Usnesení z jednání rady města číslo 05
ze dne 12. 1. 2015 na MěÚ v Horšovském Týně

Kontrola plnění usnesení RM č. 04
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. Řešeno
na jiném místě zápisu. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
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. RM jmenuje do Školské rady při ZŠ Horšovský Týn paní Marii
Škardovou a Ing. Břetislava Vokáče. Vyřizuje starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
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.
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 jednáním s majiteli Hotelu Šumava. Podmínky městského plesu dohodnuty. Na
základě výsledku této akce bude hledáno definitivní řešení. Přeřadit do dlouhodobých úkolů.
i) 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.
j) 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.
k) 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.
Nové věci k projednání
05/1 RM vzala na vědomí návrh rozpočtu města Horšovský Týn na rok 2015, který projednala
pracovní skupina zastupitelů města. RM rozhodla návrh rozpočtu města upravený pracovní
skupinou předložit všem členům zastupitelstva s tím, že starosta města pozve k jednání nad takto
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upraveným návrhem zastupitele, aby návrh rozpočtu, který bude předložen na jednání ZM 16. února
2015 mohl být v zákonné lhůtě zveřejněn na úřední desce.
05/2 RM projednala doporučení odboru ŽP MěÚ a souhlasí se zřízením dalších sběrných míst
elektrozařízení města Horšovský Týn pro systém Elektrowin a to v areálu sběren kovů na území
města. RM ukládá odboru ŽP připravit v tomto smyslu dodatek smlouvy s Elektrowinem a současně
uzavřít smlouvy s provozovateli jednotlivých sběren. Materiál následně předložit do jednání RM.
Řeší odbor ŽP.
05/3 RM zmocnila paní Lidmilu Kracíkovou, vedoucí odboru sociálních věcí Městského úřadu
Horšovský Týn ve věci podání a podepsání „Žádosti o dotaci na činnost vykonávanou obcemi
s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2015“ a podáním „Žádosti
o doplatek na pokrytí výdajů na činnost vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě
sociálně-právní ochrany dětí v roce 2014“ adresované poskytovateli MPSV ČR. Vyřizuje tajemník
a vedoucí OSV.
05/4 RM vzala na vědomí „Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálněprávní ochrany orgány sociálně-právní ochrany - odborem sociálních věcí Městského úřadu
v Horšovském Týně“. Standardy SPOD nabyly účinnost dnem 1.1.2015. Vyřizuje OSV.
05/5 RM projednala žádosti firmy Sdružení L + M, o rozšíření pronájmu nebytových prostorů
v objektu Nádražní ulice č. p. 73. Jedná se o jednu místnost (2.2) o velkosti 13,4 m2 v již užívaném
patře pronajaté části objektu. RM v souladu s doporučením Správce nebytových prostor Bytes HT,
souhlasí s pronájmem za podmínek stanovených správcem nebytových prostor. Řeší Bytes HT.
05/6 RM vzala na vědomí „Plán velkých oprav“ pro rok 2015, předložený jednatelem Bytes HT.
RM doporučila určité úpravy v předloženém návrhu. Definitivní rozsah bude stanoven na příštím
jednání RM za účasti jednatele Bytes HT.
05/7 RM projednala žádost pana R. V. ve věci možného podnájmu části pronajatého prostoru paní I.
V. za účelem podnikatelské činnosti.. Správce nebytových prostor Bytes HT nemá k případnému
podnájmu námitek. RM souhlasí s podnájmem nebytových prostor. Vyřizuje Bytes HT.
05/8 RM vzala na vědomí podnět občanů části Horní Metelsko ve věci zřízení osadního výboru.
Občané v této části založili přípravný sedmičlenný výbor. RM ukládá starostovi vejít ve styk
s určenou kontaktní osobou a získat návrh na předsedu OV. Zřízení OV, určení jeho členů a volba
předsedy je v kompetenci ZM. Přípravu podkladů pro jednání ZM v této věci zajistí KS. Sleduje
starosta.
05/9 RM vzala na vědomí žádost Policie ČR Krajské ředitelství P PK. ve věci realizace převodu
vlastnictví k pozemkům pp. č. 598/1, 2654/15 a 2311/2 k. ú. Horšovský Týn o celkové výměře
835 m2 z vlastnictví Města Horšovský Týn do příslušnosti hospodaření KŘP-PK. Kupní cena musí
být stanovena znaleckým posudkem v souladu s platnou oceňovací vyhláškou a převod vlastnictví
uskutečňován v souladu s ustanovením zák.,č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování
v právních vztazích. RM ukládá odboru MIM připravit podklady pro schválení záměru prodeje.
Řeší ZM, sleduje starosta.
05/10 RM ruší usnesení č. 95/11 ze dne 1.10.2014, usnesení č. 96/3 ze dne 22.10.2014 a usnesení
č. 03/14 ze dne 8.12.2014 ve věci veřejné zakázky „Vyčištění záchytného rybníčku Podhájí
u Horšovského Týna“. Vyřizuje Bytes HT. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
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
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provoz sálu. RM obdržela odpověď jednatele firmy KLEMPOSTAV, bez požadované kalkulace
provozních nákladů sálu.

Další jednání rady města se uskuteční v pondělí 26. 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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