Usnesení z jednání rady města číslo 11
ze dne 8. 4. 2015 na MěÚ v Horšovském Týně

Kontrola plnění usnesení ZM č. 03
Schvaluje:
ad 1) pro účely RM vyřadit z usnesení;
ad 2) pro účely RM vyřadit z usnesení;
ad 3) vyřizuje OMIM (prodej - pozemky P ČR), pro účely RM vyřadit z usnesení;
ad 4) vyřizuje OMIM (prodej KN 793/1 k.ú.Tasnovice), pro účely RM vyřadit z usnesení;
ad 5) vyřizuje OMIM (prodej KN 75/1 k.ú. Tasnovice), pro účely RM vyřadit z usnesení;
ad 6) vyřizuje OMIM (prodej k.ú.Horní Metelsko), pro účely RM vyřadit z usnesení;
ad 7) vyřizuje OMIM (prodej - Barnášovi), pro účely RM vyřadit z usnesení;
ad 8) vyřizuje OMIM (prodej - Wagnerovi), pro účely RM vyřadit z usnesení;
ad 9) vyřizuje OMIM (prodej KN 764/2 k.ú. Borovice), pro účely RM vyřadit z usnesení;
ad 10) řeší OMIM (záměr prodeje LČR – k.ú.Borovice), pro účely RM vyřadit z usnesení;
ad 11) řeší OMIM (bezúplatný převod pozemků na město – most), pro účely RM vyřadit z usnesení;
ad 12) řeší OMIM (bezúplatný převod pozemků na město - bydlení), pro účely RM vyřadit z
usnesení;
ad 13) řeší OMIM (bezúplatný převod pozemků na město – bydlení a komunikace), pro účely RM
vyřadit z usnesení;
ad 14) řeší VVPP (schválení příspěvků na obnovu památek), pro účely RM vyřadit z usnesení;
ad 15) řeší ZM (jednací řád), pro účely RM vyřadit z usnesení;
Ukládá
1) řeší RM - postup pro „Rekonstrukci a revitalizaci kláštera + aktualizace rozpočtového výhledu;
2) řeší RM - Studie povodňových nebezpečí - projednat opatření se všemi příslušnými správci toků
a vodohospodářských zařízení;
3) řeší RM - zjistit podmínky pro doplnění stávajících vyhlášených záplavových území
hydraulickými 2D model (Radbuza) a 1D model (Černý potok) a pro vyhlášení záplavových
území Křakovského a Lazeckého potoka a předložit ZM možnosti realizace těchto záležitostí.
Kontrola plnění usnesení RM č. 10
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. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
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e) 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 na následující
jednání ZM; do příštího jednání ZM předložit návrh na aktualizaci rozpočtového výhledu města
Horšovský Týn; jednání ve věci opuštěné služebny PČR - nám. Republiky 23 – dle vyjádření
ředitele KS PČR bude po smluvním zajištění výstavby nové služebny přistoupeno k prodeji bývalé
služebny P ČR vyřadit; řešit nevyčerpanou dovolenou Ing. Josefa Holečka, RM nemá právní
odůvodnění pro výplatu za nevyčerpanou dovolenou a žádost tímto zamítá, řeší starosta – vyřadit.
f) 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.
g) 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 – řešit s časovým odstupem; ad 3/ obchvat I/26 – jednání starosty
s ŘSD; ad 4/ přechod pro chodce Benešova (u parku) – řeší Bytes a místostarosta; ad 5.1/ vodní
nádrž na Křakovském potoce severně od parku – návrh do ZM; vyřadit; ad 6/ žádost p. Šrejber –
řešeno, vyřadit, 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.
h) Žádost společnosti Meclovská zemědělská a.s. o řešení situace zásobování pitnou vodou části
obyvatel Dolního Metelska. Starosta vyzval k jednání zástupce města - odboru MIM, žadatele –
Meclovské zemědělské, a společnosti CHVaK za účelem projednání dalšího postupu. Řeší starosta.
i) 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.
Nové věci k projednání
11/1 RM projednala žádost BYTES HT o odsouhlasení víceprací na akci: vyčištění záchytného
rybníčku Podhájí, ve výši 14 969,-Kč bez DPH. Jedná se o nezbytné práce, které nebyly začleněny
ve výkazu výměr. Jedná se o zpevnění přístupové cesty k rybníčku a přečerpání vody. RM souhlasí
s vícepracemi a jejich proplacením. Vyřizuje BYTES HT a OFŠ.
11/2 RM projednala prodej ojetého motorového vozidla – Škoda Octavia, RZ: 3P23636. Společnost
AUTOCENTRUM JAN ŠMUCLER s.r.o., Borská 59, Plzeň, která nabídla výkupní cenu 90.000,Kč. RM souhlasí s nabídkou a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Řeší místostarosta.
11/3 Starosta informoval RM o kontrolním zjištění uvedeným v protokolu o kontrole EX-POST
vypracovaném kontrolním orgánem Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad k projektu
„Výstavby chodníku a cyklostezky – Horšovský Týn, Vrchlického ul.“. RM rozhodla o podání
námitek a zároveň schválila Smlouvu o poskytování právních služeb s advokátní kanceláří JUDr.
Andreou Rečkovou a pověřila starostu jejím podpisem. Vyřizuje odbor MIM a starosta.
11/4 RM vzala na vědomí připomínku paní W. na nedořešenou část ulice Jelení směrem k řece, kde
po směně pozemků mezi městem a paní W. nebyly provedeny finální úpravy povrchů. RM navrhuje
zařazení předmětného úseku do přílohy rozpočtového výhledu a objednat potřebnou PD. Řeší
starosta a odbor MIM.
11/5 RM vzala na vědomí oznámení ředitelky ZUŠ Horšovský Týn paní Jany Lengálové, že
v souladu s ustanovením §73 odst. 1) zákoníku práce se ke dni 31.7.2015 vzdává pracovního místa
vedoucího zaměstnance – ředitelky ZUŠ Horšovský Týn. RM pověřila starostu vypsáním výběrové
řízení na pracovní místo vedoucího zaměstnance ředitele/ky ZUŠ Horšovský Týn s nástupem
k 1.8.2015.
11/6 RM vzala na vědomí návrh ředitelky MKZ ve věci vydání obecně závazné vyhlášky města,
která by řešila stanovení případů, při kterých se neuplatní doba nočního klidu, kterou se dle zák. č.
200/1990 Sb. o přestupcích rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Zároveň se RM seznámila se zněním
OZV řešící daný problém. RM souhlasí s návrhem a pověřuje tajemníka předložením návrhu
odboru kontroly a dozoru MVČR v Plzni.
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11/7 Do jednání RM se dostavila ředitelka MKZ paní Leona Císlerová, aby informovala o přípravě
oslav 70. výročí osvobození města. Dne 5.5.2015 dorazí ve 14 hod. na náměstí republiky konvoj
historických vozidel americké armády a budou položeny květiny k pamětní desce na domu č. p. 51
nám. Republiky. Hlavní program je směřován na 09.05.2015, tu u pamětní desky se uskuteční
dobová ukázka z květnových bojů roku 1945 a na závěr vystoupí jazzové orchestry. RM schválila
předložený program. Zajišťuje MKZ.
11/8 RM projednala dodatek k pojistné smlouvě č. 7720264942 se společností Kooperativa
pojišťovna, a.s., sídlo Praha 8 sjednané prostřednictvím společnosti RESPECT a.s., sídlo Praha, na
snížení pojistného vyplývajícího ze smlouvy pro město Horšovský Týna o 10%. RM souhlasí
s předloženým dodatkem a pověřuje starostu podpisem. Vyřizuje místostarosta.
11/9 RM po projednání schválila Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě,
která bude uzavřena mezi městem Horšovský Týn a panem J. a paní P. L. Služebnost spočívá
v právu zřízení a provozování stavby „Vodovodní a kanalizační přípojka k RD na poz. 787/4“ a to
na pozemku města KN 800/1 k. ú. Horšovský Týn, vstupu a vjezdu na dotčený pozemek
v souvislosti se stavbou ve prospěch budoucího oprávněného: J. a P. L. – budoucího 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 bude vyznačen
po dokončení stavby v geometrickém plánu. Řeší odbor MIM.
11/10 RM po projednání schvaluje Smlouvu o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS PK
středisko výroby Domažlice uzavřené mezi Městem Horšovský Týn a Správou a údržbou silnic
Plzeňského kraje, příspěvková organizace PK, Škroupova 18, Plzeň. Smlouva slouží jako doklad
investorovi prokazující právo provést stavbu „Horšov – prodloužení vodovodu pod komunikací
II/200“ na předmětných pozemcích (komunikace II/200 a III/20010) KN 2621, 2581 v obci
Horšovský Týn k. ú. Horšov pro účely řízení u příslušného stavebního úřadu. Smlouva se uzavírá
na dobu 2 let. Záruční doba na provedené práce v komunikaci je stanovena na 60 měsíců. Sazby za
dobu užití pozemku dle Sazebníku, který je přílohou smlouvy. Součástí smlouvy jsou technické
podmínky pro provádění prací v komunikaci/pozemku. RM pověřuje starostu podpisem této
smlouvy. Řeší odbor MIM.
11/11 RM projednala předloženou žádost o souhlas se stavbou vodovodní přípojky pro č. p. 18,
Horšov v délce cca 9 m, která se dotkne pozemku města KN 2461/1, k. ú. Horšov, kterou předložil
pan L. H. Přípojka bude vybudována dle předložené PD vyhotovené společností MEPOS, Ing.
Kovaříková, Domažlice. RM souhlasí se stavbou. RM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení služebnosti inženýrské sítě - vodovodní přípojka, služebnost bude zřízena za symbolickou
cenu 100 Kč. Ostatní náklady (tj. náklady na vyhotovení GP + náklady na vklad práva do KN) hradí
oprávněný. Důvodem snížené sazby je skutečnost, že v pozemku oprávněné strany je uložena
stávající kanalizace města, která bude po dokončení stavby kanalizačních stok v Horšově sloužit
jako dešťová kanalizace. Řeší odbor MIM.
11/12 RM po projednání schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Horšovský
Týn a společností RWE GasNet s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, zastoupené na základě
plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o. Plynárenská 499/1, 657 02 Brno. Věcné
břemeno spočívá v právu zřízení a provozování plynárenského zařízení – „STL plynovod a 6 ks
přípojek Horšovský Týn“ č.stavby 8800074179“ a to na pozemku KN 2585/4, k. ú. Horšovský
Týn, vstupu a vjezdu na dotčené pozemky v souvislosti se stavbou ve prospěch oprávněného:
RWE GasNet s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem – vlastníka a správce plynárenského
zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 500,-Kč + DPH v platné
výši. Rozsah zatížení pozemků věcným břemenem byl vyznačen v geometrickém plánu č.2600360/2014 ze dne 25.11.2014. Náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí uhradí
oprávněný. RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Řeší odbor MIM.
11/13 RM schvaluje Smlouvu o zajištění autorského dozoru projektanta mezi městem Horšovský
Týn a Ing. Jaroslavem Rojtem – Projekční kancelář, IČ: 122 85 447, Vodní 27, 344 01 Domažlice,
při investiční akci: „Prodloužení nové komunikace v průmyslové zóně“. Odměna za výkon činnosti
je stanovena na 23.000,-Kč (cena je bez DPH). Řeší odbor MIM.
11/14 RM schvaluje Příkazní smlouvu za zajištění stavebního dozoru stavebníka při investiční akci:
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„Prodloužení nové komunikace v průmyslové zóně“ uzavřenou mezi městem Horšovský Týn a
panem Jiřím Hafičem, IČ: 122 84 815. Odměna za výkon činnosti je stanovena na 37.000,-Kč
(příkazník není plátcem DPH). Řeší odbor MIM.
11/15 RM schvaluje Smlouvu o provádění odborných prací koordinátora BOZP při přípravě
a realizaci staveb při investiční akci: „Prodloužení nové komunikace v průmyslové zóně“ uzavřenou
mezi městem Horšovský Týn a společností BEZPO Plzeň s.r.o., IČ: 263 51 951, Hřímalého 805/3,
301 00 Plzeň. Řeší odbor MIM.
11/16 RM na základě návrhu Správce nebytového prostoru přiděluje do nájmu nebytový prostor
o velikosti 12,4 m2 v přízemí objektu č. p. 73, Nádražní ulice panu P. Š. za podmínek stanovených
dle Pravidel pro pronájem nebytových prostor. Vyřizuje Bytes HT.
11/17 Ředitelka Mateřské školy Horšovském Týně požádala o souhlas s čerpáním finančních
prostředků z FRIM na nákup univerzálního kuchyňského robota do objektu MŠ v ulici Pionýrů,
jehož pořizovací cena činí cca 50 000,-Kč. Původní robot M-051 je nefunkční a oprava nerentabilní.
RM souhlasí s použitím finančních prostředků z FRIM na nákup nového robota. Vyřizuje ředitelka
MŠ.
11/18 RM vzala na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Horšovský Týn, IČ
00253383 za rok 2014. Zpráva v závěru konstatuje, že při přezkoumání hospodaření územního
celku za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
11/19 RM uděluje plnou moc paní Bc. Michaele Tanzošové, MEPOS, Žižkova 101, Domažlice, aby
zastupovala město Horšovský Týn ve věci pořízení podkladů, jednání s právnickými a fyzickými
osobami a ve správním řízení pro udělení územního rozhodnutí vodohospodářského díla „Horšov –
prodloužení vodovodu pod komunikací II/200“. Vyřizuje odbor MIM a starosta.
11/20 RM vzala na vědomí Žádost o poskytnutí dotace, kterou žadatel – Plzeňský kraj žádá
poskytovatele Město Horšovský Týn o poskytnutí dotace ve výši 149 820,- Kč za účelem zajištění
dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje. Vzhledem k výši dotace rozhoduje o poskytnutí
dotace ZM. Termín pro vyřízení je 10.7.2015. Vyřizuje starosta.
11/21 RM projednala žádost Diecézní Charity Plzeň o zařazení do sítě sociálních služeb na území
Plzeňského kraje – nová kapacita služby, která je již součástí sítě v Domově sv. Vavřince Meclov.
Jedná se o navýšení z 8 na 15 osob u osob s chronickým duševním onemocněním. Rozšíření
kapacity zařízení je v souladu s Komunitním střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb na
Horšovskotýnsku a Holýšovsku. RM souhlasí se zařazením do sítě sociálních služeb. Vyřizuje
OSV.
11/22 RM projednala a schválila cenovou nabídku dodavatele M. K. ve věci zajištění dvou balkonů
u objektu radnice č. p. 50. U balkonů bylo zjištěno zatékání do objektu. Celková cena dodávky
zednických prací a položení hydroizolační folie činí 62 tis. Kč (bez DPH). Akce je kryta rozpočtem.
Vyřizuje místostarosta.
11/23 RM projednala žádost Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy o zařazení do sítě sociálních
služeb na území Plzeňského kraje – nová kapacita služby, která je již součástí sítě. Jedná se
o terénní formu poskytování sociální služby s cílovou skupinou – rodiny s dětmi, osoby s tělesným
postižením, senioři a osoby s chronickým onemocněním. Jedná se o navýšení kapacity služby ze
stávající 30 na 200. RM souhlasí se zařazením do sítě sociálních služeb. Vyřizuje OSV.
11/24 RM projednala žádost Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy o zařazení do sítě sociálních
služeb na území Plzeňského kraje – nová kapacita služby, která je již součástí sítě. Jedná se
o ambulantní a terénní formu poskytování sociální služby s cílovou skupinou – děti a mládež od 6
do 26 let ohrožené nežádoucími jevy, oběti domácího násilí a trestné činnosti, osoby bez přístřeší
a etnické menšiny. Jedná se o navýšení kapacity o 200 klientů. RM souhlasí se zařazením do sítě
sociálních služeb. Vyřizuje OSV.
11/25 RM projednala žádost Člověk v tísni, o.p.s. Nádražní 73, Horšovský Týn o zařazení do sítě
sociálních služeb na území Plzeňského kraje – nové sociální služby. Jedná se o ambulantní a terénní
formu poskytování sociální služby s cílovou skupinou – děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené
nežádoucími jevy, žijící v sociálně vyloučených komunitách osoby, které vedou rizikový způsob
života a etnické menšiny. Jedná se o novou službu. RM souhlasí se zařazením do sítě sociálních
služeb. Vyřizuje OSV.
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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) Zajištění společenského sálu. RM pověřila starostu jednáním s majiteli Hotelu Šumava.
Další jednání rady města se uskuteční v pondělí 20. 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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