Usnesení z jednání rady města číslo 10
ze dne 23. 3. 2015 na MěÚ v Horšovském Týně

Kontrola plnění usnesení RM č. 09
a) Generel kanalizace města Horšovský Týn - CHVaK a.s. předložil prvotní návrh zadání generelu.
Sleduje starosta.
b) RM uložila 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.
c) 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.
d) 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 postoupila žádost k vyjádření Výboru pro územní rozvoj ZM. Tento
předloženou žádost podporuje a doporučuje RM projednat se žadatelem konkrétní podobu záměru
a následně s příslušnými orgány podmínky realizace záměru. Žadatel záměr doplnil a RM postupuje
žádost do jednání ZM.
e) RM vzala na vědomí sdělení ředitelky ZŠ a OŠ, nevyužití tzv. Schodolezu, který má škola ve
výpůjčce od města Horšovský Týn. RM souhlasí u uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi městem
Horšovský Týn a Gymnáziem Tachov na dobu určitou do 30.6.2017. Vyřizuje odbor MIM, slouva
uzavřena. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
f) Úkoly plynoucí z usnesení ZM č.02/2015 - do příštího jednání ZM připravit podklady pro
rozhodnutí o dalším postupu při akci ,,Rekonstrukce a revitalizace kláštera“ - úkol běží, bude
předložen na ZM č 04; do příštího jednání ZM předložit návrh na aktualizaci rozpočtového výhledu
města Horšovský Týn - úkol běží, bude předložen na ZM č 04; zveřejnit studii povodňových
nebezpečí na webových stránkách města zveřejněno, vyřadit; vstoupit v jednání ve věci opuštěné
služebny P ČR - nám. Republiky 23) – po smluvním zajištění výstavby nové služebny bude
přistoupeno k prodeji bývalé služebny P ČR; řešit nevyčerpanou dovolenou Ing. Josefa Holečka, viz
zápis FV – RM nemá právní odůvodnění pro výplatu za nevyčerpanou dovolenou.
g) RM se seznámila se zápisem z jednání OV Horní Metelsko, včetně požadavků a návrhů na
zlepšení prostředí. Po prověření jednotlivých bodů příslušnými odbory a Bytesem zaujme RM
stanovisko k předloženým návrhům. Řeší starosta.
h) RM vzala na vědomí podklady předložené VpÚR a zaujala k jednotlivým bodům následující
stanoviska. ad. 1/ odkup pozemků v PZ – vyjádření investora do 30.6.; ad 2/ křižovatka Gorkého,
Plzeňská , 5.května, Hradební – zatím beze změny; ad 3/ obchvat I/26 – jednání starosty s ŘSD; ad
4/ přechod pro chodce Benešova (u parku) – řešit projekčně Bytes a místostarosta; ad 5.1/ vodní
nádrž na Křakovském potoce severně od parku – návrh do ZM; ad. 5.2/ - rozšíření průmyslové
plochy u fi. Taubenhansl – řešeno na jiném místě zápisu - vyřadit; ad 6/ žádost p. Šrejber – řešeno
na jiném místě zápisu; ad 7/ - pozemky u FADISu – možný odkup, RM zjistí bližší informace; ad 8/
míčovna – možnost využití; ad 9/ komunikace v OZ Karpem – součinnost města s investorem, běží.
i) RM projednala žádost společnosti Meclovská zemědělská a.s. o řešení situace zásobování pitnou
vodou části obyvatel Dolního Metelska. RM pověřuje starostu svoláním jednání za účasti zástupce
města - odboru MIM, žadatele – Meclovská zemědělská, a společnosti CHVaK za účelem
projednání dalšího postupu. Řeší starosta.
j) RM vzala na vědomí informaci zástupce spolku Sýpka 2014 o činnosti spolku a připravovaným
výročím 300 let existence sýpky. RM doporučila spolku spojit výročí objektu sýpky s oslavou „Dnů
evropského dědictví“, které se uskuteční v první polovině měsíce září 2015. Pro účely RM vyřadit z
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usnesení.
k) RM projednala žádost pana L. Š. ve věci zahrnutí pozemků č. 861/10 a části 861/1 do nového
územního plánu jako parcely k zastavění. VpÚR doporučuje vyhovět žádosti pouze na pozemku
č. 861/10. Postoupit do ZM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Nové věci k projednání
10/1 RM projednala žádost pana F. S. o výjimku z Nařízení Rady města, upravující režim parkování
na nám. Republiky. Požadovaná výjimka se týká bezplatnosti parkovacích karet pro rezidenty. RM
konstatuje, že současný systém je již dlouhodobě zavedený a funkční, v letošním roce bylo prodáno
několik parkovacích karet, dosud další podobný požadavek nebyl doručen. RM nesouhlasí
s udělením výjimky Vyřizuje kancelář starosty.
10/2 Starosta seznámil RM se současným stavem rozpracovanosti nového Územního plánu města.
Dále RM projednala návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo mezi městem Horšovský Týn a Ing.
arch. Janou Benešovou, ATELIER URBI, Brno. Dodatek upravuje nerealizaci SEA, zapracování
změn podmínek v území v čase od zahájení prací na zakázce a upřesňuje termín předložení návrhu.
Celková cena cena díla se snižuje o 40 000,-Kč, termín předložení návrhu ÚP je 12.5.2015. RM
souhlasí s uzavřením dodatku a pověřuje starostu jeho podpisem.
10/3 RM projednala návrhy smluv o dílo s Projekční kanceláří Ing. Rojt, Domažlice na akci A/
„Sídliště Sylvánov v Horšovském Týně“ v ceně 28 000,-Kč bez DPH a B/ Lokalita u ZŠ
Masarykova a před sýpkou v H. Týně“ v ceně 38 000,- Kč bez DPH. RM schvaluje návrhy smluv
a pověřuje starostu jejich podpisem, vyřizuje kancelář starosty.
10/4 Starosta seznámil RM se současnými možnostmi další výstavby RD v návaznosti na platnou
Územní studii v lokalitě Lidická. RM po projednání souhlasí s objednáním přepracování studie za
účelem přípravy dalších parcel pro RD a pověřuje starostu dalším jednáním.
10/5 RM projednala a schválila návrh smlouvy o dílo mezi městem Horšovský Týn a firmou
Streicher s.r.o, Štěnovice na zhotovení PD na akci: plynofikace Plzeňského předměstí. RM pověřuje
starostu podpisem smlouvy, vyřizuje kancelář starosty.
10/6 RM projednala cenovou nabídku na zhotovení aktualizace „Územní rozvojové strategie
rozvoje města Horšovský Týn vč. Situační analýzy (socioekonomické situace), SWOT analýzy,
určení prioritních oblastí, strategických cílů a projektových záměrů“ od Regionálního sdružení
Šumava, z.s.p.o., Stachy ve výši 80 000,-Kč. RM souhlasí s nabídkovou cenou, schvaluje
předložený návrh SoD a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Vyřizuje kancelář starosty.
10/7 RM projednala žádost OS Práčata, zastoupené panem E. S. o možnost uspořádat vystoupení
pro širokou veřejnost v objektu bývalého kapucínského kláštera v termínu 30.5.2015 od 14.00 do
22.00 hod. RM nemá námitek a souhlasí s uskutečněním akce za podmínek dodržení bezpečnosti
návštěvníků a požární ochrany. Za toto odpovídá pořadatel. Vyřizuje Bytes HT.
10/8 RM vzala na vědomí zamítavou odpověď Plzeňského kraje ve věci převodu pozemků
v lokalitě OZ Lidická. RM ukládá starostovi s ohledem na nový územní plán města zahájit jednání
s hejtmanem Plzeňského kraje. Nabízí se možnosti směny pozemků mezi městem a PK. Řeší
starosta a OMIM.
10/9 RM po projednání schvaluje Smlouvu o společném užívání vodního díla – studny města
(označené jako Tasnovice – náves I) umístěné na pozemku KN 793/1, k. ú. Tasnovice, mezi městem
Horšovský Týn a panem M. K. Smlouva se uzavírá na dobu 10 let. Řeší odbor MIM.
10/10 RM vzala na vědomí předložený materiál týkající se bezúplatného převodu pozemků pod
místní komunikací označeného č. 121 jako veřejně prospěšná stavba dopravní infrastruktury –
propojení severní a jižní části města s přemostěním řeky Radbuzy. RM doporučuje ZM schválit
bezúplatný převod částí pozemků KN 1509/90, 1509/93, 1509/94, 1514 a pozemků KN 1509/91,
2578/13, 2628 k. ú. Horšovský Týn z vlastnictví ČR-Státního pozemkové úřadu do vlastnictví
města. Jedná se o převod pozemků pod veřejně prospěšnou stavbou dopravní infrastruktury. RM
ukládá odboru MIM předložit tento materiál k projednání do Zastupitelstva města. Řeší odbor MIM.
10/11 RM projednala nabídky na nákup služebního vozidla pro potřeby MěÚ od čtyř společností
v počtu šesti osobních vozidel. Jako cenově nejvýhodnější byla vybrána nabídka společnosti
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AUTOCENTRUM JAN ŠMUCLER s.r.o., Borská 59, 301 00 Plzeň, typ vozidla Škoda Rapid 1,2
TSI 77 kW v cenu 346 400,- Kč včetně DPH. RM souhlasí s nákupem vozidla. Řešeno rozpočtem
města na rok 2015. Řeší místostarosta.
10/12 RM projednala nabídku firmy ČEPRO, a.s., Dělnická 12, 170 00 Praha 7, jejímž předmětem
je odběr zboží a služeb prostřednictvím karet EuroOil. RM souhlasí s nabídkou (typ karet 12 –
pohonné hmoty, provozní náplně, myčka) a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Zároveň RM
souhlasí ukončením smlouvy karet CCS od firmy CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.,
Praha. Řeší OFŠ a místostarosta.
10/13 RM projednala návrh na úpravu Jednacího řádu ZM Horšovský Týn a ukládá starostovi
předložení návrhu do jednání ZM s tím, že pokud navrženou úpravu ZM schválí nastane jeho
účinnost od příštího jednání ZM. Vyřizuje KS.
10/14 RM vzala na vědomí informaci tajemníka MěÚ ve věci ukončení pracovněprávního vztahu
s vedoucí Městské knihovny Horšovský Týn k 30.6.2015. RM pověřuje tajemníka vypsáním
výběrového řízení na uvolnění pracovní místo a zároveň jmenuje výběrovou komisi pro posouzení
jednotlivých uchazečů ve složení: paní Miloslava Baxová, starosta pan Václav Mothejzík a zástupce
knihovny Domažlice. Náhradník místostarosta pan David Škopek.
10/15 RM na základě návrhu a doporučení Komise pro přidělování bytů v DPS přidělila byt č. 3,
jižní strana, o výměře 49,95 m2 manželům J. a E. S. Vyřizuje Bytes HT.
10/16 RM vzala na vědomí sdělení MŠ Horšovský Týn ve věci kalkulace ceny oběda pro cizí
strávníky na rok 2015. Celková cena oběda činí 52,-Kč a skládá se z nákladů na potraviny 25,-Kč,
náklady na mzdy 17,-Kč, odvody 6,-Kč, věcné náklady 4,-Kč.
10/17 RM vzala na vědomí Smlouvu o provedení hudební produkce s „Mysliveckou kapelou Atlas“
v ceně 8 500,-Kč, která se uskuteční v rámci Dne matek RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Řeší OFŠ a KSA.
10/18 Starosta informoval RM o zrušení Jednotky sboru dobrovolných hasičů část obce Borovice
(JPO V JSDH Borovice), zřízené městem Horšovský Týn. Důvodem ukončení a zrušení JPO V
JSDH v části obce Borovice jako části správního území města Horšovský Týn je nemožnost plně
zabezpečit stanovené právní normy, nařízení a pokyny pro její fungování a to především v oblasti
personální a výcvikové. Požární ochranu na území obce bude nadále zajišťovat v souladu s §29 zák.
č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších zákonů, JPO II JSDH Horšovský Týn, která
je jako JPO II vybavená odpovídající požární technikou a vozidly, která jsou technicky způsobilá
pro provoz na veřejných pozemních komunikacích. Vyřizuje starosta.
10/19 Starosta informoval RM o zrušení Jednotky sboru dobrovolných hasičů část obce Věvrov
(JPO V JSDH Věvrov), zřízené městem Horšovský Týn. Důvodem ukončení a zrušení JPO V JSDH
v části obce Věvrov jako části správního území města Horšovský Týn je nemožnost plně zabezpečit
stanovené právní normy, nařízení a pokyny pro její fungování a to především v oblasti personální a
výcvikové. Požární ochranu na území obce bude nadále zajišťovat v souladu s §29 zák. č. 133/1985
Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších zákonů, JPO II JSDH Horšovský Týn, která je jako JPO
II vybavená odpovídající požární technikou a vozidly, která jsou technicky způsobilá pro provoz na
veřejných pozemních komunikacích. Vyřizuje starosta.
10/20 RM pověřuje starostu udělením plné moci za město Horšovský Týn jako zmocnitel,
zmocněnci Krajskému ředitelství policie Plzeňského kraje k zastupování zmocnitele ve věci
projednávání výstavby nového objektu OOP Horšovský Týn. Vyřizuje starosta.
10/21 RM ustavila hodnotící komisi města Horšovský Týn, zastoupeného Bytes HT, spol. s r.o. Pro
akce realizované ve smyslu schváleného plánu tzv.“velkých oprav“ tzn. Finanční rozsah nad 30 tis.
Kč ve složení Zdeněk Křivka, Josef Ratz, Václav Mothejzík, David škopek, a Vladimíra Peteříková.
Náhradníci: Pavel Novák a Pavel Plachý. Řeší Bytes HT.
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
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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. Řešeno v bodě 10/3 tohoto zápisu. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
4) Zajištění společenského sálu. RM pověřila starostu jednáním s majiteli Hotelu Šumava.
Další jednání rady města se uskuteční ve středu 8. 4. 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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