Usnesení z jednání rady města číslo 02
ze dne 25. 11. 2014 na MěÚ v Horšovském Týně

Kontrola plnění usnesení RM č. 01
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. 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) Bezbariérové řešení vstupu do domu č. p. 246 v Masarykově ulici. Vyřešeno. Pro účely RM
vyřadit z usnesení.
h) Zajištění zásobování v částech Podražnice, Věvrov, Horní Metelsko a Hašov pojízdnou
prodejnou. Běží anketní průzkum zájmu ve věci zajišťování nákupu běžných potravin
prostřednictvím Pečovatelské služby města v uvedených částech.
i) RM vzala na vědomí, že v souvislosti se skončením tříletého funkčního období členům školské
rady při Základní škole Horšovský Týn, je nutno jmenovat za zřizovatele dva/ě členy/ky školské
rady při ZŠ Horšovský Týn. O jmenování rozhodne RM na svém příštím jednání.
Nové věci k projednání
02/1 RM projednala žádost ředitelky Juniorfestu o mimořádné zvýšení příspěvku z důvodu navýšení
nákladů festivalu.. RM doporučuje ZM navýšení příspěvku. Bude řešeno v RO č. 4. Řeší starosta.
02/2 RM souhlasí s přiznáním odměny panu Mgr. Pavlu Janskému, řediteli Základní školy
Horšovský Týn, okres Domažlice, příspěvková organizace a paní Zdeňce Birnerové, ředitelce
Mateřské školy Horšovský Týn, okres Domažlice, příspěvková organizace. Odměny budou
vyplaceny z rozpočtu organizace z prostředků na platy ze státního rozpočtu. Vyřizuje OFŠ.
02/3 RM projednala žádost SDH Borovice o proplacení částky 10 000,-Kč za splnění závazků a
úkolů dle smlouvy s městem. Odbor ŽP MěÚ potvrdil splnění závazků, RM souhlasí s proplacením
částky. Vyřizuje starosta a OFŠ.
02/4 RM se seznámila s návrhem cen vodného a stočného pro rok 2015, předloženým
provozovatelem vodohospodářské infrastruktury města společností CHVAK a.s. Vodné se pro rok
2015 nezvyšuje, stočné se zvyšuje o výši danou uzavřeným dodatkem č. 6. RM rozhodne na příštím
jednání.
02/5 RM na návrh kulturní komise projednala návrh na uzavření smlouvy o dílo mezi městem
Horšovský Týn a paní M. S. ve věci překladu knihy „Der politische Amtsbezirk Bischofteinitz“.
Finační krytí je zajištěno z peněžitého daru čestné občanky města Horšovský Týn, paní W. A. – I.
RM souhlasí s předloženým návrhem smlouvy a pověřuje starostu jejím podpisem. Vyřizuje
starosta a OFŠ.
02/6 RM projednala čtyřbodovou žádost SOŠ a SOU Horšovský Týn Bod č. 1 – snížení nájemného,
přísluší ZM, bod 2 - po provedené zběžné prohlídce budovy očekává město kalkulací nákladů
navrhovaných stavebních prací – provázáno s bodem 1, bod 3 město očekává kalkulaci nákladů
navrhovaných úprav, pokácení tisu je možné, předložit žádost pro ŽP (je-li nutná), bod 4 – zajištění
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chodníku podél silnice II/200, záležitost řešit opravou komunikace podél zdi obory. Řeší starosta.
02/7 RM projednala žádost odboru dopravy a SH KÚ PK ve věci vedení veřejné linkové osobní
vnitrostátní dopravy na lincer č. 403021 Domažlice - Plzeň pro dopravce PROBO BUS a.s. Králův
Dvůr. RM nemá námitek. Vyřizuje KS.
02/8 RM po projednání schválila Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného
zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) - odběrné místo Nová Ves mezi
městem Horšovský Týn mezi žadatelem městem Horšovský Týn a provozovatelem ČEZ Distribuce
a.s., Děčín. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. Vyřizuje Bytes HT.
02/9 RM po projednání schválila Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného
zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) - odběrné místo Gorkého, k.ú.
Horšovský Týn, mezi městem Horšovský Týn mezi žadatelem městem Horšovský Týn a
provozovatelem ČEZ Distribuce a.s., Děčín. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. Vyřizuje
Bytes HT.
02/10 RM po projednání schválila Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného
zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) - odběrné místo Masarykova,
k. ú. Horšovský Týn, mezi městem Horšovský Týn mezi žadatelem městem Horšovský Týn a
provozovatelem ČEZ Distribuce a.s., Děčín. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. Vyřizuje
Bytes HT.
02/11 RM po projednání a po úpravě schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-0003500, Semošice, p. č. 350 kNN, která se dotkne pozemku KN 1171/1, k. ú. Semošice, který je ve vlastnictví města. Smlouva
bude uzavřena mezi městem Horšovský Týn a společností ČEZ Distribuce a.s. Děčín zastoupené
na základě plné moci společností MONTPROJEKT a.s. Pardubice (budoucí oprávněná strana).
Věcné břemeno – služebnost spočívá v právu zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy
„Semošice, p. č. 350 - kNN“ a to na pozemku KN 1171/1, k. ú. Semošice vstupu a vjezdu na
dotčený pozemek v souvislosti se stavbou ve prospěch budoucího oprávněného, budoucího
vlastníka a správce zařízení distribuční soustavy – ČEZ Distribuce a.s. Děčín. Věcné břemeno bude
zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 200,- Kč/bm + DPH v platné výši, minimální sazba činí
1.000,- Kč + DPH v platné výši. Umístění nadzemní stavby technických zařízení inženýrských sítí
za kus činí 500,- Kč + DPH v platné výši. Rozsah zatížení pozemků bude vyznačen v geometrickém
plánu, vyhotoveném na náklady budoucího oprávněného. Pro účely vydání příslušného stavebního
povolení RM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu uzavřenou dle § 1746 (2) občanského
zákoníku s přihlédnutím k § 110 stavebního zákona. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. Řeší
odbor MIM.
02/12 RM projednala žádost pana L. O. o odkup části pozemku KN 75/1 v k. ú. Tasnovice o výměře
cca 100 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem). Jedná se o pozemek města, který
bezprostředně navazuje na pozemky žadatele a prodejem dojde k ucelení žadatelových, ale
i městských pozemků. Prodeji pozemku nic nebrání. RM postupuje žádost do jednání ZM
s doporučením schválit záměr prodat část pozemku minimálně za cenu stanovenou dle Zásad
tvorby ceny pozemků, které bude město prodávat, tj. min. za cenu 54 Kč/m2. Kupující uhradí
náklady spojené s převodem nemovitých věcí a náklady na úhradu daně z nabytí nemovitých věcí.
Kupní cena bude uhrazena nejpozději v den podpisu kupní smlouvy. RM ukládá odboru MIM
připravit podklady pro jednání ZM. Řeší odbor MIM.
02/13 RM projednala žádost pana M. K. o odkup části pozemku KN 793/1 v k. ú. Tasnovice
o výměře cca 85 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem). Jedná se o pozemek města,
který bezprostředně navazuje na pozemky žadatele a prodejem dojde k ucelení žadatelových
pozemků. Prodeji pozemku nic nebrání. RM postupuje žádost do jednání ZM s doporučením
schválit záměr prodat část pozemku minimálně za cenu stanovenou dle Zásad tvorby ceny
pozemků, které bude město prodávat, tj. min. za cenu 54 Kč/m2. Kupující uhradí náklady spojené
s převodem nemovitých věcí a náklady na úhradu daně z nabytí nemovitých věcí. Kupní cena bude
uhrazena nejpozději v den podpisu kupní smlouvy. RM ukládá odboru MIM připravit podklady pro
jednání ZM. Řeší odbor MIM.
02/14 RM projednala žádost SDH Podražnice o proplacení částky 3 000,-Kč za splnění závazků a
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úkolů dle smlouvy s městem. Odbor ŽP MěÚ potvrdil splnění závazků, RM souhlasí s proplacením
částky. Vyřizuje starosta a OFŠ.
02/15 RM projednala žádost pana V. O. o odkoupení pozemku KN 1587/1 (ve zjednodušené
evidenci část PK 5/1 a část PK 5/2) v k. ú. Horšov. RM nevyhovuje žádosti. Pozemek je dle
územního plánu určen pro výstavbu dalších 4 RD. Před případným prodejem je nutné koncepčně
tuto plochu rozdělit. RM konstatuje, že v současné době není prioritou měnit charakter užívání
tohoto pozemku. Pozemek je užíván ke sportovním účelům, je zde umístěno dětské hřiště apod.
RM žádá stanovisko OV Horšov.
02/16 RM vzala na vědomí předložený materiál. RM doporučuje ZM schválit předložený návrh
smlouvy o zrušení předkupního práva k pozemkům KN 350/11 o výměře 712 m2, KN 350/13 o
výměře 688 m2, KN 350/16 o výměře 2915 m 2 a KN 350/17 o výměře 22 m 2 vše v kultuře ostatní
plocha v k.ú. Horšovský Týn. Vydáním kolaudačního souhlasu stavby obchodníh centra (PENNY)
a přeložky fotbalového hřiště v dané lokalitě uplyne lhůta, po kterou bylo zřízeno předkupní právo
smluvní ve prospěch města. RM ukládá odboru MIM připravit podklady pro jednání ZM. Řeší
odbor MIM.
02/17 RM vzala na vědomí předložený materiál. RM doporučuje ZM schválit prodej plynovodu v
Plzeňské ulici v H. Týně a plynovodních přípojek napojených na tento plynovod na parcele KN
2585/4 v k.ú. Horšovský Týn. Stavba byla realizována v rámci investiční akce „Rekonstrukce
Plzeňské ulice – I. a II. etapa“, v souladu se Smlouvou o podmínkách napojení, o spolupráci a
součinnosti při realizací plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní číslo:
9413001407/157949 uzavřenou mezi městem a RWE GasNet, s.r.o. RM ukládá odboru MIM
zveřejnit záměr města prodat plynárenské zařízení a po uplynutí lhůty připravit podklady do
jednání ZM. Řeší odbor MIM.
02/18 RM schválila uzavření pokladny MěÚ dne 31. 12. 2014 z provozních důvodů. Pro veřejnost
bude pokladna MěÚ otevřena v tomto roce naposledy 30. 12. 2014 od 7:30 do 11:30 hod., odbory
vybírající poplatky veškerou hotovost předají do pokladny MěÚ dne 30. 12. 2014 do 13:00 hod.
Řeší odbor MIM.
02/19 RM Horšovský Týn vzala na vědomí zánik 19 pohledávek z let 2006-2008 v celkové výši
25.800,-Kč pokuty a 5.000,-Kč nákladů řízení z důvodu skončení lhůty k vymožení pohledávky.
Rada Města Horšovský Týn souhlasí s odpisem 13 pohledávek pro nedobytnost z let 2008-2013
v celkové výši 25.100,-- Kč pokuty a 6.300,-- Kč náklady řízení z důvodu nemajetnosti nebo
nedohledatelnosti, dále pro insolvenci a osobní bankrot. Řeší odbor MIM.
02/20 RM projednala žádost Ing. Josefa Holečka ve věci odkupu služebního telefonu Samsung
Galaxy S3, který byl pořízen za bonusové body rozpočtu na nákup zařízení a 1,-Kč. Zůstatková
cena byla stanovena na 2.500,-Kč. RM souhlasí s odprodejem za zůstatkovou cenu. Vyřizuje KS
(IT) a OFŠ.
02/21 RM projednala žádost stavební a obchodní společnosti JK - TREND STAV s.r.o. ve věci
uspořádání „Adventních zabijačkových hodů spojených s ukázkou výroby tradičních zabijačkových
specialit“. Akce se uskuteční v sobotu 13.12.2014 od cca 9,00 do 17,00 hod. na náměstí Republiky
před Hotelem Gurmán na výměře cca 150 m2. V rámci akce proběhne od 10,00 do 12,00 hod.
soutěž „Špejlování jitrnice na čas“, s odměnou prvních tří nejlepších účastníků. RM souhlasí se
záborem cca 150 m2 dne 13.12.2014 v době do 9,00 do 17,00 hod. Řeší MP.
02/22 RM vzala na vědomí Zápis z jednání zástupců majitelů společnosti - jednatelů společnosti a
prokuristy společnosti Horšovskotýnské lesy spol. s r.o. ve věci tržeb v důsledku navýšení cen
dřeva. RM schválila Dodatek č. 14 k nájemní smlouvě uzavřené dne 2.1.1998 mezi městem
Horšovský Týn a společností Horšovskotýnské lesy, spol. s r.o. o přenechání majetku k dočasnému
užívání a pověřuje starostu jeho podpisem. Dodatek řeší navýšení nájemného. Vyřizuje starosta a
OFŠ.
02/23 RM vzala na vědomí informaci ředitelky MKZ o přidělení příspěvku z Dispozičního fondu Program přehraniční spolupráce Cíl 3 ČR- Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 na projekt „Vánoční
setkání při příležitosti 10. Výročí Partnerství“ ve výši 1900 €. Vyřizuje MKZ.
02/24 RM vzala na vědomí informaci ředitelky MKZ o přidělení příspěvku z Dispozičního fondu Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR- Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 na projekt
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„Propagační materiály Horšovskotýnska“ ve výši 1196 €. Vyřizuje MKZ.
02/25 RM vzala na vědomí informaci ředitelky MKZ o přípravě „Oslav 70. výročí osvobození
města Horšovský Týn“. Hlavní část oslav je připravován na středu 6. května 2015 za účasti Military
Car Clubu Plzeň a Pražského swingového orchestru. Jako doprovodné akce jsou připravovány:
výstavba fotografií a dobových dokumentů z osvobození Horšovského Týna, beseda s kulturní
komisí města a křest nové publikace „Pamět domů“, filmová představení „Pád třetí říše“ a Krev
zmizelého“. Řeší MKZ.
02/26 RM vzala na vědomí předložený přehled úhrady za využití společenských sálů v okolních
městech a vesnicích. S ohledem na nutnou rezervaci termínu Městského plesu - 23.1.2015,
Prodloužené a Závěrečného plesu tanečního kurzu, došlo k navýšení rozpočtu a to za jednu akci o
20 tis. Kč. RM v rámci řešení bodu 4) Dlouhodobé úkoly rozhodne o možném příspěvku na
jednotlivé společenské akce pořádané pro veřejnost v sále Hotelu Šumava.
02/27 RM projednala žádost p. L. P. ve věci záruky vybudování přístupové komunikace pro nové
RD, lokalita za Sběrným dvorem. RM rozhodla o zařazení potřebné částky do návrhu rozpočtu
města na rok 2015. Vyřizuje OFŠ.
02/28 RM projednala návrh smlouvy se společností Domoza s.r.o., Plzeň ve věci zpracování žádosti
o poskytnutí dotace na akci „Rekonstrukce ulice Pionýrů“. RM souhlasí s předloženou smlouvou.
Finanční řešení RO č. 4/2014.
Hlasování o jednotlivých bodech, výše uvedených v programu proběhlo veřejně, zdvižením ruky. U
bodu 1) hlasoval proti navýšení místostarosta.
Dlouhodobé úkoly
1) Výkazy o hospodaření za III.Q 2014 v relaci, vyřadit. Výkazy za IV.Q 2014 do 30.1.2015.
2) RM - komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horšovský Týn běží. 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 okružní 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 v pondělí 8. 12. 2014 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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