Usnesení z jednání rady města číslo 08
ze dne 23. 2. 2015 na MěÚ v Horšovském Týně

Kontrola plnění usnesení ZM č. 02
Schvaluje:
ad 1) pro účely RM vyřadit z usnesení;
ad 2) pro účely RM vyřadit z usnesení;
ad 3) vyřizuje OMIM (záměr prodeje KN 793/1 k.ú.Tasnovice), pro účely RM vyřadit z usnesení;
ad 4) vyřizuje OMIM (záměr prodeje KN 75/1 k.ú. Tasnovice), pro účely RM vyřadit z usnesení;
ad 5) vyřizuje OMIM (záměr prodeje k.ú.Horní Metelsko), pro účely RM vyřadit z usnesení;
ad 6) vyřizuje OMIM (záměr prodeje KN 150/9 k.ú. HT), pro účely RM vyřadit z usnesení;
ad 7) vyřizuje OMIM (záměr prodeje pozemnky P ČR), pro účely RM vyřadit z usnesení;
ad 8) vyřizuje RM a OMIM (účast města ve výběrovém řízení), pro účely RM vyřadit z usnesení;
ad 9) vyřizuje OMIM (záměr prodeje KN 764/2 k.ú. Borovice), pro účely RM vyřadit z usnesení;
ad 10) řeší OMIM (zřízení věcného břemene – Hřbitovní ulice), pro účely RM vyřadit z usnesení;
ad 11) řeší OMIM (zřízení věcného břemene – VO Oplotec), pro účely RM vyřadit z usnesení;
ad 12) řeší OVÚP (doplnění ÚP – cesta u Lazeckého potoka), pro účely RM vyřadit z usnesení;
ad 13) řeší OVÚP (doplnění ÚP – změna areál bývalé Liko), pro účely RM vyřadit z usnesení;
ad 14) řeší OVÚP (doplnění ÚP – sběrna šrotu Železniční ul.), pro účely RM vyřadit z usnesení;
ad 15) řeší OVÚP (doplnění ÚP – nesouhlas se změnou využití), pro účely RM vyřadit z usnesení;
ad 16) řeší OVÚP (doplnění ÚP – administr. budova ZETES), pro účely RM vyřadit z usnesení;
ad 17) vyřizuje OFŠ (rozpočet 2015 - změny), pro účely RM vyřadit z usnesení;
ad 18) vyřizuje OFŠ (rozpočet 2015), pro účely RM vyřadit z usnesení;
Vyhlašuje:
ad 1) řeší místostarosta a OFŠ (Granty 2015), pro účely RM vyřadit z usnesení;
Souhlasí
1) vyřizuje starosta (vlajka pro Tibet), pro účely RM vyřadit z usnesení;
2) vyřizuje Bytes (snížení nájmu SOŠ a SOU), pro účely RM vyřadit z usnesení;
Vydává
ad 1) řeší KS (OZV 1/2015 – doplnění OZV č.3/2012 a č.1/2014), pro účely RM vyřadit z usnesení;
Ukládá
1) řeší RM (postup pro „Rekonstrukci a revitalizaci kláštera),
2) řeší RM (připravit aktualizovaný rozpočtový výhled),
3) řeší VpÚR a RM (povodňová nebezpečí a studii na webové stránky),
4) řeší RM (jednání o objektu Policie ČR nám. Republiky 23),
Rozhodlo:
ad 1) vyřizuje starosta a OFŠ (nepodávat správní žalobu), pro účely RM vyřadit z usnesení.
Kontrola plnění usnesení RM č. 07
a) Generel kanalizace města Horšovský Týn - CHVaK a.s. předložil prvotní návrh zadání generelu.
Sleduje starosta.
b) RM se seznámila s projektovou dokumentací na rekonstrukci povrchu vozovky a chodníků
v ulici Pionýrů. Stavební řízení přerušeno. Sleduje starosta.
c) RM projednala žádost SOŠ a SOU Horšovský Týn: cenová nabídka sanace vlhkého zdiva mateřské centrum akce roku 2016 - vyřadit; zajištění bezpečné chůze od autobusové zastávky
k dílnám a Penzionu - po cestě kolem zdi obory, úprava komunikace zařazena v rozpočtu 2015 vyřadit.
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d) 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.
e) Žádost Policie ČR Krajské ředitelství P PK. ve věci realizace převodu vlastnictví k pozemkům
p. 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. V řešení.
f) Žádostí o nápravu ve věci stékání dešťových a povrchových vod z městské komunikace na
pozemek pana M. Nápravu lze sjednat umístěním eco-drainu do vjezdu žadatele a jeho zaústěním
do městské kanalizace. Řešit v rámci úpravy komunikace Plzeňská (K Terénu), zahrnuto v návrhu
rozpočtu. Sleduje místostarosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení
g) RM projednala žádost Českého svazu chovatelů, Základní organizace Horšovský Týn – nájemce
areálu v ulici Jindřicha Jindřicha, o souhlas města k vybudování vodovodní a kanalizační přípojky
do tohoto areálu. RM souhlasí s vybudováním přípojek, náklady nepřekročí částku 25 tis. Kč vč.
DPH. Realizaci zajistí správce bytového a nebytového fondu města; bude hrazeno z fondu oprav.
Řeší Bytes HT, pro účely RM vyřadit z usnesení.
Nové věci k projednání
08/1 RM projednala žádost HZS PK, Územní odbor Domažlice o umožnění výcviku jednotek
požární ochrany v budově bývalé školy v ul. Vrchlického a to v termínech 2.3. 9.4., 10.4. a 11.4.
2015. RM souhlasí s tímto využitím za podmínky dodržení zásad BOZP a zajištění nepoškozování
majetku města. BYTES HT zajistí předání a převzetí prostor a včasnou informovanost dosavadního
uživatele o zamýšlené akci. Vyřizuje BYTES HT a starosta.
08/2 RM odsouhlasila na základě žádosti Bytes HT, spol. s r.o., provozovatele plynových kotelen,
výměnu 2 ks kotlů Hoterm 100 o výkonu 116kW a Termotéka 1 ks 116kW za 2 ks kotlů Viadrus
G90 o výkonu 120kW. Výměna se uskuteční v plynové kotelně ul. Vančurova č. p. 238, Horšovský
Týn z důvodu vadného kotlového tělesa. Vyřizuje Bytes HT, odbor MIM.
08/3 RM mění svoje usnesení č. 06/5 ze dne 26.1.2015 a vypouští slova „ze zohledněním míry
inflace za předchozí rok“. Řeší odbor MIM.
08/4 RM projednala nabídku společnosti EKO-KOM a.s. na převzetí (odkoupení) nádob na
separovaný odpad (papír, plasty, sklo) od města a jejich následnou zpětnou bezplatnou výpůjčku
městu Horšovský Týn. RM před rozhodnutím považuje za nutné upřesnit podmínky odkupu. Řeší
starosta.
08/5 RM projednala zápis z jednání Komise pro regeneraci MPR, která doporučuje zařadit do
dotačních akcí roku 2015 měšťanský dům č. p. 58 nám. Republiky (obnova oken a vchodových
dveří) a objekt Sýpka č. p. 129 Masarykova ul. (obnova krytiny, krovu a fasády). RM na základě
předběžných výsledků mykologického průzkumu rozhodla objekt č. p. 129 nezařazovat a zařadit
objekt Gorkého č. p. 6 (obnova krovu a krytiny). Vyřizuje OVVPP.
08/6 RM po projednání schvaluje Výzvu k podání nabídky na akci „Výměna střešní krytiny,
(oprava krovu), dům č. p. 6 ul. Gorkého Horšovský Týn“ a Zadávací dokumentaci na tutéž akci.
RM ukládá Bytes HT zajistit výběrové řízení a jmenuje členy výběrové komise: Zdeněk Křivka,
Josef Ratz, David Škopek (náhradník Václav Mothejzík). Vyřizuje Bytes HT.
08/7 RM vzala na vědomí nabídku Dohody o mediální spolupráci mezi Deníkem a městem
Horšovský Týn. V současné době RM nepovažuje předloženou nabídku za aktuální. Vyřizuje
starosta.
08/8 RM projednala cenovou nabídku na PD pro stavbu STL plynovodu Horšovský Týn, Plzeňské
předměstí předloženou firmou Streicher, s.r.o. Štěnovice ve výši 82 tis. Kč (bez DPH). Nabídková
cena obsahuje PD pro realizaci, výkaz výměr, plán BOZP a geodetické zaměření. RM souhlasí
s nabídkou a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Vyřizuje starosta.
08/9 RM projednala žádost paní J. T., majitelky provozovny Restaurace Pod Radnicí ve věci zřízení
vyhrazeného místa pro parkování vozidla zajišťujícího rozvoz obědů. RM nesouhlasí s vyhrazením
místa pro parkování dle požadavku. Vyřizuje KS.
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08/10 RM vzala na vědomí nabídku vydavatelství PROXIMA Bohemia, spol. s r.o. Ve věci vydání
knihy – Česká republika, města obce, kde bude prezentováno i město Horšovský Týn. RM souhlasí
s prezentací města v rozsahu základního prostoru, který je poskytnut zdarma. Vyřizuje
místostarosta.
08/11 RM projednala žádost Osadního výboru Horšov ve věci o rozšíření veřejného osvětlení
v části Horšov dle přiloženého plánku. Jedná se o dva světelné body na pozemku č. 2470/1.
Zajišťuje Bytes ve spolupráci s místostarostou.
08/12 RM projednala žádost JSDHO Horšovský Týn ve věci zakoupení zvedacího vzduchového
vaku. JSDHO získala finanční dar ve výši 10 tis. Kč za účelem nákupu potřebné techniky. Cena
vaku činí 30 tis. Kč a takto pořízený vzduchový vak včetně příslušenství bude zařazen do majetku
města. RM souhlasí uvolnění finančních prostředků ve výši 20 tis. Kč. Vyřizuje starosta a OFŠ.
08/13 RM projednala žádost pana P. Z. o odkoupení pozemků KN 1291 a 1292 v k. ú. Horšovský
Týn za účelem výstavby jezdecké haly. RM nevyhovuje žádosti. Záměr žadatele není v souladu
s územním plánem města. S ohledem na skutečnost, že o prodeji nemovitých věcí přísluší
rozhodnutí zastupitelstvu města, žadatel má právo vznést námitku proti rozhodnutí RM tomuto
orgánu města. Řeší odbor MIM.
08/14 RM projednala žádost manželů P. o odkoupení částí pozemků KN 2321/3 a KN 2587/5
o celkové výměře cca 358 m2 v k. ú. Horšovský Týn. RM vyhovuje žádosti. Řeší ZM, podklady pro
jednání připraví odbor MIM.
08/15 RM projednala žádost Správy o údržby silnic Plzeňského kraje, příspěvkové organizace,
Škroupova 18, 306 13 Plzeň o bezúplatný převod pozemků KN 845/4 ostatní plocha – silnice
o výměře 257 m2 a pozemku KN 845/8 ostatní plocha silnice o výměře 300 m2 v kat. území
Tasnovice. Na pozemcích města je umístěna jejich stavba silnice III. třídy č.1973. RM odkládá
svoje rozhodnutí ve věci bezúplatného převodu pozemků města na kraj a ukládá odboru MIM, aby
projednal s žadatelem možnost vyřazení silnice III/20010 na pozemku KN 2461/1 v k. ú. Horšov ze
silniční sítě a jejího převodu do vlastnictví města. Zpráva bude předložena zpět do jednání RM. Řeší
odbor MIM.
08/16 RM projednala žádost paní V. T. o odkoupení části pozemku KN 1086/24 v k. ú. Horšovský
Týn za účelem rozšíření plochy kolem RD. RM nevyhovuje žádosti. Doposud nebyly odstraněny
překážky bránící prodeji pozemků v dané lokalitě. S ohledem na skutečnost, že o prodeji
nemovitých věcí přísluší rozhodnutí zastupitelstvu města, žadatelka má právo vznést námitku proti
rozhodnutí RM tomuto orgánu města. Řeší odbor MIM.
08/17 RM projednala žádost společnosti TAUBENHANSL s.r.o. Masarykova , 346 01 Horšovský
Týn o odkoupení části pozemku KN 1844/1 v k. ú. Horšovský Týn za účelem rozšíření výrobních
ploch včetně zřízení parkoviště. RM postupuje žádost k vyjádření Výboru pro územní rozvoj ZM.
08/18 RM bere na vědomí materiál předložený odborem MIM, který se týká změny cen
zemědělských pozemků. RM schvaluje dodatky k nájemním smlouvám, kde výše nájemného byla
stanovena podle vyhlášky č. 412/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 412/2008 Sb.
byla zrušena a nahrazena novou vyhláškou Mze ČR č. 298/2014 Sb. Dodatkem se zohledňuje výše
nájemného v souladu se změnou cen pozemků. RM pověřuje starostu podpisem dodatků
k nájemním smlouvám. Řeší odbor MIM.
08/19 RM bere na vědomí zápis z jednání Ústřední inventarizační komise o provedení
inventarizace majetku města Horšovský Týn ke dni 31. prosince 2014. RM na návrh ÚIK
schvaluje vyřazení majetku města v celkové hodnotě 32 280,53,- Kč dle jednotlivých zápisů na
Protokolech o vyřazení majetku (4x poškozená kancelářská židle, 1x nefunkční kopírka, 1x
nefunkční akumulační kamna pro středisko správa a pro středisko knihovna 1x poškozený
skartovací stroj a kartotéky). Řeší odbor MIM a OFŠ.
08/20 RM projednala předloženou žádost manželů K. o povolení přejezdu přes pozemek města KN
348/6 v k. ú. Semošice z důvodu zřízení vedlejšího příjezdu na parcelu KN 350 v k. ú. Semošice,
na které budou žadatelé stavět nový rodinný dům. RM souhlasí s přejezdem pozemku města KN
348/6 směrem na pozemek KN 350 za podmínky, že dojde-li k jinému využití pozemku města KN
348/6, než je v současné době (veřejné prostranství) prodej pozemku apod., tento souhlas pozbývá
platnosti, a to bez nároku na náhradu škody či nákladů na zřízení přejezdu. Řeší odbor MIM.
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08/21 RM projednala žádost manželů T. o prominutí nájmu z pozemků za rok 2015, které bude
město v roce 2015 žadatelům prodávat. RM postupuje žádost k vyjádření a stanovisku odboru MIM.
08/22 RM projednala připomínky k řešení dopravní situace ve městě. A/ - parkování ve spodní části
nám. Republiky – řešit osazením dopravní značky IP13b (s parkovacím kotoučem) s tabulkou E12
(časový rozsah) na hranici domů č. p. 58 a 59. Tím bude časově omezeno parkování po levé straně
ulice. Prostor od dopravní značky směrem k brance řešit – V12a (žlutá čára klikatá). B/
Lobkovicovu ulici zjednosměrnit od ul. 5.května k ul. Prokopa Holého se zákazem zastavení B28
po pravé straně. C/ zajistit zřízení přechodu pro chodce na kruhové křižovatce U PENNY na
odbočce k parkovišti před nákupním střediskem. Souhlas příslušných orgánů zajišťuje Bytes HT.
08/23 RM projednala podnět MO ČRS Horšovský Týn v rámci přípravy nového územního plánu
města, kterým navrhuje vybudovat vodní nádrž na Křakovském potoku a to v rámci
protipovodňových opatření vyhlášených Mze ČR. RM předává podnět VpÚR.
08/24 RM projednala cenovou nabídku společnosti Geodezie Jihozápad s.r.o. na vyhotovení
účelových map – podkladů pro projekty. Jedná se o akce: Semošice - MK, HT – chodník Lidická,
HT – parkovací plochy Sylvánova, HT – odbočovací pruh I/26 a HT – Masarykova ul. V celkové
výši 25 602,- Kč. RM souhlasí s předloženou nabídkou. Vyřizuje odbor MIM.
08/25 RM vzala na vědomí sdělení ředitelky ZŠ a OŠ, kterým oznamuje nevyužití tzv. Schodolezu,
který má škola ve výpůjčce od města Horšovský Týn. Zároveň oznamuje a doporučuje jeho využití
pro studentku čtvrtého ročníku šestiletého Gymnázia v Tachově. RM souhlasí u uzavřením smlouvy
o výpůjčce mezi městem Horšovský Týn a Gymnáziem Tachov na dobu určitou do 30.6.2017.
Vyřizuje odbor MIM.
08/26 ZM svým usnesením č. 02/2015 A bod 8 schválilo účast města ve výběrovém řízení
advokátem Viktorem Švantnerem, Plzeň dne 29.12.2014 pod sp. zn. KSPL 54 INS 14809/2013.
ZM rozhodlo, že nabídka bude podána pouze na soubor nemovitých věcí – položka 1 až 8
a zmocnilo RM stanovením nabídkové ceny. RM stanovila nabídkovou cenu ve výši 601 tis. Kč.
Podání nabídky řeší odbor MIM. Výsledek zpět do jednání RM.
08/27 RM jmenovala komisi pro otevírání obálek k veřejné zakázce „Prodloužení nové komunikace
v průmyslové zóně“, která se uskuteční dne 5. 3. 2015 od 8,00 hod. V Plzni, Teslova 1202/3 ve
složení Bc. Lucie Soukupová, Ing. Michaela Dudlová a Ing. Jana Sejpková. RM jmenovala komisi
pro hodnocení nabídek k veřejné zakázce „Prodloužení nové komunikace v průmyslové zóně“ ve
složení Bc. Lucie Soukupová, pan Václav Mothejzík, Ing. Anna Jurečková. Náhradník pan David
Škopek. Informace zpět do jednání RM.
Hlasování o jednotlivých bodech, výše uvedených v programu proběhlo veřejně, zdvižením ruky.
Dlouhodobé úkoly
1) Výkazy o hospodaření za IV.Q 2014 – předloženy, výsledky hospodaření v relaci. RM rozhodla
o nahrazení stávajících výkazů přehledy o čerpání rozpočtu dle jednotlivých položek za rok 2014
k 30.4.2015.
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) Zajištění společenského sálu. RM pověřila starostu jednáním s majiteli Hotelu Šumava.
Další jednání rady města se uskuteční v pondělí 9. 3. 2015 od 15:00 hod. v kanceláři starosty.
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….................................
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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