Usnesení z jednání rady města číslo 07
ze dne 9. 2. 2015 na MěÚ v Horšovském Týně

Kontrola plnění usnesení RM č. 06
a) Generel kanalizace města Horšovský Týn - CHVaK a.s. předložil prvotní návrh zadání generelu.
Sleduje starosta.
b) RM projednala žádost společnosti Česká síť s.r.o., Domažlice o vydání souhlasu s realizací
optických kabelů v Horšovském Týně, část Malé Předměstí. RM na základě připomínek Bytes HT
rozhodla o vrácení návrhu smlouvy žadateli k doplnění. Dlouhodobě bez odezvy, pro účely RM
vyřadit z usnesení.
c) RM se seznámila s projektovou dokumentací na rekonstrukci povrchu vozovky a chodníků v ulici
Pionýrů. Stavební řízení přerušeno. Sleduje starosta.
d) RM projednala čtyřbodovou žádost SOŠ a SOU Horšovský Týn Bod č.1 – žádost o snížení
nájemného odpovídající jeho výši v roce 2014 - předloženo ZM, vyřadit; bod 2 - předložena cenová
nabídka sanace vlhkého zdiva - mateřské centrum; bod 3 - vyřazen; bod 4 – zajištění bezpečné
chůze od autobusové zastávky k dílnám a Penzionu - po cestě kolem zdi obory, nutná úprava
komunikace. Řeší starosta.
e) Žádost pana V. O. o odkoupení pozemku KN 1587/1 (ve zjednodušené evidenci část PK 5/1 a
část PK 5/2) v k. ú. Horšov. RM konstatuje, že v současné době není prioritou měnit charakter
užívání tohoto pozemku. Pozemek je užíván ke sportovním účelům, je zde umístěno dětské hřiště.
Stanovisko OV Horšov negativní. Řeší odbor MIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
f) RM ukládá 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.
g) Návrh rozpočtu města Horšovský Týn na rok 2015 zveřejněn. Předložit k projednání a schválení
v ZM, zodpovídá starosta. Zajištěno, pro účely RM vyřadit z usnesení.
h) „Plán velkých oprav“ pro rok 2015, předložen jednatelem Bytes HT. Plán obsahuje veškeré
navržené úpravy a je součástí přiložených podkladů. Řeší Bytes HT. Plnění sleduje místostarosta.
Pro účely RM vyřadit z usnesení.
i) Žádost Policie ČR Krajské ředitelství P PK. ve věci realizace převodu vlastnictví k pozemkům
pp. č. 598/1, 2654/15 a 2311/2 k. ú. Horšovský Týn o celkové výměře 835 m2 z vlastnictví Města
Horšovský Týn do příslušnosti hospodaření KŘP-PK. Odbor MIM připraví podklady pro schválení
záměru prodeje v ZM.
j) RM se seznámila se žádostí o nápravu pana M. M. ve věci stékání dešťových a povrchových vod
z městské komunikace na pozemek žadatele, kde dlouhodobým působením způsobuje škody,
případně prosakuje i na sousední pozemek. Nápravu lze sjednat umístěním eco-drainu do vjezdu
žadatele a jeho zaústěním do městské kanalizace. Řešit v rámci úpravy komunikace Plzeňská (K
Terénu), zahrnuto v návrhu rozpočtu. Řeší místostarosta.
k) RM se seznámila s územním rozhodnutím OVÚP MěÚ Horšovský Týn ve věci rozhodnutí
o umístění stavby, dočasné umístění předzahrádky v městě Horšovský Týn části Město ulici nám.
Republiky. Do rozhodnutí bylo v zákonné lhůtě podáno odvolání účastníkem řízení
Římskokatolickou farností Horšovský Týn. Město Horšovský Týn bylo vyzváno k vyjádření k
podanému odvolání. Stanovisko předáno v termínu. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
l) RM projednala návrh jednatele Bytes HT ve věci úpravy OZV č. 3/2012, kterou se stanovuje
systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
a stavebních odpadů vznikajících na území města Horšovský Týn ve znění OZV č. 1/2014. Na
základě vyhl. č. 321/2014 Sb. o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek
komunálních odpadů je nutná termínová úprava odvozu biologicky rozložitelného odpadu. Návrh
1

OZV předán k jednání do ZM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
m) RM vzala na vědomí informaci od AK Svejkovský, Kabelková a spol. o doručení rozhodnutí
Odvolacího finančního ředitelství. Odvolání města proti rozhodnutí FÚ pro PK, jímž bylo
předepsán úrok z předepsané částky bylo zamítnuto a toto rozhodnutí bylo potvrzeno. RM pověřuje
starostu jednáním s AK Svejkovský, Kabelková a spol. o možnostech dalšího postupu města v této
záležitosti. Předloženo do jednání ZM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
Nové věci k projednání
07/1 RM vzala na vědomí výroční zprávu podle §18 zákona č.106/99 Sb. o svobodném přístupu
k informacím za rok 2014. Zprávu předložil tajemník. Městský úřad Horšovský Týn vyřídil šest
podaných žádosti o informace. Zpráva bude umístěna na webových stránkách úřadu. Vyřizuje
tajemník.
07/2 RM schválila Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím na období roku 2015. Schválený sazebník bude zveřejněn. Vyřizuje KS a
OFŠ. Zároveň RM zrušila sazebník úhrad schválený RM ze dne 16.05.2012 pod bode č.37/8.
07/3 RM v souladu s ustanovením § 102 odst.2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění
pozdějších předpisů jmenovala na návrh tajemníka do funkce vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ
Horšovský Týn paní Bc. Ivetu Křížovou, DiS. s účinností od 1. dubna 2015. Jmenovaná byla do
funkce doporučena výběrovou komisí a splňuje veškeré předpoklady stanovené zákonem
č. 312/2002 Sb. o úřednících samosprávných celků. Vyřizuje tajemník. .
07/4 RM projednala žádost společnosti Martia a.s., Klínovecká 998, Ostrov o vyjádření ke stavbě
„Horšovský Týn, Plzeňská ul. – kNN“. Jedná se o rekonstrukci distribučního vedení NN v Plzeňské
ulici od křižovatky s ulicí Puškinova až k pneuservisu u křižovatky Plzeňská ul. a silnice I/26.
V rámci této stavby bude stávající vzdušné vedení demontováno a nahrazeno nově vybudovaným
kabelovým rozvodem v zemi včetně přípojkových a rozpojovacích kabelových skříní. RM souhlasí
s umístěním stavby v pozemcích města dle předloženého návrhu. Podmínky pro vstup na pozemky
dotčené stavbou určí správce místních komunikací a veřejného prostranství – BYTES HT spol.
s.r.o. Horšovský Týn, zhotovitel stavby uzavře před zahájením prací s touto společností dohodu o
užívání pozemků. RM v této souvislosti schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č.IE-12-0005137/VB/24 „HPD0
Horšovský Týn, Plzeňská ul. - kNN “, která se dotkne pozemků města KN 2585/4, 2270, 2362/4,
2362/5, 2271/1 , k. ú. Horšovský Týn. Smlouva bude uzavřena mezi městem Horšovský Týn a
společností ČEZ Distribuce a.s. Děčín zastoupené na základě plné moci společností MARTIA a.s.,
Mezní 2854/4, 400 01 Ústí nad Labem (budoucí oprávněná strana). Věcné břemeno – služebnost
spočívá v právu zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy „HPD0 Horšovský Týn,
Plzeňská ul. - kNN“ a to na pozemcích KN 2585/4, 2270, 2362/4, 2362/5, 2271/1, k. ú. Horšovský
Týn, vstupu a vjezdu na dotčené pozemky v souvislosti se stavbou ve prospěch budoucího
oprávněného, budoucího vlastníka a správce zařízení distribuční soustavy – ČEZ Distribuce a.s.
Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 200,- Kč/bm + DPH v platné
výši, minimální sazba činí 1.000,- Kč + DPH v platné výši. Umístění nadzemní stavby technických
zařízení inženýrských sítí za kus činí 500,- Kč + DPH v platné výši. Rozsah zatížení pozemků bude
vyznačen v geometrickém plánu, vyhotoveném na náklady budoucího oprávněného. Pro účely
vydání příslušného stavebního povolení RM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu uzavřenou
dle § 1746 (2) občanského zákoníku s přihlédnutím k § 86, 105 a 110 stavebního zákona. RM
pověřuje starostu podpisem smlouvy. Řeší odbor MIM.
07/5 RM projednala žádost Českého svazu chovatelů, Základní organizace Horšovský Týn –
nájemce areálu v ulici Jindřicha Jindřicha, o souhlas města k vybudování vodovodní a kanalizační
přípojky do tohoto areálu. RM souhlasí s vybudováním přípojek za předpokladu vyjasnění způsobu
financování této akce. RM proto ukládá správci bytového a nebytového fondu města předložit do
dalšího jednání RM návrh způsobu financování akce. Řeší odbor MIM ve spolupráci s Bytes.
Zpráva do dalšího jednání RM
07/6 RM projednala dopis sdružení „LUNGTA“ se sídlem Dlouhá 33, Praha se žádostí o opětovné
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připojení se akci „Vlajka pro Tibet“, která se uskuteční dne 10. března 2015, kdy bude připomenuto
56. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci ve Lhase, při němž zemřeli desítky Tibeťanů. RM
doporučuje ZM připojení se k uvedené akci „Vlajka pro Tibet“ a vyvěšení tibetské vlajky dne
10. března 2015 - 2018 na budově MěÚ – nám. Republiky 52, Horšovský Týn. Podklady do ZM
připraví tajemník. Řeší ZM.
07/7 RM vzala na vědomí návrh rozpočtu Svazku Domažlicko na rok 2015. RM ukládá starostovi
předložit projednaný materiál do nejbližšího jednání ZM. Vyřizuje starosta, řeší ZM.
07/8 RM vzala na vědomí návrh rozpočtu Mikroregionu Radbuza na rok 2015. RM ukládá
starostovi předložit projednaný materiál do nejbližšího jednání ZM. Vyřizuje starosta, řeší ZM.
07/9 RM vzala na vědomí návrh rozpočtu Účelového sdružení obcí pro odpadové hospodářství
LAZCE na rok 2015. RM ukládá starostovi předložit projednaný materiál do nejbližšího jednání
ZM. Vyřizuje starosta, řeší ZM.
07/10 RM odsouhlasila na základě žádosti Bytes HT, spol. s r.o., provozovatele plynových kotelen,
výměnu 2 ks kotlů Hoterm 75 o výkonu 87kW za 2 ks kotlů Viadrus G90 o výkonu 80kW. Výměna
se uskuteční v plynové kotelně ul. Lidická č.p. 181, Horšovský Týn z důvodu vadného kotlového
tělesa. Vyřizuje Bytes HT, odbor MIM.
07/11 RM vzala na vědomí sdělení ředitelky MŠ Horšovský Týn ve věci zápisu dětí do mateřské
školy na školní rok 2015/2016, který se uskuteční dne 23. března 2015 od 8,00 do 16,00 hod. v
obou budovách MŠ. Vyřizuje ředitelka MŠ.
07/12 RM vzala na vědomí doporučení správce městských bytů a souhlasí s prodloužením nájemní
smlouvy – B. E. do 31. 8. 2015. Vyřizuje Bytes HT.
07/13 RM vzala na vědomí „Petici ve věci obnovení vlakové dopravy na trati Staňkov - Horšovský
Týn“. RM pověřuje starostu jednáním s KÚ PK a ČD ve věci obnovení osobní dopravy na úseku
Staňkov - Horšovský Týn.
07/14 RM po projednání schválila Dodatek č.4 k Servisní smlouvě č. 666/2006 programového
vybavení CODEXIS mezi městem Horšovský Týn jako odběratelem a ATLAS consulting spol.
s r.o. Ostrava ve věci prodloužení platnosti smlouvy. RM pověřuje starostu podpisem dodatku.
Vyřizuje KS a OFŠ.
07/15 RM souhlasí s prodejem MT - Samsung S3i9300 za aktuální hodnotu ve výši 2 500,- Kč
stanovenou servisním protokolem Ing. Janu Ludvíkovi, zaměstnanci MěÚ. Vyřizuje OFŠ a MIM.
07/16 RM projednala a schválila Smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného odběru
elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů mezi provozovatelem, společností
ASEKOL a.s., Praha a městem Horšovský Týn. RM souhlasí s umístěním kontejneru na stanovišti
sběrných nádob u OD Radbuza. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. Vyřizuje odbor ŽP.
07/17 RM v souladu s ustanovením §102 odst.2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění
pozdějších předpisů jmenuje do Kulturní komise Mg. Václava Fialu; do Komise MPR paní Marii
Aubrechtovou, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury PP a CR KÚ PK.
RM v souladu s ustanovením §102 odst.2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění
pozdějších předpisů odvolává z Komise MPR Mgr. Luďka Thomayera a z Bytové komise pana
Zdeňka Křivku. Jmenované RM odvolává na základě jejich žádosti.
Informaci o jmenování a odvolání členů komisí zajistí starosta.
07/18 RM po projednání schválila Příkazní smlouvu o organizování a pořádání chovatelské
přehlídky trofejí v roce 2015 za rok 2014 mezi městem Horšovský Týn a Českou mysliveckou
jednotou o.s. Město se zavazuje uhradit náklady spojené s organizováním přehlídky ve výši 7
tis.Kč. Vyřizuje odbor ŽP a OFŠ. RM pověřuje starostu podpisem přílazní smlouvy.
07/19 RM projednala a odsouhlasila nabídku Ing. Martiny Hřebenářové ve věci provedení
mykologického posouzení přístupných krovových konstrukcí na objektu sýpka Masarykova 129,
Horšovský Týn. Provedení průzkumu je podmínkou v Závazném stanovisku pro další práce na
tomto objektu. Dohodnutá cena činí 31 202,-Kč bez DPH a neobsahuje případné otevírání sond k
zazděným dřevěným prvkům. Po zajištění financování RM souhlasí s vystavením objednávky.
Vyřizuje starosta.
07/20 RM projednala a odsouhlasila nabídku Ing. Jana Drnce ve věci provedení statického
průzkumu na objektu sýpka Masarykova 129, Horšovský Týn. Provedení průzkumu je podmínkou v
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Závazném stanovisku pro další práce na tomto objektu. Dohodnutá cena činí cca 5 000,-Kč.
Vyřizuje starosta.
Hlasování o jednotlivých bodech, výše uvedených v programu proběhlo veřejně, zdvižením ruky.
Dlouhodobé úkoly
1) Výkazy o hospodaření za IV.Q 2014 - předloženy. Vyhodnocení na příštím jednání RM.
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.
4) Zajištění společenského sálu. RM pověřila starostu jednáním s majiteli Hotelu Šumava.

Další jednání rady města se uskuteční v pondělí 23. 2. 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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