Usnesení z jednání rady města číslo 03
ze dne 8. 12. 2014 na MěÚ v Horšovském Týně

Kontrola plnění usnesení RM č. 02
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. Dle zaměření geodetické kanceláře zemina v potřebném
rozsahu odtěžena. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
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. Předloženo do ZM, pro účely RM vyřadit
z usnesení.
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) Zajišťění zásobování v částech Podražnice, Věvrov, Horní Metelsko a Hašov pojízdnou
prodejnou. Na základě výsledku anketního průzkumu, nebude zásobování uvedených části
pojízdnou prodejnou zajišťováno. Případné nákupy od 1.1.2015 dle požadavků zajistí PS. Pro účely
RM vyřadit z usnesení.
h) 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.
i) RM se seznámila s návrhem cen vodného a stočného pro rok 2015, předloženým provozovatelem
vodohospodářské infrastruktury města společností CHVaK a.s. RM schválila kalkulace ceny
stočného pro rok 2015 ve výši 34,95 Kč/m3 (včetně DPH) a vodného ve výši 37,25 Kč/m3 (včetně
DPH). Pro účely RM vyřadit z usnesení.
j) 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
chodníku podél silnice II/200, záležitost řešit opravou komunikace podél zdi obory. Řeší starosta.
k) RM projednala žádost pana Vlastimila Opálky, Vančurova 230, H. Týn 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.
l) 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. RM pověřuje starostu
vyvoláním jednání s majiteli Hotelu Šumava do 31.12.2014.
m) RM projednala žádost pana 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.
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n) RM projednala návrh smlouvy se společností DOMOZA projekt s.r.o., Plzeň ve věci zpracování
žádosti o poskytnutí dotace na akci „Rekonstrukce ulice Pionýrů“. RM souhlasí s předloženou
smlouvou a po zajištění financování v rozpočtu města (RO č. 4) pověřuje starostu podpisem
smlouvy. Finanční řešení RO č.4/2014.
Nové věci k projednání
03/1 RM se seznámila s návrhem příkazní smlouvy firmy DOMOZA projekt s.r.o., Plzeň o zajištění
realizace zadávacího řízení na dodavatele a následného monitoringu akce: „Prodloužení nové
komunikace v průmyslové zóně“. Nabídková cena byla na základě požadavku města snížena a činí
dle jednotlivých realizovaných činností: zadávací řízení – 30 000,-Kč, závěrečná monitorovací
zpráva – 20 000,-Kč, průběžná monitorovací zpráva 10 000,-Kč, hlášení změn – 2 000,-Kč, vše bez
DPH. RM souhlasí s předloženým návrhem smlouvy a po zajištění financování v rozpočtu města
(RO č. 4) pověřuje starostu podpisem smlouvy. Vyřizuje starosta a OFŠ.
03/2 RM projednala cenovou nabídku projekční kanceláře Ing. Jaroslav Rojt, Domažlice na
zhotovení prováděcí projektové dokumentace na akci: „Prodloužení nové komunikace
v průmyslové zóně“ ve výši 47 tis. Kč (bez DPH). RM souhlasí a po zajištění financování
v rozpočtu města (RO č. 4) pověřuje starostu podpisem smlouvy. Vyřizuje OFŠ.
03/3 RM souhlasí s přiznáním odměny ředitelce MKZ paní Leoně Císlerové za mimořádné úsilí při
přípravě a organizaci akcí v době adventu. Odměna bude vyplacena z rozpočtu MKZ. Dále se RM
seznámila s výsledky hospodaření Chráněné dílny za 3Q/2014 a předpokládaným vývojem do
konce roku. Na základě těchto údajů souhlasí RM s přiznáním odměny ředitelce paní Janě
Macánové a to z prostředků Chráněné dílny. Vyřizuje starosta.
03/4 RM vzala na vědomí oznámení ředitelky MŠ o uzavření MŠ v době vánočních prázdnin. Ve
dnech 22., 23., 29., 30., 31. 12. 2014 a 2. 1. 2015 budou oba objekty mateřské školy uzavřeny,
neboť se k docházce na tyto dny přihlásilo pouze 2-6 děti. Od 5. 1. 2015 budou v provozu oba
objekty mateřské školy.
03/5 RM projednala žádost o proplacení finančního příspěvku Sboru dobrovolných hasičů (SDH)
Horšovský Týn za rok 2014. RM konstatuje, že byly splněny všechny body, uvedené v Dohodě
mezi městem Horšovský Týn a SDH Horšovský Týn a souhlasí s proplacením příspěvku. Vyřizuje
OFŠ.
03/6 RM děkuje členům a zejména předsedům všech komisí Rady města, které pracovaly
v minulém volebním období. RM vyzývá všechny volební strany, aby aktualizovaly své návrhy na
ustanovení do následujících komisí: Bytové komise, Komise pro regeneraci MPR, Kulturní komise.
Komise pro zájmovou činnost dětí a mládeže, Komise pro přidělování bytů v DPS.
03/7 Starosta informoval RM o výsledcích soutěže měst a obcí ve sběru vyřazených elektrozařízení
za období 1.11.13 – 31.10.2014 (společnost Elektrowin a.s.). Město Horšovský Týn dosáhlo
v kategorii „Nejvyšší naplněnost wintejneru-nechlazení“ nejlepšího výsledku a s tím spojenou
odměnu 20 000,-Kč. Vyřizuje OFŠ.
03/8 RM jmenovala členy realizačního týmu na dotační titul „Rekonstrukce ul. Pionýrů“ ve složení:
Václav Mothejzík (hlavní manažer), David Škopek (asistent hlavního manažera), Ing. Radek
Poslední (finanční manažer) a Jiří Červenka (zástupce partnera projektu). Vyřizuje KS.
03/9 RM projednala návrh spol. CHVaK a.s. provozovatele vodohospodářské infrastruktury města
na doplnění plánu oprav a obnovy o pořízení 2 ks čerpadel v ceně 938 tis. Kč (bez DPH). Vyřizuje
starosta.
03/10 RM vzala na vědomí informaci tajemníka, že podle ustanovení § 2 odst 1 nařízení vlády
č.37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
může být poskytnuta měsíční odměna ve smyslu nařízení vlády č. 375/2010 Sb., až do výše
stanovené v tomto nařízení. Měsíční odměny se poskytují ode dne, který stanoví zastupitelstvo,
nejříve však ke dni jejich schválení v ZM (15.12.2014). Pro Horšovský Týn může být přiznána
odměna u členů RM v celkové výši 1 910,--Kč (1 650,--Kč za funkci člena rady + 260,-- Kč
příplatek podle počtu obyvatel) a předsedů výborů a komisí v celkové výši 1 560,-- Kč (1 300,- Kč
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za funkci předsedy + 260,- Kč příplatek podle počtu obyvatel). U členů ZM je možno dle platných
tabulek přiznat odměnu v celkové výši 660,- Kč (400,- Kč za člena zastupitelstva + 260,- Kč
příplatek podle počtu obyvatel). RM ukládá tajemníkovi připravit podklady pro jednání ZM.
Vyřizuje tajemník. Řeší ZM.
03/11 RM projednala návrh RO č. 4/2014 předložený ved. OFŠ a doporučila ZM na nejbližším
jednání návrh schválit. Řeší ZM, vyřizuje starosta.
03/12 RM rozhodla doporučit ZM v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů schválit návrh opatření k zajištění plynulého
hospodaření města do doby schválení rozpočtu na rok 2015 s tím, že hospodaření města se bude
řídit rozpočtem roku 2014 tak, že měsíční čerpání bude ve výši 1/12 základního rozpočtu, to
znamená příjmy + výdaje bez investičních akcí. ZM souhlasí s úhradou investiční akce „kanalizace
Horšov“, která byla zahájena v roce 2014. Vyřizuje starosta. Řeší ZM.
03/13 RM předá do jednání nejbližšího ZM požadavek ke zmocnění RM k provedení posledního
rozpočtového opatření v r. 2014. Na nejbližším jednání ZM v r. 2015 bude toto RO dáno
zastupitelům na vědomí. Řeší ZM.
03/14 RM projednala žádost SDH Oplotec ve věci pořízení palivové nádrže včetně úchytů, víčka
a kohoutu vývěvy. RM souhlasí s nákupem uvedených dílů s tím, že samotná oprava bude
provedena členy SDH Oplotec. Vyřizuje starosta a OFŠ.
03/15 RM vzala na vědomí informaci starosty o probíhajícím šetření Inspekce životního prostředí
na skládce Lazce. RM pověřuje starostu sledováním výsledků šetření a jejich podáním do jednání
RM.
03/16 RM vzala na vědomí předloženou Výroční zprávu o činnosti Základní školy Horšovský Týn,
okres Domažlice, příspěvková organizace za školní rok 2013/2014.
03/17 RM vzala na vědomí zápis z jednání Ústřední inventarizační komise ze dne 3.12.2014. RM
na návrh ÚIK schvaluje vyřazení majetku města na středisku knihovna v celkové částce 18.001,- Kč
(poškozené stolky, nefunkční kopírka), na středisku pečovatelská služba v celkové částce 3.356,Kč (rozbité varné konvice, doplňky do auta Seat), na středisku správa v celkové částce 204.588,21
Kč (nefunkční PC 1x, telefonní přístroje, poškozené kancelářské židle, 9x kontejnery na separovaný
odpad, poškozený stůl pod PC, pramice 2x, nefunkční čtečka kódů atd.) dle jednotlivých zápisů na
Protokolech o vyřazení majetku. Řeší odbor MIM a OFŠ.
03/18 RM po projednání schválila Smlouvu o zřízení služebnosti mezi městem Horšovský Týn
a společností O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 Michle, zastoupená na
základě plné moci ze dne 4.7.2014 společností ŠINDY a.s., 5. května 16, 252 41 Dolní Břežany.
Služebnost spočívá v právu zřízení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné
komunikační sítě (optický kabel) – „71010-007045_VPI Prodejna Horšovský Týn“ a to na
pozemcích KN 350/3 a 350/4, k.ú. Horšovský Týn, vstupu a vjezdu na dotčené pozemky
v souvislosti se stavbou ve prospěch oprávněného: O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2,
140 22 Praha 4- Michle – vlastníka a správce podzemního komunikačního vedení veřejné
komunikační sítě. Služebnost nezahrnuje též právo provádět na komunikačním vedení úpravy za
účelem jeho modernizace nebo zlepšení jeho výkonnosti. Služebnost bude zřízena za jednorázovou
úplatu ve výši 200,- Kč/bm +DPH v platné výši, minimální sazba 1.000,- Kč + DPH v platné výši.
Rozsah zatížení pozemku věcným břemenem byl vyznačen v geometrickém plánu č. 2593-718/2014
ze dne 1.11.2014, vyhotoveném Ing. Ivou Bolehovskou, Hnězdenská 767/2a, 181 00 Praha 8.
Celková délka činí 20,3 m. RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Řeší odbor MIM.
03/19 RM projednala žádost společnosti ProjektEl, s.r.o, Masarykova 436, Klatovy, která na
základě plné moci zastupuje společnost ČEZ Distribuce a.s. Děčín (dále jen „budoucí oprávněná
strana“), o vyjádření ke stavbě „ Horšovský Týn, Domažlická 816/17 - kNN“. Jedná se o novou
kabelovou přípojku NN pro účely podnikání na parcele KN 816/34 v Horšovském Týně v Cihlářské
ul. RM souhlasí s umístěním stavby v pozemcích města dle předloženého návrhu. RM v této
souvislosti schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti
a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-0009713/3/VB „Horšovský Týn, Domažlická 816/17 –
kNN“ s budoucí oprávněnou stranou. Věcné břemeno – služebnost spočívá v právu zřízení
a provozování zařízení distribuční soustavy „Horšovský Týn, Domažlická 816/17 – kNN“
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v pozemcích KN 816/15, 816/17, 2589/3, k. ú. Horšovský Týn, vstupu a vjezdu na dotčené
pozemky 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. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. Řeší
odbor MIM.
03/20 RM projednala předloženou žádost projektanta stavby - společnosti STEMONT JS s.r.o,
Hřbitovní 281, Horšovský Týn o souhlas vlastníka pozemku ke stavbě „Horšovský Týn, Petra
Bezruče, 640/4 - kNN“ na pozemcích města KN 2307 a 640/1, k. ú. Horšovský Týn. RM souhlasí se
stavbou dle předloženého návrhu. Po dokončení stavby bude rozsah zatížení pozemků vyznačen
v geometrickém plánu, vyhotoveném na náklady budoucího oprávněného a bude podkladem pro
vyhotovení smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti. Jednorázová náhrada činí 200,Kč/bm + DPH v platné výši za vedení nadzemního i podzemního vedení distribuční soustavy,
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. Návrh smlouvy o služebnosti
inženýrské sítě bude předložen do dalších jednání RM. Řeší odbor MIM.
03/21 RM po projednání schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 200052014
mezi městem Horšovský Týn a paní L. Š. Služebnost spočívá v právu zřízení a provozování stavby
„Kanalizační přípojka k domovní ČOV u RD“ a to na pozemcích KN 2405/1, 2633/1, 2633/4 k. ú.
Horšovský Týn, vstupu a vjezdu na dotčené pozemky v souvislosti se stavbou ve prospěch
oprávněného: p. L. Š. – vlastníka stavby. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úplatu ve výši
20,- Kč/bm + DPH v platné výši, minimální sazba 500- Kč + DPH v platné výši. Rozsah zatížení
pozemku služebností byl vyznačen v geometrickém plánu č. 2580-97/2014 ze dne 15.9.2014,
vyhotoveném Ing. Petrem Lahodou, nám. Republiky 52, Horšovský Týn. Celková délka činí
15,46 m. RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Řeší odbor MIM.
03/22 RM po projednání schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 200062014
mezi městem Horšovský Týn a paní L. Š. Služebnost spočívá v právu zřízení a provozování stavby
„Odvodnění objektu č. p. 193, ul. Karla Čapka“ a to na pozemku KN 477/30 k. ú. Horšovský Týn,
vstupu a vjezdu na dotčený pozemek v souvislosti se stavbou ve prospěch oprávněného: p. L. Š. –
vlastníka stavby. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úplatu ve výši 20,- Kč/bm + DPH
v platné výši, minimální sazba 500- Kč + DPH v platné výši. Rozsah zatížení pozemku služebností
byl vyznačen v geometrickém plánu č. 2583-107/2014 ze dne 3.10.2014, vyhotoveném Ing. Petrem
Lahodou, nám. Republiky 52, Horšovský Týn. Celková délka činí 43,21 m. RM pověřuje starostu
podpisem této smlouvy. Řeší odbor MIM.
03/23 RM doplňuje svoje usnesení č. 01/3 ze dne 13.11.2014 tak, že vypouští část věty „výměnu
kotle Hoterm 75 o výkonu 87kW za kotel Viadrus G90 o výkonu 80kW.“ a nahrazuje ji zněním
„výměnu 2ks kotle Hoterm 75 o výkonu 87kW za 2 ks kotle Viadrus G90 o výkonu 80kW“.
Vyřizuje Bytes HT a odbor MIM.
03/24 RM po projednání schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - „Vyčištění záchytného
rybníčku Podhájí u Horšovského Týna“ mezi Městem Horšovský Týna (objednatelem) a Senca
spol. s r.o. Spálené Poříčí (dodavatelem). Změna se týká prodloužení termínu ukončení akce a
stanovení podmínek pro případné vícepráce. RM pověřuje starostu podpisem dodatku. Vyřizuje
Bytes HT.
03/25 RM po projednání odsouhlasila vyčíslení víceprací na akci „střecha 105 N.R. Horšovský
Týn“ ve výši 60 705,-Kč (s DPH). Financování bude provedeno z položky velkých oprav 2014.
RM nesouhlasí s prodloužením termínu dodání díla. Vyřizuje Bytes HT.
03/26 RM vzala na vědomí odstoupení Ing. Josefa Holečka z funkce předsedy Nájemního družstva
Malé předměstí. RM po projednání navrhuje do funkce předsedy Nájemního družstva Malé
předměstí za Město Horšovský Týn, místostarostu Davida Škopka.
03/27 RM stanovila program prvního jednání ZM s tím, že pověřila starostu v případě potřebnosti
jeho rozšířením s tím, že nové věci budou dány ve známost zastupitelům do 12.12.2015. Řeší
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starosta.
03/28 Aktualizaci Jednacího řádu RM zajistí místostarosta a tajemník.
Hlasování o jednotlivých bodech, výše uvedených v programu proběhlo veřejně, zdvižením ruky.
Dlouhodobé úkoly
1) Výkazy o hospodaření 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 29.12.2014 od 12:30 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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