Usnesení z jednání rady města číslo 04
ze dne 29. 12. 2014 na MěÚ v Horšovském Týně

Kontrola plnění usnesení ZM č. 01
Schvaluje:
ad 1) pro účely RM vyřadit z usnesení;
ad 2) pro účely RM vyřadit z usnesení;
ad 3) vyřizuje OFŠ (odměny neuvolněným členům ZM), pro účely RM vyřadit z usnesení;
ad 4) vyřizuje odbor MIM (směna pozemků k.ú. HT - Radbuza), pro účely RM vyřadit z usnesení;
ad 5) vyřizuje odbor MIM (prodej k.ú. HT - MVE), pro účely RM vyřadit z usnesení;
ad 6) vyřizuje odbor MIM (prodej STL a přípojek Plzeňská ul.), pro účely RM vyřadit z usnesení;
ad 7) vyřizuje OFŠ (RO č.4 města na rok 2014), pro účely RM vyřadit z usnesení;
ad 8) vyřizuje OFŠ a starosta (provizorium na rok 2015), pro účely RM vyřadit z usnesení;
ad 9) vyřizuje starosta (realizace projektu - rek. ul.Pionýrů), pro účely RM vyřadit z usnesení;
Rozhodlo:
ad 1) řeší odbor MIM (zřízení služebnosti - výúsť Pivovarská ), pro účely RM vyřadit z usnesení;
ad 2) řeší odbor MIM (zřízení služebnosti - propustek Luční), pro účely RM vyřadit z usnesení;
ad 3) řeší odbor MIM (zřízení služebnosti - propustek Kocourov), pro účely RM vyřadit z usnesení;
ad 4) řeší odbor MIM (zřízení služebnosti - propustek Semošice), pro účely RM vyřadit z usnesení;
Zmocňuje:
ad 1) vyřizuje RM, zajišťuje OFŠ a KS (RO č.5/2014), pro účely RM vyřadit z usnesení.

Kontrola plnění usnesení RM č. 03
a) Generel kanalizace města Horšovský Týn - CHVaK a.s. předložil prvotní návrh zadání generelu.
Sleduje starosta.
b) 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.
c) RM se seznámila s projektovou dokumentací na rekonstrukci povrchu vozovky a chodníků v ulici
Pionýrů. Stavební řízení přerušeno. Sleduje starosta.
d) 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.
e) 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.
f) 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.
g) 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.
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Pozemek je užíván ke sportovním účelům, je zde umístěno dětské hřiště apod. RM žádá stanovisko
OV Horšov.
h) Zajištění společenského sálu. RM v rámci řešení bodu 4) Dlouhodobé úkoly rozhodne o možném
příspěvku na jednotlivé společenské akce pořádané pro veřejnost v sále Hotelu Šumava. RM
pověřila starostu jednání s majiteli Hotelu Šumava. První jednání proběhlo 23.12.2014. Jednání
bude pokračovat po 5.1.2015.
i) 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. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
j) 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. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
k) 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. Termín 21.1.2015.
l) 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, který byl do funkce zvolen 17.12.2014. Pro
účely RM vyřadit z usnesení.
m) Aktualizace Jednacího řádu RM zajistí místostarosta a tajemník. Řešeno na jiném místě zápisu.
Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Nové věci k projednání
04/1 RM projednala aktualizaci jednacího řádu a schválila jej v předloženém znění s tím, že jeho
účinnost nastane k 1.1.2015. Vyřizuje tajemník.
04/2 RM na základě návrhu a doporučení Komise pro přidělování bytů v DPS přidělila byt č. 10,
jižní strana, o výměře 42,95 m2 + 8,75 m2 lodžie paní M. H. Vyřizuje Bytes HT.
04/3 RM v souladu s usnesením ZM č. 01/2014 H) projednala návrh předloženého RO č. 5 rozpočtu
města Horšovský Týn na rok 2014 a schválila jej. Na vědomí ZM zajišťuje KS.
04/4 RM projednal žádost Ing. Josefa Holečka ve věci proplacení nevyčerpané dovolené za rok
2014 v rozsahu 13,5 dne. S odkazem na ustanovení § 79 odst.4 zákona o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, které stanovuje, že „nevyčerpal-li uvolněný člen zastupitelstva obce dovolenou
před uplynutím doby uvolnění k výkonu veřejné funkce, poskytne mu ji uvolňující zaměstnavatel“
RM konstatovala, že žádosti nelze vyhovět. RM předkládá žádost s jejím stanoviskem FV ZM.
Vyřizuje KS.
04/5 RM projednala žádost občanů s trvalým bydlištěm v ul. A. P. Čechova týkající se doplnění
stávajícího VO o jeden stožár. RM žádosti vyhověla. Řeší Bytes HT.
04/6 RM projednala žádost pana D. K. o zřízení dvou parkovacích míst (podélné stání) v ul.
Masarykova před objektem č. p. 81 - Chodská pekárna. K žádosti vydal negativní stanovisko odbor
dopravy a SH MěÚ Horšovský Týn, správce místních komunikací ( a chodníků) Bytes HT i MP.
RM s přihlédnutím k vyjádření příslušných orgánů žádosti nevyhovuje. Vyřizuje starosta.
04/7 RM projednala žádost SDH Horní Metelsko o proplacení částky 3 500.-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.
04/8 RM ukládá odboru MIM vstoupit do jednání s orgány ČR popř. PK ve věci získání pozemků
do vlastnictví města v lokalitách - Podražnice, Semošice, Horšov, podél Lidické, u ZŠ Zámecký
park, ul. Járy Cimrmana a ul. Výhledy. Vyřizuje starosta a odbor MIM.
04/9 Rada města Horšovský Týn, pověřuje Ing. Petra Lahodu, člena Zastupitelstva města
Horšovský Týn k přijímání prohlášení o vstupu do manželství ve smyslu § 11a odst. 1 písm. a)
zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,
2

ve znění pozdějších předpisů. Současně ve smyslu § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, RM stanovuje, že při významných příležitostech a občanských
obřadech může Ing. Petr Lahoda užívat závěsný odznak, tj. odznak, který má uprostřed velký státní
znak a po obvodu odznaku je uveden název Česká republika. Vyřizuje KS a OVVPP.
04/10 Rada města Horšovský Týn, pověřuje Ing. Jaroslava Vlasáka, člena Zastupitelstva města
Horšovský Týn k přijímání prohlášení o vstupu do manželství ve smyslu § 11a odst. 1 písm. a)
zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů. Současně ve smyslu § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, RM stanovuje, že při významných příležitostech a občanských
obřadech může Ing. Jaroslav Vlasák užívat závěsný odznak, tj. odznak, který má uprostřed velký
státní znak a po obvodu odznaku je uveden název Česká republika. Vyřizuje KS a OVVPP.
04/11 Rada města Horšovský Týn, pověřuje Ing. Ladislava Waltera, člena Zastupitelstva města
Horšovský Týn k přijímání prohlášení o vstupu do manželství ve smyslu § 11a odst. 1 písm. a)
zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů. Současně ve smyslu § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, RM stanovuje, že při významných příležitostech a občanských
obřadech může Ing. Ladislav Walter užívat závěsný odznak, tj. odznak, který má uprostřed velký
státní znak a po obvodu odznaku je uveden název Česká republika. Vyřizuje KS a OVVPP.
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 12. 1. 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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