Usnesení z jednání rady města číslo 57
ze dne 24. 4. 2017 na MěÚ v Horšovském Týně

Kontrola plnění usnesení RM č. 56
a) RM pověřuje starostu ve spolupráci s MIM obrátit se na LČR ve věci směny nebo převodu
pozemků - Bažantnice H. Týn. Došlo k pracovní schůzce. Znalecký posudek rozpracován. Nutno
zohlednit probíhající digitalizaci území. Vyřizuje MIM a starosta.
b) RM 31/7 bere na vědomí žádost občanů z ulice Krátká v Horšovském Týně o vyřešení
příjezdové cesty, navrhují, aby město odkoupilo příjezdovou cestu. RM pověřuje starostu, zahájit
jednání se stávajícím vlastníkem pozemků a zjistit jeho názor na danou situaci. Schůzka proběhla,
vlastník se vyjádří, v jakém rozsahu by se jednalo o případné odkoupení pozemků. Vlastník dodal
přesnou situaci a rozsah předmětných pozemků. Vyřizuje starosta, zpráva do dalšího jednání RM.
c) RM projednala návrh pana K. K. na řešení opěrné zdi u pozemku č. 145/1 v Plzeňské ulici v k. ú.
Horšovský Týn, včetně umístění případného budoucího sjezdu a přípojek inženýrských sítí pro
uvažovaný RD. Návrh nutno konzultovat s projektantem. Ve věci odprodeje části pozemků č. 141/2,
1060/20, 1060/19 a 1060/18 také v k. ú. Horšovský Týn. RM preferuje věcné břemeno přístupu a
příjezdu na pozemek č. 145/1. Návrhy pana K. byly odeslány projektantovi. Odbor MIM
informoval o vyjádření projektanta o variantním řešení opěrné zdi. Nutno projednat
s navrhovatelem. Schůzka proběhla. RM schválila nabídku na přepracování PD – 52/23 ve smyslu
dohodnutého řešení s panem K. PK dodala nového řešení opěrné zdi, bude projednáno s panem K.
Vyřizuje starosta, na vědomí MIM.
d) RM vzala na vědomí zápis ze schůze OV v Horšově dne 25. 11. 2016, 2.3.2017
 dokončení kanalizace nepřipojených nemovitostí v Horšově, Vyřizuje MIM.
 chodníky od zastávek autobusů v Horšově, požadavek bude odeslán na KÚ Plzeňského kraje
jako vlastníku komunikace.
e) 55/27 RM vzala na vědomí zápis z jednání Spolku Nový Valdorf a seznámila se s jednotlivými
požadavky spolku. Tyto budou konkrétně projednány na příštích jednáních RM. Výsadba okrasné
zeleně – lípy u kříže. RM souhlasí s pořízením stromu – lípy až v případě souhlasného stanoviska
vlastníka pozemku, kde bude strom umístěn. Stav místní komunikace je nutno řešit se SÚS Plzeň.
Protipovodňová opatření – stékání dešťových vod z pozemků – V. V. – RM ukládá OŽP navrhnout
řešení protipovodňových opatření do dalšího jednání RM. Vyřizuje starosta, OŽP.
f) ZM č. 18 - RM ukládá odboru MIM svolat jednání ve věci zpětné koupě (vedení města, právník,
finanční instituce – např. banka nebo poskytovatel hypotečních úvěrů atd.) a do vyřešení záměr
nezveřejňovat – etapa č. II. Vyřizuje MIM.
g) ZM č. 19 - 19/2017 E. Ukládá: RM předložit do příštího jednání ZM harmonogram dalšího
postupu prací na rekonstrukci a obnovení činnosti Hotelu Šumava.
h) 56/30 RM projednala informaci o možnosti o osvobození od poplatku za užívání veřejného
prostranství před prodejnou, Husovo nám. 94, Horšovský Týn, pana J. G. z důvodu využití plochy
nemovitosti, jejímž je vlastníkem pro umístění vývěsek, které město využívá k informování
obyvatel Horšovského Týna. Osvobození od poplatku za užívání veřejného prostranství lze podle
Čl. X. OZV č. 5/2010 takto: Od poplatku za užívání veřejného prostranství jsou osvobozeny fyzické
či právnické osoby vykonávající práce spojené s užíváním veřejného prostranství pro Město
Horšovský Týn na základě smluvního vztahu. Vyřizuje OFŠ, KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
i) 56/36 RM projednala žádost manželů B. o rozšíření osvětlení v ulici U garáží v lokalitě garáží.
Osvětlení je umístěné pouze uprostřed řady a absolutně nedostačuje pro krajní garáže. RM ukládá
zpracovat návrh řešení do dalšího jednání RM. Vyřizuje místostarosta, Bytes.
j) 56/37 RM projednala žádost Základní školy a Odborné školy, Horšovský Týn, Nádražní 89, 346
01 Horšovský Týn, o možnost připojení školy do systému krajské komunikační infrastruktury
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CamelNET pro možnosti připojení všech čtyř budov k internetu. Zřizovatelem školy je KÚ
Plzeňský kraj. RM ukládá KS – IT připravit podklad do další RM. RM obdržela informaci od KS –
IT a na základě vyjádření IT souhlasí s připojením na náklady žadatele. Vyřizuje KS, IT. Pro účely
RM vyřadit z usnesení.
k) 56/38 RM projednala informaci tajemnice o Výzvě č. 28 – o podpoře z IROP – Specifické
informační a komunikační systémy a infrastruktura II. určené mimo jiné i pro obce.
Spolufinancování obcí činí 10% z celkové částky. V případě Města Horšovský Týn by se jednalo
o pořízení softwaru na evidenci a vedení přestupkového řízení, Identity managementu, el. úřední
desky, softwaru na rezervaci stánkového prodeje, personalistiku, operační systémy pro nové servery
atd. RM ukládá zpracovat další podklady do příštího jednání RM. RM 57 projednala doplnění
informací ve věci dotace a souhlasí s podáním žádosti o dotaci ve Výzvě č. 28 – o podpoře z IROP
– Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. určené mimo jiné i pro obce, dle
předloženého návrhu mimo softwaru pro MP. Zároveň RM projednala cenovou nabídku na
zpracování studie proveditelnosti firmy ML Strategy s.r.o., se sídlem Krátká 17, 34562 Holýšov,
IČO 03978427, za celkovou cenu 165.000,-Kč za zpracování studie proveditelnosti a 5.000,-Kč za
zpracování žádosti o finanční podporu v informačním systému MS2014+. RM zároveň projednala
návrh smlouvy o dílo název projektu „Zpracování studie proveditelnosti a žádosti o podporu do
výzvy IROP 28 a RM souhlasí se zněním této smlouvy a pověřuje starostu jejím podpisem. Vyřizuje
KS – IT, tajemnice. Pro účely RM vyřadit z usnesení
l) 56/39 RM projednala návrh na pronájem kanceláří v budově Karpemu pro přestěhování odboru
výstavby a územního plánování v době rekonstrukce (od 1.6.2017) a i po rekonstrukci stávajících
prostor odboru z důvodu existence archivu v půdních prostorách (nadměrné zatížení stropu,
nedostatečná velikost archivu). Budovy ve vlastnictví města nejsou vhodné pro umístění odboru.
včetně archivu, který by byl u kanceláří odboru. Nájemné 3 kanceláří, WC, zasedací místnosti
a prostor pro archiv by činilo 20.000,-Kč bez DPH/měsíčně. RM k tomuto bodu nepřijala žádné
usnesení. RM 57 nesouhlasí s pronájmem kanceláří a věc bude vyřešena v rámci nemovitostí města
– přestěhováním Chráněné dílny do prostor v Nádražní 73, 346 01 Horšovský Týn a umístěním
OVVPP – evidence občanských průkazů a pasů do prostor v DPS po chráněné dílně. Vyřizuje
tajemnice, CHD, OVVPP – Mach, Bytes. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Nové věci k projednání
57/1 RM projednala návrh kupní smlouvy mezi M  M reality holding a.s., IČO 27487768, se
sídlem Praha 1, Krakovská 583/9, 110 00, dále převodcem A. M. a Z. G. a zájemcem Městem
Horšovský Týn, IČO 00253383, náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn, o převodu
nemovitostí č. p. 11, náměstí Republiky, Horšovský Týn a č. p. 12, ul. 5. května, Horšovský Týn, do
vlastnictví Města Horšovský Týn, včetně pozemků p. č. 24, 25 v k. ú. Horšovský Týn, ve veřejném
zájmu, a všech součástí a příslušenství v předmětných nemovitostech uvedených, tak jak jsou
vymezené ve znaleckém posudku č. 656-16/2017 vyhotoveném Ing. Pavlou Wolfovou ke dni
14. 2. 2017, vše v katastrálním území Horšovský Týn, včetně vnitřního vybavení uvedeného
v příloze, za kupní cenu 14.250.000,-Kč. Kupní cena bude uhrazena na základě faktury vystavené
do 30 dnů po provedeném vkladu práva do katastru nemovitostí. RM souhlasí za předpokladu
splnění podmínky bezdlužnosti vůči městu. RM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Vyřizuje starosta.
57/2 RM projednala připomínky k prostorám budovy bývalých komunálních služeb, Nádražní 73,
346 01 Horšovský Týn pro vybudování Chráněné dílny Města Horšovský Týn, které vypracovala
ředitelka Chráněné dílny paní Jana Macánová. RM souhlasí s umístění příspěvkové organizace do
prostor Nádražní 73, H. Týn a ukládá Bytesu HT zajistit projektovou dokumentaci na přesun
Chránění dílny do Nádražní 73, H. Týn. Vyřizuje Bytes HT, ředitelka CHD.
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57/3 RM vzala na vědomí oznámení ředitelky Mateřské školy Horšovský Týn, okres Domažlice,
příspěvková organizace o uzavření MŠ o hlavních prázdninách. V době hlavních prázdnin bude
z důvodu sníženého počtu dětí uzavřena MŠ v ul. Pionýrů v době od 24.7. – 25. 8. 2017. MŠ
Vančurova. bude uzavřena od 3.7. – 4. 8. 2017. Obě MŠ budou uzavřeny v době od 24. 7. 4. 8. 2017. Rodiče budou o tomto opatření včas informováni. Vyřizuje ředitelka MŠ.
57/4 RM projednala žádost ředitelky Mateřské školy Horšovský Týn o povolení výjimky z počtu
dětí pro školní rok 2017/2018. RM povoluje výjimku z počtu dětí pro školní rok 2017/2018 podle
§ 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, následovně: MŠ pracoviště ve Vančurově ul.: II. třída - 26
dětí; III. třída - 26 dětí; IV. třída - 28 dětí. MŠ odloučené pracoviště Pionýrů 154, II. třída - 28 dětí.
Vyřizuje OFŠ, ředitelka MŠ.
57/5 RM bere na vědomí oznámení o konání Srazu motorkářů v Horním Valdorfu dne 13. 5. 2017
u příležitosti založení spolku Nový Valdorf. Celkový počet účastníků je cca 50 motorek. Sraz se
uskuteční na pozemkových par. č. 1383, 1363 v k. ú. Horšovský Týn. Vyřizuje KS, MP.
57/6 RM odvolává ke dni 26. 5. 2017 z funkce jednatele společnosti BytesHT, spol. s r. o. IČO
25246097, se sídlem Pivovarská 22, Horšovský Týn, zapsané u Krajského soudu v Plzni, OR oddíl
C, vložka 12566 pana Zdeňka Křivku. Vyřizuje místostarosta.
RM Jmenuje ke dni 27. 5. 2017 jednatelem společnosti BytesHT, spol. s r.o., IČO 25246097, se
sídlem Pivovarská 22, Horšovský Týn, zapsané u Krajského soudu v Plzni, OR oddíl C, vložka
12566 pana Pavla Nováka.
RM Jmenuje ke dni 27. 5. 2017 DR (dozorčí rada) společnosti BytesHT, spol. s r. o., IČO
25246097, sídlo Pivovarská 22, Horšovský Týn zapsané u Krajského soudu v Plzni, OR oddíl C,
vložka 1256 ve složení.
Členové DR BytesHT, spol. s r. o.:
první člen dozorčí rady Ing. Poslední Radek,
druhý člen dozorčí rady Ing. Mareš Roman,
třetí člen dozorčí rady Křivka Zdeněk.
RM Schvaluje ke dni 27. 5. 2017 úpravu v Zakladatelské listině společnosti. V článku za „Za
sedmé“ - vyjímá z textu větu „Při odvolání jednatele z funkce jediným vlastníkem vykonávajícím
působnost Valné hromady, obdrží jednatel odstupné ve výši pěti průměrných měsíčních platů. Toto
platí i při odstoupení jednatele z funkce“. Vyřizuje místostarosta, Křivka.
57/7 RM po projednání schvaluje Zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na akci:
„Vybudování kamerového systému města Horšovský Týn“. Výzva k podání nabídky bude zaslána
minimálně třem zájemcům, vyhodnocení provede RM. Vyřizuje místostarosta.
57/8 RM vzala na vědomí zprávu ředitelky Chráněné dílny p. o. Horšovský Týn paní J. Macánové
o finančním vypořádání za rok 2016 mezi Městem Horšovský Týn a Chráněnou dílnou Horšovský
Týn. Vyřizuje KS.
57/9 RM vzala na vědomí zprávu ředitelky MŠ p. o. Horšovský Týn paní A. Lechnýřové
o finančním vypořádání za I. čtvrtletí 2017 mezi Městem Horšovský Týn a MŠ Horšovský Týn.
Vyřizuje KS.
57/10 RM vzala zápis z jednání schůze OV Horní Metelsko ze dne 26. 3. 2017. Vyřizuje starosta.
57/11 RM vzala na vědomí zápis ze schůze OV Horšov ze dne 11. 4. 2017. Vyřizuje starosta.
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57/12 RM projednala žádost KS o souhlas s likvidací nálezů u kterých se v posledních třech letech
nepřihlásili majitelé. Jedná se o nálezy č. 3/2014, 4/2014, 7/2014, 8/2014, 9/2014, 10/2014,
11/2014, 14/2014 – viz příloha. RM souhlasí s likvidací nálezů dle předložené žádosti. Vyřizuje KS.
57/13 RM se seznámila s aktualizovaným Plánem čerpání fondu obnovy vodohospodářské
infrastruktury pro rok 2017 předloženým provozovatelem CHVAK a.s. a po projednání odkládá
rozhodnutí o realizacích konkrétních akcí do příštího jednání RM. Vyřizuje starosta.
57/14 RM souhlasí s udělením výjimky pro vstup do areálu kostela sv. Anny v nezbytném rozsahu
za účelem provádění chemické údržby na zeleni v okolí kostela a hrobek pro NPÚ dle potřeby cca –
8 návštěv ve vegetačním období panu E. R. Vyřizuje KS.
57/15 RM projednala žádost provozovatele Restaurace Kobra, náměstí Republiky 105, 346 01
Horšovský Týn o pokácení vzrostlého stromu z plochy přiléhající k restauraci z důvodu
bezpečnosti. Strom se nachází v blízkosti terasy a dětského hřiště. K žádosti bylo předloženo
i vyjádření správce objektu Bytes HT. RM ukládá OŽP posoudit nebezpečí pádu stromu a navržení
opatření do příštího jednání RM. Vyřizuje OŽP, Bytes.
57/16 RM projednala a schválila „Organizační pokyny k Anenské pouti v Horšovském Týně“.
Vyřizuje KS.
57/17 RM vzala na vědomí žádost vedoucí Městské knihovny Horšovský Týn ve věci vyřazení
duplikátů, opotřebovaných, zastaralých, ztracených a poškozených knih. Jedná se celkem o 187
svazků v hodnotě 25.462,75 Kč. Revize knih proběhla za období 1. 8. 2016 – 10. 4. 2017. RM
souhlasí s vyřazením knih dle přiloženého seznamu. Vyřizuje Městská knihovna Horšovský Týn.
57/18 RM projednala a souhlasí s převzetím záštity nad sbírkovým dnem kampaně Voda pomáhá
v Horšovském Týně. Sbírkový den bude realizovaný v Horšovském Týně dne 31. 5. 2017. Jedná se
o pouliční sbírku, kterou budou provádět dva pracovníci, kteří budou žádat o dar do kasiček – min.
dar 30,-Kč, za který obdrží pramenitou vodu. Vyřizuje KS.
57/19 RM ukládá do příštího jednání odboru DSH vyjádřit se k situaci v ulici Pod Loretou
a Gorkého k možnosti odstranění jehlanů a ke stavu dopravního značení. Vyřizuje DSH, KS.
57/20 RM projednala informaci JSDHO Horní Metelsko o nutnosti opravy zásahového vozidla Avia
DO 32-81, které jsou nutné provést před technickou kontrolou v předpokládaném rozsahu cca
40 000,-Kč včetně DPH. RM ukládá veliteli jednotky zajistit opravu v potřebném rozsahu. Vyřizuje
velitel JSDHO H. Metelsko.
57/21 RM projednala žádost ředitelky MKZ paní Leony Císlerové o povolení použít otevřený oheň
na veřejném prostranství města za kinem v Horšovském Týně pro akci, kterou MKZ pořádá. Jedná
se o akci Indiánský den dětí, který se uskuteční dne 26. 5. 2017. RM nemá námitek a souhlasí za
dodržení podmínek bezpečnosti návštěvníků a požární ochrany, za které odpovídá pořadatel.
Vyřizuje KS. MKZ.
57/22 RM vzala na vědomí žádost Chodské vodárny a kanalizace, a.s., sídlo Bezděkovské
předměstí č. p. 388, 344 78 Domažlice, IČO 49788761 změnu smlouvy o provozování v čl. X. –
povinnost nájemce předkládat pronajímateli nejpozději ve lhůtě 2 měsíců od doručení písemné
výzvy pronajímatele zprávu o provozování za období uplynulého kalendářního čtvrtletí. V této
zprávě uvede veškeré technické a ekonomické údaje a další skutečnosti, které jsou rozhodné pro
posouzení souladu provozování s touto smlouvou. Vyžádá-li si pronajímatel zprávu za poslední
čtvrtletí běžného kalendářního roku, pak je nájemce povinen připojit k této zprávě navíc zúčtování
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ekonomických údajů za celý kalendářní rok a výpočet doplatku nájemného. Vyřizuje starosta.
Hlasování o jednotlivých bodech, výše uvedených v programu proběhlo veřejně, zdvižením ruky
(4-4-0-0) ve všech bodech jednání.
Dlouhodobé úkoly
1) Generel kanalizace města Horšovský Týn - CHVaK a. s. předložil prvotní návrh zadání generelu.
Provozovatel navrhuje financování z fondu obnovy 2017. Vyřizuje starosta.
2) RM – rekonstrukce Plzeňské ulice. Sleduje starosta.
3) Studie povodňových nebezpečí - 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. Vyřizuje starosta
4) RM - zabezpečit revitalizaci klášterního kostela. Sleduje MIM. Vyřizuje starosta.
5) RM - zájem o pozemku KN 2578/15 v k. ú. Horšovský Týn, a u části pozemku KN 877/1 –
ostatní plocha, části pozemku KN 877/8 – ostatní plocha, části pozemku KN 2597/6 – vodní
plocha, přesná výměra bude určena geometrickým plánem a dále pak nákup pozemku KN
877/10 o výměře 25 m2 – zastavěná plocha. RM vzala na vědomí aktualizovanou nabídku na
odkup pozemků za cenu 750,- Kč až 800,- Kč/m 2. RM projednala 10. 10. 2016 geofyzikální
průzkum – Horšovský Týn – Přemostění řeky Radbuzy. Byl předložen prvotní návrh dopravního
řešení – napojení u hasičárny. Vyřizuje starosta.
6) 56/24 RM vzala na vědomí sdělení ředitelky MŠ Horšovský Týn ve věci zajištění podmínek pro
umístění 2 letých dětí v MŠ od 1. 9. 2020 v souladu s § 179 odst. 2 školského zákona. RM
ukládá odboru MIM zřídit pracovní skupinu a zařadit položku na zajištění projektové
dokumentace do rozpočtu na rok 2018. Vyřizuje MIM, OFŠ, ředitelka MŠ. Přeřadit do dlouh.
úkolů.
Další jednání rady města se uskuteční v pondělí 15.5.2017 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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