Usnesení z jednání rady města číslo 13
ze dne 4. 5. 2015 na MěÚ v Horšovském Týně

Kontrola plnění usnesení RM č. 12
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) Úkoly plynoucí z usnesení ZM č. 02 a č. 03/2015 - do jednání ZM připravit podklady pro
rozhodnutí o dalším postupu při akci ,,Rekonstrukce a revitalizace kláštera“ - místostarosta
předložil souhrn všech usnesení týkajících se dané věci s tím, že do jednání ZM je předložen návrh
na jejich případná zrušení či úpravu. Text návrhu bude předložen do jednání ZM dne 11.5. – pro
účely RM vyřadit; aktualizace rozpočtového výhledu města Horšovský Týn – není nutná, je
v souladu s příslušnými předpisy, RM doporučuje úpravu přílohy obsahující výčet jednotlivých
investičních akcí – předložit do jednání ZM - vyřadit; Studie povodňových nebezpečí - projednat
opatření se všemi příslušnými správci toků a vodohospodářských zařízení; 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.
e) RM se seznámila se zápisem z jednání OV Horní Metelsko, včetně požadavků a návrhů na
zlepšení prostředí. RM vzala na vědomí vyjádření odboru MIM a společnosti Bytes HT. RM
pověřuje starostu projednáním podnětů s předsedou OV Horní Metelsko. Řeší starosta.
f) 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 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.
g) Žádost společnosti Meclovská zemědělská a.s. o řešení situace zásobování pitnou vodou části
obyvatel Dolního Metelska. Proběhlo jednání za účasti zástupců města, odboru MIM, Meclovské
zemědělské a společnosti CHVaK. Žadatel předá seznam odběratelů vody. Řeší starosta.
h) 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.
i) Vydání OZV města, která by řešila stanovení případů, při kterých se neuplatní doba nočního
klidu, kterou se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. V důsledku připomínek odboru kontroly a dozoru
MV ČR bude předloženo do jednání ZM v měsíci červnu.
Nové věci k projednání
13/1 Starosta seznámil členy RM s průběhem výběrového řízení na funkci vedoucí Městské
knihovny Horšovský Týn. Výběrová komise doporučila k přijetí Bc. Lucii Polákovou. RM nemá
námitek. Vyřizuje tajemník.
13/2 RM rozhodla vyhlásit konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele/ky příspěvkové organizace
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Základní umělecké školy Horšovský Týn, Sady Petra Bezruče 101, IČO 65571860. Náležitosti
vyhlášení konkurzu podle § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení
akonkursních komisí, jsou stanoveny v příloze, která je nedílnou součástí návrhu usnesení. RM
ukládá starostovi za účelem jmenování konkurzní komise zajistit dva zástupce za zřizovatele po
jednom zástupci KÚ PK, ČŠI, ZUŠ HT a odborníka podle typu příslušné školy. Řeší OFŠ a starosta.
13/3 RM projednala žádost PČR o prodloužení smlouvy o výpůjčce na nyní využívané prostory a
souhlasí s prodloužením do 30.9.2015. Vyřizuje BYTES HT.
13/4 RM projednala žádost manželů J. jako provozovatelů Staročeského Kašpárkova loutkového
divadla o možnost využití prostoru u hasičské zbrojnice ve Vrchlického ulici za účelem umístění
divadelního stanu pro 30 diváků. RM nemá námitek (souhlasí) s umístěním stanu ve dnech 14.17.5.2015 a umístěním 30 ks poutačů na sloupech veřejného osvětlení s tím, že prostor i sloupy
převezme po skončení žadatele na území města, Bytes HT. Vyřizuje KS a Bytes HT.
13/5 RM na základě návrhu a doporučení Komise pro přidělování bytů v DPS přidělila byt č. 7,
jižní strana, o výměře 46,60 m2 paní M. S. Vyřizuje Bytes HT.
13/6 BYTES HT zajistil PD na provedení rekonstrukce kotelny (výměna kotlů) v objektu MŠ
Vančurova. RM pověřuje Bytes HT výběrem dodavatele rekonstrukce kotelny s požadavkem
realizace rekonstrukce v době letních prázdnin. Vyřizuje Bytes HT.
13/7 RM vzala na vědomí žádost paní I. P., pana L. K. a pana P. K., spoluvlastníků pozemku p. č.
3015, k. ú. Horšovský Týn vě věci zařazení uvedeného pozemku v novém územním plánu jako
plocha určená pro výstavbu RD. RM doporučuje ZM vyhovět žádosti pouze částečně a to v rozsahu
plochy v dnešním platném ÚP řešené jako plocha bydlení. Řeší ZM.
13/8 Prokurista společnosti Horšovskotýnské lesy spol. s r.o. pan Josef Liška upozornil na
skutečnost, že rámci svolané valné hromady společnosti je nutné projednat změnu u statutárního
zástupce Města Horšovský Týn. Společenská smlouva stanoví, že město ve funkci jednatele
zastupuje starosta města. RM proto předloží do jednání ZM návrh na odvolání Ing. Josefa Holečka
z funkce jednatele společnosti Horšovskotýnské lesy spl. s r.o. a navrhuje do této funkce ustanovit
pana Václava Mothejzíka, starostu města Horšovský Týn. Do jednání ZM předloží KS.
13/9 RM ruší svoje usnesení č. 10/18 a 10/19 ze dne 23.3.2015. Zároveň RM vzala na vědomí
doporučení na zrušení Jednotky sboru dobrovolných hasičů část obce Věvrov (JPO V JSDH
Věvrov) a část obce Borovice (JPO V JSDH Borovice), zřízené městem Horšovský Týn. Důvodem
ukončení a zrušení JPO V JSDH v částech obce Věvrov a 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. Ke
zrušení jednotky lze přistoupit v případě souhlasu hasičského záchranného sboru kraje. RM ukládá
starostovi požádat o příslušný souhlas a po jeho získání předložit návrh na zrušení jednotek do
nejbližšího jednání ZM. Řeší starosta a ZM.
13/10 RM projednala žádost pana A. P. o souhlas města k převodu části pozemku KN 1039/1 v k. ú.
Horšovský Týn o výměře cca 250 m2 z vlastnictví ČR-Lesů České republiky, s.p. do vlastnictví
žadatele. RM nemá k předložené žádosti výhrady a souhlasí s převodem. Řeší odbor MIM.
13/11 RM odsouhlasila na základě žádosti Bytes HT, spol. s r.o., provozovatele plynových kotelen,
výměnu 3 ks plynových kotlů Hoterm 100 o výkonu 3x116kW za 2 ks kotlů Viadrus G90 o výkonu
2x120kW. Výměna se uskuteční v plynové kotelně ul. Vančurova č. p. 235, Horšovský Týn
z důvodu vadného kotlového tělesa. Vyřizuje Bytes HT, odbor MIM.
13/12 Žádost Českého zahrádkářského svazu o odkup pozemků v H. Týně – pod stávající
moštárnou v ulici Cihlářská. RM před svým rozhodnutím projedná věc se statutárními zástupci
organizace, termín schůzky řeší místostarosta.
13/13 RM po projednání schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-120008578/1 mezi městem Horšovský Týn a společností ČEZ Distribuce a. s. Teplická 874/8, 405 02
Děčín, zastoupené na základě plné moci společností COFELY a.s., Lhotecká čp. 793, 143 00 Praha
4. Věcné břemeno – služebnost spočívá v právu zřízení a provozování distribuční soustavy –
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„Horšovský Týn, Masarykova, METAL – VN, TS“ a to na pozemcích KN 1579/97, 1579/148
a 1582/96, k. ú. Horšovský Týn, vstupu a vjezdu na dotčené pozemky v souvislosti se stavbou
ve prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce a. s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín – vlastníka a správce
distribuční soustavy. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm +
DPH v platné výši, minimální sazba 1.000,- Kč + DPH v platné výši, umístění nadzemní stavby
technických zařízení za kus činí 500,- Kč + DPH v platné výši. Rozsah zatížení pozemku věcným
břemenem byl vyznačen v geometrickém plánu č. 25783-221/2014 ze dne 15.8.2014 Celková délka
činí 146 bm + 1x rozpojovací skříň v pilíři. RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Řeší
odbor MIM.
13/14 RM po projednání schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-120008648/001 mezi městem Horšovský Týn a společností ČEZ Distribuce a. s. Teplická 874/8, 405
02 Děčín, zastoupené na základě plné moci společností MONTPROJEKT a.s., Arnošta z Pardubic
2082, Pardubice. Věcné břemeno – služebnost spočívá v právu zřízení a provozování distribuční
soustavy – „Horšovský Týn, Gerresheimer, VN“ a to na pozemku KN 1585, k. ú. Horšovský Týn,
vstupu a vjezdu na dotčený pozemek v souvislosti se stavbou ve prospěch oprávněného: ČEZ
Distribuce a. s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín – vlastníka a správce distribuční soustavy. Věcné
břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm + DPH v platné výši, minimální
sazba 1.000,-Kč + DPH v platné výši Rozsah zatížení pozemku věcným břemenem byl vyznačen
v geometrickém plánu č. 2615-315/2014 ze dne 13.4.2015 Celková délka činí 4 bm RM pověřuje
starostu podpisem této smlouvy. Řeší odbor MIM.
13/15 RM bere na vědomí informaci o uplynutí lhůty na zveřejnění záměru města vyslovit souhlas
s postoupením nájemní smlouvy NS – 8/ 2012 na třetí osobu. Nájemní smlouvou NS – 8/2012 byla
pronajata část pozemku KN 3754/2 – ostatní plocha – neplodná půda o výměře 746 m 2
v k. ú. Horšovský Týn paní J. T. za účelem umístění prodejního kiosku u řeky Radbuzy v ul.
Littrowa (prodejní kiosek je ve vlastnictví nájemce). Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
mezi městem, stávajícím nájemcem a novým vlastníkem prodejního kiosku panem Zdeňkem
Rubášem o postoupení nájemní smlouvy NS – 8/2012. Rada města upozorňuje, že v případě stavby
prodejního stánku se jedná o stavbu dočasnou s trváním do 31.12.2016. Řeší odbor MIM.
13/16 RM projednala žádost pana M. K. o odkoupení pozemku KN 1223/2 v k. ú. Horšovský Týn,
dle přiložené přílohy za účelem výstavby rodinného domu. Záměr žadatele není v souladu s ÚPD.
RM nemá námitek k výstavbě RD v předmětné lokalitě a doporučuje ZM zařazení pozemku do
nového ÚP jako určeného pro bydlení. Řeší starosta.
13/17 RM bere na vědomí informaci o uplynutí lhůty na zveřejnění záměru města prodloužit
smlouvu o výpůjčce s panem K. P., jejímž předmětem je vodní nádrž na parc. č. 78 v k. ú. Oplotec,
včetně tohoto pozemku o výměře 1012 m2 o dalších 5 let. RM schvaluje dodatek, kterým se smlouva
o výpůjčce prodlužuje o dalších 5 let. Řeší odbor MIM.
13/18 RM bere na vědomí informaci o uplynutí lhůty na zveřejnění záměru města prodloužit
smlouvu o výpůjčce s panem L. C., jejímž předmětem je vodní nádrž na pozemku 323 v k. ú. Dolní
Metelsko, včetně tohoto pozemku KN 323 – vodní plocha o výměře 2572 m 2 a část pozemku KN
342 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 440m 2 v k. ú. Dolní Metelsko o dalších 5 let. RM
schvaluje dodatek, kterým se smlouva o výpůjčce prodlužuje o dalších 5 let. Řeší odbor MIM.
13/19 RM bere na vědomí průběžnou informaci o probíhající KoPÚ v katastrálním území Semošice.
RM projednala soupis nových pozemků vlastníka (Města Horšovský Týn) včetně stanovení ceny
pozemků a porostů vypracovaný v rámci provádění komplexní úpravy v katastrálním území
Semošice. Rada města v souladu s § 9 (20) zákona č.139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
souhlasí s návrhem nového uspořádání pozemků vlastníka zapsaného na LV 245 – Města Horšovský
Týn. Rada města dále bere na vědomí a souhlasí s návrhem nového uspořádání pozemků určených
pro umístění veřejně prospěšných zařízení. Plán veřejně prospěšných zařízení byl schválen
zastupitelstvem města. Pozemky budou převedeny do vlastnictví Města Horšovský Týn na LV 245.
RM pověřuje starostu podpisem těchto soupisů nových pozemků. Řeší odbor MIM.
13/20 RM po projednání přidělila z rozpočtové kapitoly Dotace ostatním společenským
organizacím v roce 2015 dotace těmto žadatelům: ZŠ a OŠ H. Týn - 2000,- Kč a 5000,- Kč, STP
MO Horšovský Týn - 25000,- Kč, KČP Horšovský Týn - 2000,- Kč, Diecézní charita Plzeň - 4000,3

Kč, Svaz neslyšících Domažlice - 2000,- Kč, Obnova kaple Srdce Ježíšovo o.s. - 5000,- Kč, Střelci
Horšovský Týn o.s. - 3000,- Kč, Kodadová Michaela Svržno - 4000,- Kč, Středisko pro ranou péči
Plzeň - 2000,- Kč, Automotoklub Horšovský Týn - 30000,- Kč, Diakonie ČCE Praha - 1000,- Kč,
OS Hašov - 11000,- Kč, SDH Horšovský Týn - 8000,- Kč, TJ Sedmihoří Oplotec - 15000,- Kč,
Blechy Městu!, z.s. - 3000,- Kč, ZO ČSCH H.Týn - 5000,- Kč, SDH Oplotec - 3000,- Kč. Vyřizuje
OFŠ.
13/21 RM po projednání přidělila z rozpočtové kapitoly Příspěvek organizacím na společenské a
kulturní akce v roce 2015 dotace těmto žadatelům: Sýpka 2014 - 10000,- Kč, SDH Horšovský Týn 14000,- Kč. Vyřizuje OFŠ.
13/22 RM po projednání přidělila z rozpočtové kapitoly Dotace společenským organizacím
pracujících s dětmi a mládeží dotace na činnost v roce 2015 těmto žadatelům : MO ČRS Horšovský
Týn - 6000,- Kč, Práčata z Týna - 7000,- Kč, SDH Horšovský Týn - 30000,- Kč, ZO ČSCH
Horšovský Týn - 25000,- Kč, PS Stopaři - 15000,- Kč Vyřizuje OFŠ.
13/23 RM po projednání přidělila z rozpočtové kapitoly Granty z rozpočtu města - „Jednorázové
akce pro mládež“ dotace na rok 2015 těmto žadatelům :SDH Horní Metelsko - 4500,- Kč, Vodácký
oddíl „7“ - 7000,- Kč, MO ČRS Horšovský Týn - 8000,- Kč, Práčata z Týna - 17000,- Kč, TJ
Dynamo Horšovský Týn oddíl ČSRS - 11000,- Kč a 3000,- Kč, SDH Horšovský Týn - 10000,- Kč,
GO -GO Horšovský Týn - 25000,- Kč, Blechy Městu!, z.s. - 10000,- Kč, ZO ČSCH Horšovský Týn
- 1500,- Kč, PS Stopaři - 2000,- Kč. Vyřizuje OFŠ.
13/24 RM po projednání přidělila z rozpočtové kapitoly Granty z rozpočtu města - „ Reprezentace
města“ dotace na rok 2015 těmto žadatelům : TK LAVIS Horšovský Týn - 25000,- Kč, ZO ČSCH
Horšovský Týn - 3500,- Kč. Vyřizuje OFŠ.
13/25 RM po projednání navrhla ZM přidělit z rozpočtové kapitoly Dotace společenským
organizacím pracujících s dětmi a mládeží dotace na činnost v roce 2015 těmto žadatelům: Vodácký
oddíl ,,7“ - 95.000,- Kč, TJ Dynamo Horšovský Týn - 161.000,- Kč, GO-GO Horšovský Týn 170.000,- Kč . Dále RM po projednání navrhla ZM přidělit z rozpočtové kapitoly Granty z rozpočtu
města - „Reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích“ dotace na rok 2015 těmto
žadatelům: Vodácký oddíl ,,7“ - 85.000,- Kč, TJ Dynamo Horšovský Týn - 480.000,- Kč a z
rozpočtové kapitoly Granty z rozpočtu města -„Reprezentace města“ dotaci Vodáckému oddílu,,7“ 75.000,-Kč. Vyřizuje ZM a OFŠ.
Hlasování o jednotlivých bodech, výše uvedených v programu proběhlo veřejně, zdvižením ruky.
Dlouhodobé úkoly
1) Výkazy o hospodaření za I.Q 2015 – předloženy, výsledky hospodaření v relaci.
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 18. 5. 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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