozemek parc. č. 376 k. ú. Dolní Metelsko - výměra 1388 m2 za
pozemek parc. č. 804 k. ú. Křakov - výměra 1508 m²) a 2) k. ú. Horní Metelsko a k. ú. Křakov
(pozemek parc. č. 645 v k. ú. Horní Metelsko - výměra 2392 m² za pozemek parc. č. 797 v k. ú.
Křakov výměra 2644 m²). SPÚ byl upozorněn na skutečnost, že se jedná nikoli pouze o změnu
katastrální hranice, ale i o změnu hranice obcí a v tomto případě je nutné stanovisko zastupitelstva
města, resp. schválení dohody o změně hranic obce. RM postupuje tento materiál do jednání ZM
s doporučením schválit navrhovanou změnu a následně uzavřít dohodu obcí. Řeší odbor MIM.
58/3 RM po projednání schvaluje záměr pana Z. M. vybudovat na pozemku žadatele parc. č. st. 8
v k. ú. Hašov stavbu kaple. Řeší odbor MIM.
58/4 RM projednala žádost společnosti PROXUS s.r.o., Karla Čapka 182, HT o odkoupení pozemku
města parc. č. 563/8 v k. ú. Horšovský Týn za účelem výstavby zdravotního zařízení. V žádosti se
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dále uvádí, že jejich společnost se zabývá obchodováním s nemovitostmi zejména na okrese
Domažlice a má zájemce o výstavbu zdravotnického zařízení pro služby, které v obci chybí. RM
žádost neschvaluje. Důvodem je předpokládané využití pozemku pro účely města. Žadatel má právo
vznést námitku proti rozhodnutí RM do ZM, kterému přísluší rozhodovat o prodeji nemovitých věcí
města. Řeší odbor MIM.
58/5 RM projednala žádost paní P. V. o nájem pozemku parc. č. 215/24 v k. ú. Tasnovice RM
ukládá odboru MIM zveřejnit záměr města propachtovat tento pozemek za účelem zřízení zahrádky
za cenu stanovenou ZM. Řeší odbor MIM, po uplynutí lhůty zpět do jednání RM.
58/6 RM projednala žádost pana J. Z. o výpůjčku pozemku parc. č. 1878 v k. ú. Semošice. RM
ukládá odboru MIM zveřejnit záměr města přenechat výpůjčkou do užívání tento pozemek
stávajícímu uživateli na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Řeší odbor MIM, po
uplynutí lhůty zpět do jednání RM.
58/7 RM projednala žádost pana F. V. o propachtování pozemku parc. č. 327/2 v k. ú. Horní
Metelsko o propachtování pozemku parc. č. 327/2 v k. ú. Horní Metelsko. RM ukládá odboru MIM
zveřejnit záměr města přenechat do užívání propachtovat tento pozemek zájemci s nejvyšší
nabídkou, minimální roční pachtovné je stanoveno na 3.500 Kč/ha. Pachtovné se v příštích letech
bude navyšovat o průměrnou míru inflace předchozího roku. Doba pachtu: doba neurčitá
s možností výpovědi, s roční výpovědní dobou tak, aby zemědělský pacht skončil koncem
pachtovního roku. Pachtovním rokem se rozumí období od 1. října do 30. září následujícího roku.
Řeší odbor MIM, po uplynutí lhůty zpět do jednání RM.
58/8 RM projednala žádost pana F. V. o odkoupení pozemků parc. č. 262/1 (část), parc. č. 262/3,
281 a 324/11 v k. ú. Hašov. RM žádost neschvaluje. Jedná se o zemědělské pozemky, které jsou
propachtovány třetí osobě, není důvod se těchto pozemků zbavovat. Žadatel má právo vznést
námitku proti rozhodnutí RM do ZM, kterému přísluší rozhodovat o prodeji nemovitých věcí města.
Řeší odbor MIM.
58/9 RM projednala doplnění požadovaných dokladů – znaleckého posudku č. 386-7/17 ze dne
17.4.2017 o stanovení ceny pozemku vč. porostu KN 230/12, k. ú. Semošice dle usnesení RM
54/31. RM postupuje tuto žádost do jednání ZM s návrhem schválit nákup pozemku za cenu
stanovenou dle znaleckého posudku č. 386-7/17 ze dne 17. 4. 2017. RM ukládá odboru MIM
připravit podklady pro jednání ZM. Řeší odbor MIM.
58/10 RM projednala žádost pana Z. Š. o pronájem části pozemků KN 836/1, 837 o výměře cca
174 m2 (délka 58 m x šíře 3 m) v k. ú. Horšovský Týn za účelem zajištění přístupu na pozemek KN
835/6, který je ve vlastnictví žadatele a to při hranici se sousedním pozemkem KN 838/2. RM
ukládá odboru MIM zveřejnit záměr města pronajmout část pozemků města KN 836/1, 837 za
dohodnuté smluvní nájemné ve výši 10,- Kč/m2 /rok. Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou. Po uplynutí lhůty zpět do jednání RM. Řeší odbor MIM.
58/11 RM po projednání schvaluje předložený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi
městem Horšovský Týn a společností GasNet s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem,
zastoupené na základě plné moci společností GridServices, s.r.o. Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
a investorem stavby panem D. Š. Věcné břemeno – služebnost spočívá v právu zřízení a
provozování plynárenského zařízení – „STL přípojka Horšovský Týn, dle SAP Evis 9900086757“
a to na pozemku KN 2310, k. ú. Horšovský Týn, vstupu a vjezdu na dotčený pozemek v souvislosti
se stavbou ve prospěch oprávněného: GasNet s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
– vlastníka a správce plynárenského zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu
ve výši 200,- Kč/bm + DPH v platné výši, minimální sazba činí 10.000,- Kč + DPH v platné výši.
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Rozsah zatížení pozemku věcným břemenem bude vyznačen v geometrickém plánu. Náklady na
úhradu jednorázové úplaty a náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí hradí
investor stavby před podpisem smlouvy. RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Řeší odbor
MIM. Při hlasování se zdržel místostarosta.
58/12 RM vzala na vědomí informace odboru MIM, týkající se realizace stavby „Odbahnění
rybníka Horní Metelsko“. RM souhlasí s vybudováním nového odtokového potrubí. RM pověřuje
starostu požádat SDH Horní Metelsko o pomoc při odčerpání vody z rybníka a součinnost s
provádějící firmou (M Build). RM ukládá OFŠ do RO č. 3/2017 navýšení finančních prostředků na
2 mil. Kč. Řeší odbor MIM.
58/13 RM po projednání přidělila z rozpočtové kapitoly Individuální dotace ostatním společenským
organizacím v roce 2017 dotace a současně schválila veřejnoprávní smlouvy těmto žadatelům: ZŠ
a OŠ Horšovský Týn - 5000,- Kč a 2000,- Kč, SDH Oplotec - 6000,- Kč, OS Hašov - 2000,- Kč
a 38000,- Kč, Automotoklub Horšovský Týn - 38000,- Kč, Český zahrádkářský svaz Horšovský
Týn - 15000,- Kč, Svaz neslyšících Domažlice - 2000,- Kč, KČP Horšovský Týn - 2000,- Kč, STP
MO Horšovský Týn - 23000,- Kč, Obnova kaple Srdce Ježíšovo v Kocourově o.s. Horšovský Týn 3000,- Kč, SDH Horšovský Týn - 9000,- Kč, SDH Horní Metelsko - 12000,- Kč, TJ Dynamo
Horšovský Týn - 30000,- Kč, ZO ČSCH Horšovský Týn - 9000,- Kč, MS chovatelů poštovních
holubů Horšovský Týn - 4000,- Kč. Vyřizuje OFŠ.
58/14 RM po projednání přidělila z rozpočtové kapitoly Individuální dotace organizacím na
společenské a kulturní akce v roce 2017 dotace a současně schválila veřejnoprávní smlouvy těmto
žadatelům: Farnost Horšovský Týn - 11650,- Kč, Obnova kaple Srdce Ježíšovo v Kocourově o.s.
Horšovský Týn - 3000,- Kč, SDH Věvrov - 5000,- Kč, SDH Horšovský Týn - 18219,- Kč. Vyřizuje
OFŠ.
58/15 RM po projednání na návrh Komise pro zájmovou činnost dětí a mládeže přidělila
z rozpočtové kapitoly Individuální dotace společenským organizacím pracujících s dětmi a mládeží
dotace na činnost v roce 2017 a současně schválila veřejnoprávní smlouvy těmto žadatelům: Český
rybářský svaz MO Horšovský Týn - 8000,- Kč, SDH Horšovský Týn - 40000,- Kč, PS Stopaři
Horšovský Týn - 15000,- Kč, ZO ČSCH Horšovský Týn - 15000,- Kč, Práčata z Týna - 8000,- Kč.
Vyřizuje OFŠ.
58/16 RM po projednání na návrh Komise pro zájmovou činnost dětí a mládeže přidělila
z rozpočtové kapitoly Programové dotace z rozpočtu města - „Jednorázové akce pro mládež“ dotace
na rok 2017 a současně schválila veřejnoprávní smlouvy těmto žadatelům: Vodácký oddíl „7“
Horšovský Týn - 10000,- Kč, Český rybářský svaz MO Horšovský Týn - 8000,- Kč, SDH
Horšovský Týn - 10000,- Kč, Blechy Městu! z.s. Horšovský Týn - 16000,- Kč, SDH Horní
Metelsko - 4500,- Kč, PS Stopaři Horšovský Týn - 5000,- Kč, GO - GO Horšovský Týn - 20000,Kč, TJ Dynamo-cyklotrial Horšovský Týn - 27000,- Kč, TJ Dynamo-tenis Horšovský Týn - 20000,Kč, ZO ČSCH Horšovský Týn - 4000,- Kč. Vyřizuje OFŠ.
58/17 RM po projednání přidělila z rozpočtové kapitoly Programové dotace z rozpočtu města „Reprezentace města“ dotace na rok 2017 a současně schválila veřejnoprávní smlouvy těmto
žadatelům: Spolek Parkur Horšovský Týn - 15000,- Kč, Střelci Horšovský Týn o.s. - 5000,- Kč,
Vodácký oddíl „7“ Horšovský Týn - 45000,- Kč a 45000,- Kč, Singtet Horšovský Týn – 13000,- Kč,
SDH Horšovský Týn - 45000,- Kč, GO - GO Horšovský Týn - 26000,- Kč, Práčata z Týna - 4000,Kč, ZO ČSCH Horšovský Týn - 2000,- Kč. Vyřizuje OFŠ.
58/18 RM po projednání přidělila z rozpočtové kapitoly Programové dotace z rozpočtu města „Podpora činnosti - sport a tělovýchova - reprezentace města v dlouhodobých mistrovských
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soutěžích“ dotace na rok 2017 a současně schválila veřejnoprávní smlouvy těmto žadatelům: Spolek
Parkur Horšovský Týn - 15000,- Kč, TJ Sedmihoří Oplotec - 23000,- Kč. Vyřizuje OFŠ.
58/19 RM po projednání na návrh Komise pro zájmovou činnost dětí a mládeže navrhla ZM přidělit
z rozpočtové kapitoly Individuální dotace společenským organizacím pracujících s dětmi a mládeží
dotace na činnost v roce 2017 a současně schválit veřejnoprávní smlouvy těmto žadatelům:
Vodácký oddíl ,,7“ Horšovský Týn - 114.000,- Kč, GO-GO Horšovský Týn - 170.000,- Kč, TJ
Dynamo Horšovský Týn - 180.000,- Kč. Dále RM po projednání navrhla ZM přidělit z rozpočtové
kapitoly Programové dotace z rozpočtu města - „Podpora činnosti - sport a tělovýchova reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích“ dotaci na rok 2017 a současně schválit
veřejnoprávní smlouvy těmto žadatelům: Vodácký oddíl ,,7“ Horšovský Týn - 71.000,- Kč, SDH
Horní Metelsko - 91000,- Kč, TJ Dynamo Horšovský Týn - 400.000,- Kč. Vyřizuje ZM a OFŠ.
58/20 RM vzala na vědomí zprávu ředitelky ZUŠ paní Aleny Svobodové o odstranění nedostatků
zjištěných při kontrole České školní inspekce, Plzeňský inspektorát, v příspěvkové organizaci ZUŠ
Horšovský Týn, Sady Petra Bezruče 101, viz. RM 54/18. Vyřizuje KS.
58/21 RM na základě předložených podkladů zjistila, že schvalované účetní závěrky příspěvkových
organizací za rok 2016 poskytují věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace
účetních jednotek. Z tohoto důvodu schvaluje účetní závěrky těchto příspěvkových organizací:
Základní škola Horšovský Týn, Mateřská škola Horšovský Týn, Městské kulturní zařízení
Horšovský Týn, Základní umělecká škola Horšovský Týn a Chráněná dílna Horšovský Týn za rok
2016. V rámci finančního vypořádání příspěvkových organizací se zřizovatelem za rok 2016 RM
schválila HV následovně:
- ZŠ H. Týn: hospodářský výsledek (zisk) činil 58.166,39 Kč. Ze zisku bude částka ve výši
57.539,05 Kč použita na pokrytí ztráty za roky 2014 a 2015 a částka 627,34 Kč přidělena do fondu
odměn;
- ZUŠ H. Týn: hospodářský výsledek (zisk) činil 13.770,51 Kč. Ze zisku bude částka 2.770,51 Kč
přidělena do rezervního fondu a částka 11.000,- Kč do fondu odměn;
- MKZ H. Týn: hospodářský výsledek (zisk) činil 23.939,04 Kč. Zisk bude převeden do rezervního
fondu.
- CHD H. Týn: hospodářský výsledek (zisk) činil 102.792,45 Kč. Ze zisku bude částka 80.000,- Kč
převedena do fondu odměn a částka 22.792,45 Kč přidělena do rezervního fondu;
- MŠ H. Týn: hospodářský výsledek činil 0,- Kč s dodržením českého účetního standardu č. 703.
58/22 RM se seznámila s výsledkem výběrového řízení pod názvem „Sídliště Sylvánov
v Horšovském Týně, rozšíření parkovacích stání“. Na adresu zadavatele ve stanovené lhůtě dorazily
4 nabídkové ceny. RM se shoduje s názorem hodnotící komise a přiděluje tuto veřejnou zakázku
uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou: BOKR s.r.o., Nad Brůdkem 76/3 155 00 Praha 5, Třebonice
IČ: 25232223 (korespondenční adresa: Plzeňská 736, 334 41 Dobřany) s celkovou nabídkovou
cenou ve výši 569 039,33 - Kč bez DPH, tj. 688 537,59 - Kč vč. DPH 21 %. Zadavatel neurčuje
další pořadí uchazečů! Předmětem veřejné zakázky je: výběr zhotovitele stavebních prací dle
projektové dokumentace. Projektová dokumentace řeší výstavbu 3 nových parkovacích ploch
(plocha A, B, a C) pro osobní automobily v panelovém sídlišti Sylvánov v Horšovském Týně.
Součástí stavby budou i nezbytné terénní a sadové úpravy v okolí nových parkovacích stání
a výstavba nových zpevněných ploch pod popelnice. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy
o dílo s vítězným uchazečem. Řeší odbor MIM.
58/23 RM vzala na vědomí sdělení tajemnice o odchodu Bc. Lucie Hůttové na mateřskou
dovolenou. Zároveň bere RM na vědomí sdělení, že na návrh vedoucí knihovny byla dočasně
pověřena vedením Městské knihovny, organizační složky Města Horšovský Týn s účinností od
1. 7. 2017 paní Lenka Kučerová, DiS. Vyřizuje knihovna, tajemnice.
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58/24 RM projednala žádost JSDHO H. Týn o nákup radiostanice GM360 za cenu cca 5.000,-Kč
včetně DPH, která by se umístila do zásahového vozidla Felicia. RM souhlasí s nákupem
radiostanice GM360. Vyřizuje Lang – velitel JSDHO.
58/25 RM jmenuje jako předsedu dozorčí rady společnosti BytesHT, spol. s r. o., IČO 25246097,
sídlo Pivovarská 22, Horšovský Týn zapsané u Krajského soudu v Plzni, OR oddíl C, vložka 1256,
pana Ing. Radka Posledního. Vyřizuje Křivka.
58/26 RM bere na vědomí informaci odboru MIM o provedené fyzické kontrole stavu zahrádek
v lokalitě kláštera v Gorkého ulici v H. Týně. RM ukládá odboru MIM zaslat výzvu nájemcům
zahrádek porušujících podmínky nájemní smlouvy. Termín zjednání nápravy je stanoven do
3 měsíců ode dne obdržení výzvy. Nezjedná-li nájemce v termínu nápravu, bude celá záležitost
vrácena zpět do jednání RM s následkem ukončení nájemní smlouvy. Řeší odbor MIM, zpráva
o výsledku výzvy bude předložena do jednání RM.
58/27 RM projednala žádost pana J. S. o poskytnutí slevy 20% na nájemném po dobu 2 roky
v objektu 5. května 24, Horšovský Týn. RM nesouhlasí s poskytnutím slevy. Vyřizuje KS.
58/28 RM vzala na vědomí informaci o podpisu Kupní smlouvy na objekt hotelu Šumava
a s informací od památkové péče ohledně možností čerpání dotací na opravy hotelu Šumava
z programu MPR. RM souhlasí s přípravou harmonogramu postupných oprav, včetně podkladů pro
podání žádosti o získání dotací z programu MPR na opravu tohoto objektu. RM pověřuje správou
nemovitosti Bytes HT, spol. s r.o. Dne 16. 5. 2017 bude zahájeno přebírání nemovitosti. Vyřizuje
starosta, Bytes, MIM a OVVPP.
58/29 RM projednala žádost SDH H. Týn a souhlasí s nákupem putovního poháru Města
Horšovský Týn pro hasičskou soutěž „Chodská noční hasičská liga“. Vyřizuje Ing. Lahoda.
58/30 RM se seznámila s informací o možnostech čerpání dotace na opravu městské hradební zdi
ve vnitrobloku za domem č. p. 16, ul. 5. května. RM nemá námitek a předpokládá zahrnutí akce do
roku 2018. Předběžný průzkum před projektováním provede NPÚ Plzeň. Vyřizuje starosta
a OVVPP.
58/31 RM projednala požadavek SDH Podražnice na poskytnutí stavebního materiálu na dokončení
oprav omítek na objektu hasičské klubovny v Podražnici. RM souhlasí a pověřuje Bytes
sledováním čerpání finančních prostředků na opravu. Vyřizuje Bytes.
58/32 RM projednala doplnění žádosti projednávané v RM 56/14 OS Hašov o doplnění ploch
údržby veřejné zeleně v části Hašov. RM projednala návrh Dohody o spolupráci mezi Městem
Horšovský Týn a OS Hašov v oblasti údržby veřejného prostranství v části Hašov a RM schvaluje
navýšení příspěvku za údržbu veřejného prostranství z 11.000,- Kč na 16.000,-Kč z důvodu údržby
větší výměry udržovaného prostranství dle plánku (z 6424 m 2 na 9628 m2), který je součástí této
dohody. RM souhlasí s návrhem dohody a pověřuje starostu podpisem. Vyřizuje KS.
58/33 RM projednala zprávu SPÚ týkající se pozemků v Horšově. RM ukládá OMIM předložit
variantní návrh odkanalizování dosud neodkanalizovaných nemovitostí v části Horšov. Vyřizuje
MIM.
58/34 RM projednala a souhlasí s podáním žádosti o finanční prostředky z dotačního programu
„Dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2018 na rekonstrukci hasičské zbrojnice v Horšovském
Týně. Vyřizuje KS.
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58/35 RM vzala na vědomí informaci Ing. Kulíře ve věci přípravy studie a PD na využití areálu
staré školy. Vyřizuje Výbor pro územní rozvoj.
58/36 RM vzala na vědomí rozsudek Okresního soudu v Domažlicích ve věci bezúplatného
převodu pozemku parc. č. 247/1 v k. ú. Horšovský Týn. Soud shledal žalobu žalobce ÚZSVM
o zaplacení částky 131.020,- Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky
131.020,- Kč od 16. 11. 2016 za nedůvodnou a zamítl ji. Vyřizuje KS, na vědomí MIM.
58/37 RM (k bodu 57/19 RM) projednala vyjádření odboru dopravy a SH MěÚ Horšovský Týn
k situaci v ulici Pod Loretou a Gorkého. ODSH sdělil, že lze odstranit jehlany a doplnit dopravní
označení. Vyřizuje Bytes, MIM.
58/38 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, který odmítl pan V. N., panu V. B. Vyřizuje Bytes.
58/39 RM jmenuje opatrovnicí za Město Horšovský Týn omezeného ve svéprávnosti pana J. D.,
referentku odboru sociálních věcí paní Irenu Němcovou s účinností od 4. 5. 2017. Město bylo
jmenováno opatrovníkem pravomocným usnesením OS v Domažlicích č. j. 13 P 120/2008-735, 7 P
a Nc 122/2016 – právní moc 4. 5. 2017. Vyřizuje KS, OSV.
58/40 RM jmenuje v době nepřítomnosti opatrovnice Ireny Němcové za opatrovníka omezeného ve
svéprávnosti pana J. 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 J. D. omezen ve svéprávnosti. Vyřizuje KS, OSV.
58/41 RM projednala návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného
elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN), číslo:
17_SOBS01_4121289264 mezi Městem Horšovský Týn a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická
874/8, 405 02 Děčín – Podmokly, ve věci odběru elektřiny v odběrném místě na adrese Dr. E.
Beneše, Horšovský Týn. RM schvaluje smlouvu a pověřuje starostu podpisem. Vyřizuje KS.
58/42 RM vzala na vědomí porovnání všech položek výpočtu vodného a stočného podle cenových
předpisů pro vodné a stočné od společnosti CHVaK, a.s., se sídlem Bezděkovské předměstí 388,
Domažlice.
58/43 RM projednala podnět Kulturní komise města Horšovský Týn k řešení situace přemnožení
holubů a zvyšujícímu se výskytu mrtvých těl holubů na veřejných prostranstvích města. RM ukládá
OŽP připravit návrh řešení situace. Vyřizuje OŽP.
58/44 RM projednala žádost MKZ Horšovský Týn, náměstí Republiky 105, o souhlas s připojením
odběrného elektrického zařízení v majetku ČEZ a.s. k distribuční soustavě v době konání Anenské
pouti v letošním roce. RM souhlasí.Vyřizuje MKZ.
58/45 RM projednala návrh vedoucí knihovny Horšovský Týn Bc. Lucie Hůttové o úpravu
provozní doby městské knihovny. Změna by se týkala pátku odpoledne, kdy by bylo otevřeno jen
do 15:00 hodin místo současných 17:00 hodin. RM souhlasí se změnou páteční otevírací doby.
Vyřizuje knihovna H. Týn.
58/46 RM projednala žádost ZUŠ Horšovský Týn, Sady Petra Bezruče 101, o schválení účelově
určeného daru ve výši 20.000,-Kč od pana J. A. Peněžní částka bude poskytnuta na podporu
vzdělávání pro kalendářní rok 2017. RM souhlasí s účelovým darem ve výši 20.000,-Kč pro ZUŠ
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H. Týn. Vyřizuje ZUŠ, OFŠ.
58/47 RM projednala žádost TJ Sedmihoří Oplotec, Oplotec 45, 345 25 Hostouň, o umožnění
pořádání dětských rybářských závodů na požární nádrži na návsi v Oplotci, která je majetkem města
Horšovský Týn. Závody by se uskutečnily v rámci dětského dne v Oplotci. RM souhlasí
s uspořádáním akce. Vyřizuje KS.
58/48 RM projednala žádost Linky bezpečí, z.s. o poskytnutí finančního příspěvku na podporu této
organizace. RM nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku a konstatuje, že v současné době
není poskytnutí finančního daru kryto rozpočtem. Vyřizuje KS.
58/49 RM projednala žádost Klubu třetí armády Plzeň o poskytnutí finančního příspěvku na provoz
historických vojenských vozidel, která se každoročně účastní květnových oslav osvobození v
jihozápadních Čechách. RM souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 10.000,-Kč
z kapitoly „Propagace města“. Vyřizuje KS, OFŠ.
58/50 RM vzala na vědomí zprávu o průběhu hospodaření ZUŠ Horšovský Týn p. o. za I. čtvrtletí
roku 2017 mezi Městem Horšovský Týn a ZUŠ Horšovský Týn. Vyřizuje KS.
58/51 RM vzala na vědomí informaci KÚ PK, odboru regionálního rozvoje, se sídlem Škroupova
18, Plzeň, o schválení dotace zastupitelstvem PK z dotačního titulu PSOV PK 2017 – Projekty obcí
na akci „Oprava místní komunikace v Lazcích“ ve výši 230.000,- Kč. RM ukládá Bytes připravit
podklady pro realizaci opravy. Vyřizuje Bytes, na vědomí KS.
58/52 RM projednala žádost o vyjádření k udělení licence k provozování veřejné linkové osobní
vnitrostátní dopravy na lince č. 403021 H. Týn – Plzeň. RM nemá připomínek k umístění zastávek
a vedení trasy této linky po místních komunikacích. Vyřizuje KS.
Hlasování o jednotlivých bodech, výše uvedených v programu proběhlo veřejně, zdvižením
ruky (5-5-0-0) 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.
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/m 2. RM projednala 10. 10. 2016 geofyzikální
průzkum – Horšovský Týn – Přemostění řeky Radbuzy. Byl předložen prvotní návrh dopravního
řešení – napojení u hasičárny. Vyřizuje starosta.
6) 56/24 RM - MŠ Horšovský Týn - zajištění podmínek pro umístění 2 letých dětí v MŠ od
1. 9. 2020 v souladu s § 179 odst. 2 školského zákona, zřízení pracovní skupiny a zařadit
položku na zajištění projektové dokumentace do rozpočtu na rok 2018. Vyřizuje MIM, OFŠ,
ředitelka MŠ.
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Další jednání rady města se uskuteční v pondělí 29. 5. 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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