Usnesení z jednání rady města číslo 01
ze dne 13. 11. 2014 na MěÚ v Horšovském Týně

Kontrola plnění usnesení RM č. 96
a) Generel kanalizace města Horšovský Týn - CHVaK a.s. předložil prvotní návrh zadání generelu.
Sleduje starosta Mothejzík.
b) ZM - nezhoršení průtokových a odtokových poměrů v souvislosti s výstavbou supermarketu
a posunu hřiště v ulici Vrchlického. Sleduje starosta Mothejzík.
c) RM projednala žádost společnosti Česká síť s.r.o., Domažlice o vydání souhlasu s realizací
optických kabelů v Horšovském Týně, část Malé Předměstí. RM na základě připomínek Bytes HT
rozhodla o vrácení návrhu smlouvy žadateli k doplnění.
d) RM se seznámila s projektovou dokumentací na rekonstrukci povrchu vozovky a chodníků
v ulici Pionýrů. Stavební řízení přerušeno. Vyřizuje odbor MIM, sleduje starosta Mothejzík.
e) ZM 30. RM - změna OZV č. 5/2010, řeší OFŠ a KS.
f) Starosta informoval RM o jednání s krajským ředitelem Policie ČR ve věci umístění budoucí
služebny v Horšovském Týně. Policie ČR zajistí výstavbu nové služebny, lokalita v jednání.
g) RM projednala žádost pana V., který z důvodu nemoci svého syna navrhuje bezbariérové řešení
vstupu do domu domu č. p. 246 v Masarykově ulici. Jedná se o zřízení sjezdu o délce 2m a šířce
1m, který nezasáhne do stávajícího chodníku. Dále by se měl u obrubníku zřídit další sjezd 1m x
0,30 m. S žádostí souhlasí všichni spoluvlastníci domu č. 246 v Masarykově ulici. RM v zásadě
nemá námitek a uložila správci komunikací Bytes HT návrhout řešení a předložit cenovou
kalkulaci.
Nové věci k projednání
01/1 RM projednala případné neuzavření smlouvy o provozování pojízdné prodejny zajišťující
zásobování v částech Podražnice, Věvrov, Horní Metelsko a Hašov. RM souhlasí s anketním
průzkumem zájmu ve věci zajišťování nákupu běžných potravin prostřednictvím Pečovatelské
služby města v uvedených částech.
01/2 RM vzala na vědomí podání žádosti poskytovatele sociálních služeb Města Horšovský Týn o
účelovou dotaci z rozpočtu kraje v dotačním programu A pro rok 2015 č. M/2015/486. Řeší odbor
SV.
01/3 RM odsouhlasila na základě žádosti Bytes HT, spol. s r.o., provozovatele plynových kotelen,
výměnu kotle Hoterm 75 o výkonu 87kW za kotel Viadrus G90 o výkonu 80kW. Výměna se
uskuteční v plynové kotelně ul. Lidická č. p. 177, Horšovský Týn z důvodu vadného kotlového
tělesa. Vyřizuje Bytes HT, odbor MIM.
01/4 RM vzala na vědomí informaci tajemníka MěÚ ve věci ukončení pracovního poměru, z
důvodu odchodu do důchodu, vedoucí odboru SV paní Lidmily Kracíkové k 31.3.2015. RM uložila
tajemníkovi zajistit průběh výběrové řízení tak, aby její nástupce či nástupkyně mohl/a být
jmenován/a do 31.1.2015. Řeší tajemník.
01/5 RM schvaluje Oznámení o změně projektu „Výstavba chodníku a cyklostezky – Horšovský
Týn, Vrchlického ul.“ z důvodu úpravy Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II
Jihozápad na uvedený projekt. Úprava se týká článku IX. odst.4 a násl. tak, aby tato ustanovení
odpovídala aktuálnímu vzoru smlouvy a umožní v případě porušení rozpočtové kázně vyměřit
přímo snížený odvod odpovídající procentní míře finanční opravy/korekce za zjištěné pochybení.
Tímto postupem dojde k snížení administrativní zátěže pro příjemce i poskytovatele dotace. Řeší
OFŠ.
01/6 RM schvaluje platové výměry ředitelky Mateřské školy Horšovský Týn, okres Domažlice,
příspěvkové organizace, ředitele Základní školy Horšovský Týn, okres Domažlice, příspěvkové
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organizace a ředitelky Základní umělecké školy Horšovský Týn, Sady Petra Bezruče 101
v souvislosti s novelou nařízení vlády č. 224/2014 Sb., kterou se mění nařízení vlády č. 564/2014
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a kterou se s účinností od
1.11.2014 navyšuje stupnice platových tarifů. Vyřizuje OFŠ.
01/7 RM vzala na vědomí, že do 30. 11. 2014 v souvislosti se skončením tříletého funkčního období
členům školské rady při Základní škole Horšovský Týn, okres Domažlice, příspěvková organizace
je nutno jmenovat za zřizovatele dva/ě členy/ky školské rady při Základní škole Horšovský Týn,
okres Domažlice, příspěvková organizace. O jmenování rozhodne RM na svém příštím jednání.
RM ukládá řediteli ZŠ zajistit volbu členů školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků
a pedagogických pracovníků školy v souladu s Volebním řádem pro volbu členů školské rady.
Vyřizuje OFŠ.
01/8 RM po projednání schvaluje předložený Dodatek č.1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy
o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě č. 13_SOBS01_4120948272 k distribuční
soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) dle vyjádření č. 4120948272 ke stavbě „Horšovský
Týn, Plzeňská 43 – kNN“ uzavřené dne 24.10.2013. Tímto Dodatkem se mění lhůta k plnění
povinností žadatele (města Horšovský Týn) z původních 15 měsíců na dobu 26 měsíců. Ostatní
ujednání ve Smlouvě zůstávají v platnosti. Řeší odbor MIM.
01/9 RM vzala na vědomí žádost člena ÚIK a předsedy DIK č. 2 Mgr. Luďka Thomayera, který
požádal o uvolnění z těchto komisí. RM jmenuje pro provádění inventarizace roku 2014 nově člena
ÚIK p. Václava Mothejzíka a předsedu DIK č. 2 p. Davida Škopka. Řeší odbor MIM a FOŠ.
Hlasování o jednotlivých bodech, výše uvedených v programu proběhlo veřejně, zdvižením ruky.
Dlouhodobé úkoly
1) Výkazy o hospodaření za III.Q 2014 předloženy. Vyhodnocení na příštím jednání RM.
2) RM - komplexní pozemkové úpravy- zveřejněno oznámení komplexní pozemkové úpravy v k. ú.
Horšovský Týn. Řeší MIM.
3) Řešení kritické dopravní situace v ulici Zámecký park (areál základní školy). RM doporučuje
vypracovat studii řešení dopravní situace v ulici Masarykově od okružnmí křižovatky ke sjezdu do
ulice Zámecký park, včetně.
4) RM se seznámila s návrhem Dohody o využívání sálu hotelu Šumava v návaznosti na
poskytování příspěvku na provoz sálu z rozpočtu města. RM požádala o předložení kalkulace na
provoz sálu. RM obdržela odpověď jednatele firmy KLEMPOSTAV, bez požadované kalkulace
provozních nákladů sálu.
Další jednání rady města se uskuteční mimořádně v úterý 25. 11. 2014 od 14,00 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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