Usnesení z jednání rady města číslo 12
ze dne 20. 4. 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 bude předložen
návrh na jejich případná zrušení či úpravu; 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 příštího jednání ZM, zodp. místostarosta; prodej
k.ú.Horní Metelsko, RM vzalo na vědomí informaci odboru MIM, že při přípravě kupní smlouvy
bylo zjištěno, že pozemky jsou zatížené zástavním právem ve prospěch finančního úřadu. RM
ukládá starostovi požádat finanční úřad o vyjmutí předmětných pozemků ze zástavních nemovitostí.
Řeší odbor MIM, pro účely RM vyřadit z usnesení; 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. Stanovisko
k předloženým požadavkům zaujme na příštím jednání RM. 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 4/ přechod pro chodce Benešova (u parku) – upravil Bytes HT, 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.
g) 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.
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) RM projednala návrh ředitelky MKZ ve věci vydání OZV 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. RM souhlasí s návrhem a pověřila tajemníka
předložením návrhu OZV odboru kontroly a dozoru MV ČR v Plzni.
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Nové věci k projednání
12/1 RM projednala s schválila „Organizační pokyny k Anenské pouti v Horšovském Týně“ na rok
2015. Vyřizuje KS.
12/2 RM projednala žádost ředitele Dětského domova Horšovský Týn ve věci udělení souhlasu
s užitím městského znaku na na oficiálních webových stránkách, reprezentačních dresech a při
oficiální prezentaci a autech Dětského domova Horšovský Týn. RM uděluje souhlas v souladu
s ustanovením § 34a odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů s užitím
městského znaku. Vyřizuje KS.
12/3 RM v souladu s ustanovením §78 odst.1 zák. č. 254/2001 Sb. o vodách jmenuje členkou
povodňové komise města Horšovský Týn Bc. Ivetu Křížovou, DiS. Zároveň odvolává z povodňové
komise města Horšovský Týn paní Lidmilu Kracíkovou z důvodu odchodu do důchodu. Vyřizuje
starosta.
12/4 RM projednala žádost vedoucí Městské knihovny Horšovský Týn o poskytnutí dotace
z projektu Česká knihovna na podporu nákupu nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury,
české ilustrované beletrie pro děti a mládež, děl literární vědy, kritiky a věd příbuzných pro
profesionální veřejné knihovny. RM schválila podání žádosti a pověřuje starostu podpisem. Za
zpracování a odeslání žádosti zodpovídá vedoucí Městské knihovny.
12/5 RM projednala žádost několika občanů bydlících na horní části nám. Republiky o výjimku
z Nařízení Rady města, upravující režim parkování na nám. Republiky. Žadatelé požadují možnost
parkování za symbolickou hodnotu (př. 1 Kč). RM se neztotožňuje s odůvodněním této žádosti
a konstatuje, že současný systém je již dlouhodobě zavedený a funkční, v letošním roce bylo
prodáno několik parkovacích karet. RM nesouhlasí s udělením výjimky Vyřizuje kancelář starosty.
12/6 RM schvaluje nájem části pozemku KN 74 označenou jako díl VIII/16 o výměře 270 m 2
v k. ú. Horšovský Týn paní E. P. za účelem zřízení zahrádky. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, výše nájemného je stanovena na částku 4,04 Kč/m2
každoročně navyšovanou o míru inflace předchozího roku. Nájemné vychází z rozhodnutí
Zastupitelstva města Horšovský Týn, kdy roční nájemné bylo stanoveno na 2,50 Kč/ m 2 a od roku
1999 pravidelně navyšováno o míru inflace předchozího roku. Řeší odbor MIM.
12/7 RM schvaluje nájem části pozemku KN 74 označenou jako díl VIII/20b o výměře 414 m2
v k. ú. Horšovský Týn paní R. Z. za účelem zřízení zahrádky. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, výše nájemného je stanovena na částku 4,04 Kč/m2
každoročně navyšovanou o míru inflace předchozího roku. Nájemné vychází z rozhodnutí
Zastupitelstva města Horšovský Týn, kdy roční nájemné bylo stanoveno na 2,50 Kč/ m 2 a od roku
1999 pravidelně navyšováno o míru inflace předchozího roku. Řeší odbor MIM.
12/8 RM vzala na vědomí informaci odboru MIM, že se nepodařilo realizovat usnesení ZM 09/2012
D1 ze dne 23.04.2012 (uznání vlastnictví zápisem do katastru nemovitostí dle souhlasného
prohlášení). RM ukládá odboru MIM předložit celou záležitost do jednání ZM s doporučením
prodat pozemek KN 415/1 v k.ú. Semošice se všemi součástmi za cenu nižší, než v místě obvyklou.
Řeší odbor MIM.
12/9 RM projednala žádost pana M. T. o odkoupení pozemku KN 1239/59 v k. ú. Horšovský Týn.
RM nevyhovuje žádosti, neboť se jedná o přístupovou komunikaci i k nemovitostem třetích osob.
Žadatel má právo vznést námitku proti rozhodnutí RM do jednání ZM. Řeší odbor MIM.
12/10 RM schvaluje volební řád pro volbu členů školské rady při Základní škole Horšovský Týn,
okres Domažlice, příspěvková organizace s účinností od 1.6.2015. RM ruší volební řád schválený
usnesením RM č. 126/5 ze dne 29.6.2005. Vyřizuje OFŠ.
12/11 RM projednala návrh Zásad a pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu Města Horšovský
Týn s účinností od roku 2016. RM doporučuje jejich příjetí a postupuje do jednání ZM. Vyřizuje
místostarosta. Řeší ZM.
12/12RM schválila veřejnoprávní smlouvu mezi Městem Horšovský Týn a Obcí Velký Malahov
o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres
a nemovitostí ve smyslu zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech, ve znění pozdějších
předpisů. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. v souladu s § 63 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb.,
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o obcích, ve znění pozdějších změn a předpisů. RM pověřuje starostu jejím podpisem.
12/13 RM projednala nabídku Projekční kanceláře Rojt ve věci vypracování projektové
dokumentace na akci „Úprava křižovatky vč. zřízení chodníku a přechodu pro pěší na silnici. II/200
v H. Týně“ pro územní rozhodnutí DÚR v částce 33 tis. Kč a projektové dokumentace ve stupni
dokumentace ke stavebnímu povolení v částce 26 tis. Kč. RM pověřila starostu objednáním PD.
Vyřizuje starosta.
12/14 RM projednala nabídku pana V. L. k prodeji části pozemku KN 390/9 v k. ú. Horšovský Týn
o výměře 5000-6000 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) za cenu 300,- Kč//m2
Spolu s nabídkou je předloženo stanovisko oprávněného z předkupního práva – TJ Dynamo
Horšovský Týn, ve kterém je uvedeno, že oprávněná strana nemá zájem o nabízenou část pozemku
KN 390/9 o výměře 8557 m2 v ceně 300,-Kč/m2. RM postupuje tuto nabídku do jednání ZM
s doporučením nabídku za předloženou cenu nepřijmout. Řeší odbor MIM.
12/15 RM vzala na vědomí informaci, že vlastník pozemku KN 2586/1 v k. ú. Horšovský Týn ČRÚZSVM vyzval společnost Karpem a.s. k předložení dokladů směřujících k uzavření smlouvy
o zřízení věcného břemene spočívající v právu vlastníka vodovodního řadu uložení a provozování
vodovodního řadu v pozemku státu. S ohledem na skutečnost, že společnost Karpem a.s. vodovod
prodala městu, oprávněnou osobou bude Město Horšovský Týn. RM ukládá odboru MIM předložit
celou záležitost do jednání ZM. Řeší odbor MIM.
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 4. 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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