Usnesení z jednání rady města číslo 59
ze dne 29. 5. 2017 na MěÚ v Horšovském Týně

Kontrola plnění usnesení RM č. 58
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 nové řešení opěrné zdi, návrh odeslán k projednání panu
Kašparovi. Vyřizuje starosta, na vědomí MIM.
d) RM vzala na vědomí zápis ze schůze OV v Horšově
 dokončení kanalizace nepřipojených nemovitostí v Horšově, RM projednala informaci MIM
o možnostech napojení kanalizace pro zbývající nepřipojené nemovitosti v části obce
Horšov. RM 58/33 projednala zprávu SPÚ týkající se pozemků v Horšově. RM ukládá
OMIM předložit variantní návrh odkanalizování dosud neodkanalizovaných nemovitostí
v části Horšov. RM postupuje věc do jednání ZM. Vyřizuje MIM, OFŠ.
 chodníky od zastávek autobusů v Horšově, požadavek bude odeslán na KÚ Plzeňského kraje
jako vlastníku komunikace, MIM informoval o omezujících časových podmínkách
vybudování chodníků (dotace PK). Pro účely RM vyřadit z usnesení.
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. 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. Na základě informace OŽP v RM č. 57 vzala na vědomí
sdělení vodoprávního úřadu MěÚ Horšovský Týn ve věci protipovodňových opatření v části Horní
Valdorf.
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. Lidická ul. RM bere vědomí informaci OMIM o možnostech řešení
situace a ukládá OMIM po obdržení projektové dokumentace TI, zasahující do nabízených
pozemků zveřejnit záměr města v souladu s usnesením ZM. Odbor MIM do ZM připraví podklady
zohledňující možnost čerpání dotace na výstavbu TI. 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. RM 59 ukládá vyklizení objektu
od nepotřebného movitého majetku, odstranění sádrokartonových příček v zadním salonku,
připravit návrh na řešení čerpání a vyúčtování energií a vody. Do konce června připravit návrh na
zveřejnění pronájmu restaurace a hotelu. Vyřizuje MIM, Bytes HT, starosta.
h) 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
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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
ekonomických údajů za celý kalendářní rok a výpočet doplatku nájemného. RM souhlasí se změnou
a pověřuje starostu podpisem dodatku. Vyřizuje starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
i) 58/30 RM se seznámila s informací o možnostech čerpání dotace na opravu městské hradební zdi
ve vnitrobloku za domem č.p. 16, ul. 5. května. RM nemá námitek a předpokládá zahrnutí akce do
roku 2018. Předběžný průzkum před projektováním provede NPÚ Plzeň. Vyřizuje starosta
a OVVPP. Vyřizuje starosta, komise MPR. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
j) 58/43 RM projednala podnět Kulturní komise města Horšovský Týn k řešení situace přemnožení
holubů a zvyšujícímu se výskytu mrtvých těl holubů na veřejných prostranstvích města. RM ukládá
OŽP připravit návrh řešení situace. Vyřizuje OŽP.
k) 58/35 RM vzala na vědomí informaci Ing. Kulíře ve věci přípravy studie a PD na využití areálu
staré školy. RM projednala zprávu Výboru pro územní rozvoj a RM souhlasí s návrhem výboru na
vyhlášení výběrového řízení na veř. zakázku „Objemová studie zdravotnického zařízení
a sociálního zařízení v Horšovském Týně“. Předmětem by bylo zpracování konceptu pro využití
prostoru v areálu bývalé Základní školy, Vrchlického ul. Horšovský Týn. RM postupuje věc do
jednání ZM. Vyřizuje MIM, starosta, OFŠ, na vědomí Výbor pro územní rozvoj. Pro účely RM
vyřadit z usnesení.
l) 57/13 RM se seznámila s aktualizovaným Plánem čerpání fondu obnovy vodohospodářské
infrastruktury pro rok 2017 předloženým provozovatelem CHVAK a.s. RM projednala informaci
CHVaKu o havarijním stavu úseku kanalizace v ul. II. pětiletky (U garáží) a cenovou nabídku na
opravu tohoto úseku – „Kanalizace Horšovský Týn – vložkování ul. II. pětiletky (U garáží) –
betonové vajíčko za cenu 1.264.800,-Kč a 519.600,-Kč vše uvedeno bez DPH, Zařazení nové
položky 100.000,-Kč na opravu kanalizace v ČSLA, Horšovský Týn (dosud neprovozující
CHVaKem). Vyřizuje starosta, MIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Nové věci k projednání
59/1 RM se seznámila s výsledkem výběrového řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce
pod názvem „Horšovský Týn, rekonstrukce ulic II. pětiletky a U garáží“. Výzva byla zveřejněna na
profilu zadavatele a zaslána pěti dodavatelům. Na adresu zadavatele ve stanovené lhůtě dorazily 4
nabídky účastníků zadávacího řízení. RM se shoduje s názorem komise a přiděluje tuto veřejnou
zakázku účastníkovi zadávacího řízení s nejnižší nabídkovou cenou: Silnice Horšovský Týn a.s.,
Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn, IČ 25232223 s celkovou nabídkovou cenou ve výši
13 850 000 Kč bez DPH, tj. 16 758 500 Kč vč. DPH 21 %. RM pověřuje starostu podpisem
smlouvy o dílo po zajištění financování. Řeší odbor MIM, OFŠ. (5-5-0-0)
59/2 RM bere na vědomí vyjádření vítězného účastníka zadávacího řízení veřejné zakázky malého
rozsahu společnosti BOKR s.r.o., se sídlem Nad Brůdkem 7613, l55 00 Praha, o vzdání se
provedení zakázky pod názvem „ Sídliště Sylvánov v Horšovském Týně, rozšíření parkovacích
stání“ k postoupení dalšímu zájemci. RM při výběru zhotovitele neurčila další pořadí. RM ukládá
odboru MIM zahájit jednání se zbývajícími účastníky zadávacího řízení pod názvem „Sídliště
Sylvánov v Horšovském Týně, rozšíření parkovacích stání“. Řeší odbor MIM. (5-5-0-0)
59/3 RM projednala žádost manželů G. o odkoupení sousedního pozemku KN 1907/4 - orná půda o
výměře 2 m². v k. ú. Horšovský Týn. RM postupuje tuto žádost do jednání ZM s návrhem schválit
záměr města prodat požadovaný pozemek za cenu 400 Kč/m 2. RM ukládá odboru MIM připravit
podklady pro jednání ZM. Řeší odbor MIM. (5-5-0-0)
59/4 RM projednala žádost pana A. P. o vyjádření ke stavbě STL plynovodní přípojky v ulici
Pivovarská č. p. 284 na pozemku KN 1004/2, k. ú. Horšovský Týn dle projektové dokumentace č.
2017/03/05/284 vyhotovené Ing. P. Zimákem. Přípojka bude napojena na STL plynovod v ul.
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Pivovarská, je vedena v pozemku města KN 2313/1, k. ú. Horšovský Týn v délce cca 6,1 m. RM
souhlasí se stavbou dle předložené PD. RM ukládá odboru MIM zveřejnit záměr města uzavřít
nájemní smlouvu s investorem stavby plyn. přípojky k čp. 284, ul. Pivovarská za účelem uložení,
provozování a údržby plynovodní přípojky k tomuto objektu. Výše nájemného je stanovena na 10
Kč/m2/rok, smlouva bude uzavřena do doby majetkoprávního vypořádání – uzavření smlouvy o
zřízení služebnosti inženýrské sítě, maximálně na dobu 3 let. Po uplynutí lhůty zveřejnění záměru
zpět do jednání RM. Řeší odbor MIM. (5-5-0-0)
59/5 RM projednala návrh umístění kanalizačního sběrače v Semošicích předložený odborem MIM.
Z důvodu nesouhlasu vlastníka pozemku KN 435/1, k. ú. Semošice dotčeného touto stavbou ve
variantě III., vybrala RM variantu IV. - s čerpací stanicí ČS-2 + 320 m výtlak. Řeší odbor MIM. (55-0-0)
59/6 RM projednala umístění vodovodní a kanalizační přípojky v pozemku města KN 2313/1, k. ú.
Horšovský Týn s napojením na hlavní řady, pro připojení nového objektu OOP Horšovský Týn
(investorem stavby je ČR-Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Plzeň). RM souhlasí se
stavbou přípojek dle předložené situace z projektové dokumentace vyhotovené společností INGEM
inženýrská a.s., Plzeň, datum 03/2017, stupeň DSP. Podmínky pro vstup na pozemek dotčený
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
pozemku. RM zároveň po projednání schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
inženýrské sítě, která se dotkne pozemku města KN 2313/1, k.ú. Horšovský Týn a bude uzavřena
mezi městem Horšovský Týn a ČR-Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Plzeň (strana
oprávněná). Služebnost bude zřízena za jednorázovou úplatu ve výši 10.000 Kč + DPH v platné
výši za každou jednotlivou síť. Rozsah zatížení pozemku služebností bude vyznačen po dokončení
stavby v geometrickém plánu. Řeší odbor MIM. (5-5-0-0)
59/7 RM projednala návrh Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z programu „Obnova historického
stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury; kopie
sochařských děl v exteriéru na území Plzeňského kraje“ ve výši 50.000 Kč na akci „Obnova kaple u
Borovice“. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. Vyřizuje KS. (5-5-0-0)
59/8 RM projednala cenové nabídky na akci „Obnova kaple u Borovice“. RM vybrala jako
nejvýhodnější nabídku firmy KLEMPOSTAV HORŠOVSKÝ TÝN s.r.o., IČO 25210386, Krátká
100, 346 01 Horšovský Týn, ve výši 142.692 Kč bez DPH, tedy 172.657 Kč vč. DPH a pověřuje
starostu podpisem smlouvy o dílo s termínem dokončení do 31. 10. 2017. Vyřizuje KS. (hlasování
se zdržel místostarosta) (5-4-1-0)
59/9 RM vzala na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu 129 290 - Podpora opatření
na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích a financování v rámci podprogramu
129 293 na akci „Rekonstrukce a odbahnění rybníka ve městě Horšovský Týn“ části Horní
Metelsko. Poskytovatelem je Ministerstvo zemědělství, se sídlem Těšnov 65/17, 117 05 Praha 1.
Dotace bude poskytnuta v max. výši 711.000,- Kč. RM pověřuje starostu podpisem podmínek
Rozhodnutí. Vyřizuje KS, na vědomí MIM, Domoza projekt s.r.o.. (5-5-0-0)
59/10 RM projednala a schválila návrh smlouvy „Smlouva o právu k provedení stavby nebo
opatření na pozemku vlastníka“ týkající se realizace stavby s označením „Horšovský Týn – Parčík
Benešova ul.“ uzavřenou mezi SÚS Plzeňského kraje, p. o. a Městem Horšovský Týn. RM pověřuje
starostu podpisem. Vyřizuje KS. (5-5-0-0)
59/11 RM vzala na vědomí Protokol o kontrole Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad
akce „Výstavba chodníku a cyklostezky – Horšovský Týn, Vrchlického ul.“ Při kontrole nebyly
kontrolním orgánem zjištěny žádné nedostatky a nebyla udělena žádná nápravná opatření. Vyřizuje
KS. na vědomí MIM. (5-5-0-0)
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59/12 RM vzala na vědomí sdělení ředitelky Mateřské školy (MŠ) Aleny Lechnýřové o výsledku
zápisu dětí na školní rok 2017/18. Do MŠ bylo přijato 42 dětí, z toho 7 dětí bydlících mimo
spádovou oblast Horšovského Týna. 28 dětí do MŠ ulice Vančurova a 14 do MŠ ulice Pionýrů.
Vyřizuje Lechnýřová. ředitelka MŠ. (5-5-0-0)
59/13 RM projednala návrh Darovací smlouvy o bezúplatném darování souboru obrazů dárkyní
paní H. Š. Městu Horšovský Týn, organizační složce Městská knihovna. Seznam pěti darovaných
děl je přílohou smlouvy. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. Vyřizuje KS, MIM, knihovna.
(5-5-0-0)
59/14 RM projednala informaci MK ČR o neposkytnutí dotace z Programu regenerace MPR 2017
na akci obnovy domu č. p. 71 ulice Jelení, Horšovský Týn. Jedná se o částku 50.000 Kč. RM
postupuje věc o poskytnutí příspěvku na dofinancování opravy nemovitosti z rozpočtu města do
jednání ZM. Vyřizuje Plachá, starosta, OFŠ. (5-5-0-0)
59/15 RM projednala závěrečný účet města Horšovský Týn za rok 2016 a zprávu o přezkumu
hospodaření za rok 2016 a předkládá věc ke schválení do ZM. Vyřizuje ZM. (5-5-0-0)
59/16 RM schvaluje poskytnutí odměny panu Mgr. Pavlu Janskému, řediteli Základní školy
Horšovský Týn, okres Domažlice, příspěvkové organizace, paní Aleně Lechnýřové, ředitelce
Mateřské školy Horšovský Týn, okres Domažlice, příspěvkové organizace a paní Aleně Svobodové,
ředitelce Základní umělecké školy Horšovský Týn, Sady Petra Bezruče 101 dle předloženého
návrhu. Odměny budou vyplaceny z rozpočtu organizace z prostředků na platy ze státního
rozpočtu. Vyřizuje OFŠ. (5-5-0-0)
59/17 RM projednala cenové nabídky na akci veřejné zakázky malého rozsahu: „Vybudování
kamerového systému města Horšovský Týn“. RM vybrala jako nejvýhodnější nabídku firmy
COLCA - invest s.r.o., IČO 24127370, Na Roudné 443/18, Plzeň, ve výši 1.062.991,-Kč (bez DPH)
a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. Vyřizuje místostarosta. (5-5-0-0)
59/18 RM projednala podnět MP ve věci odtahu vozidel a následujícího uskladnění odtaženého
vozidla. RM ukládá místostarostovi projednat možnou spolupráci s místními firmami a připravit ve
spolupráci s právníkem města potřebnou smlouvu o odtahu a uložení vozidel. Vyřizuje
místostarosta. (5-5-0-0)
59/19 RM projednala žádost občanů Dolního Metelska o pořízení přístřešku na veřejném
prostranství obce. Nákup přístřešku pro zbývající části obcí je zahrnuta v rozpočtu pro rok 2017.
RM souhlasí s pořízením přístřešku a umístěním v Dolním Metelsku. Vyřizuje starosta. (5-5-0-0)
59/20 RM projednala žádost občanů Kocourova o pořízení přístřešku na veřejném prostranství
obce. Nákup přístřešku pro zbývající části obcí je zahrnuta v rozpočtu pro rok 2017. RM souhlasí
s pořízením přístřešku a umístěním v Kocourově. Vyřizuje starosta. Pro účely RM vyřadit
z usnesení. (5-5-0-0)
59/21 RM projednala možnost umístění přístřešku na veřejném prostranství u Rozhledny na
Šibeničním vrchu. Nákup přístřešku je zahrnut v rozpočtu pro rok 2017 a RM doporučuje ZM
navýšit položku v rozpočtu. RM souhlasí s pořízením přístřešku a umístěním u Rozhledny po
zajištění dofinancování. Vyřizuje starosta. (5-5-0-0)
59/22 RM projednala žádost občanů Horního Valdorfu o pořízení přístřešku na veřejném
prostranství obce. Nákup přístřešku pro zbývající části obcí je zahrnuta v rozpočtu pro rok 2017.
RM souhlasí s pořízením přístřešku a umístěním v Horním Valdorfu. Vyřizuje starosta. (5-5-0-0)
59/23 RM projednala žádost občanů Oplotce o pořízení přístřešku na veřejném prostranství obce.
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Nákup přístřešku pro zbývající části obcí je zahrnuta v rozpočtu pro rok 2017. RM souhlasí
s pořízení přístřešku a umístěním v Oplotci. Vyřizuje starosta. (5-5-0-0)
59/24 RM vzala na vědomí informaci Bytesu o uzavření smlouvy o podmínkách dočasného užívání
komunikace v majetku Města Horšovský Týn a dočasného užívání veřejných prostranství v majetku
Města Horšovský Týn, na náměstí Republiky pod kostelem sv. Petra a Pavla, Horšovský Týn, č.
par. 247/1, k umístění předzahrádky restaurace Zámecká restaurace, IČO 63503701, 5. května 15,
346 01 Horšovský Týn, na dobu neurčitou s vymezením doby pro umístění předzahrádky za cenu
stanovenou OZV č. 5/2010. RM nemá námitek. Vyřizuje Bytes. (5-5-0-0)
59/25 RM projednala návrh na vyřazení nepotřebného movitého majetku ve vlastnictví města
Horšovský Týn – kancelářský nábytek – oslovit organizace města a společnosti, dále pak
zaměstnance města Horšovský Týn, v případě nezájmu zaměstnanců nabídnou k odprodeji
zveřejněním na úřední desce MěÚ. Zároveň RM ukládá zaktualizovat vnitřní předpisy týkající se
majetku a ostatních záležitostí OFŠ. Vyřizuje MIM, OFŠ. (5-5-0-0)
59/26 RM ukládá Bytesu HT provést výměnu plochy - trávník za zámkovou dlažbu pod sušáky ve
dvoře DPS. Vyřizuje Bytes HT. (5-5-0-0)
59/27 RM projednala žádost SDH Horšovský Týn o uzavření nám. Republiky od 14:00 hod dne
24. 6. 2017 v rámci oslav 145. založení SDH Horšovský Týn. RM souhlasí. Vyřizuje MP, radní
Lahoda. (5-5-0-0)
59/28 RM projednala stížnost paní S. na neotisknutí článku ve Zpravodaji města Horšovský Týn a
RM potvrzuje rozhodnutí MKZ o neuveřejnění článku ve Zpravodaji a ukládá MKZ důsledně
dodržovat pravidla. Vyřizuje KS, MKZ. (5-5-0-0)
59/29 RM zmocňuje JUDr. Táňu Šůsovou, advokátku, IČ 88352978, se sídlem Máchova 556, 334
01 Přeštice zastupování v soudním řízení proti: ČR – ÚZSVM, se sídlem Praha 2, Rašínovo nábřeží
390/42, 12800, ve věci žaloby o 131.020,-Kč s příslušenstvím, z titulu smlouvy o bezúplatném
převodu nemovitostí č. 5794/PDO/2007. RM pověřuje starostu podpisem plné moci. Vyřizuje KS,
na vědomí MIM, OFŠ. (5-5-0-0)
59/30 RM se seznámila s prvotním návrhem projektanta na řešení dopravního režimu v části ulice
Puškinova, Horšovský Týn. RM upřednostňuje řešení s maximálním počtem parkovacích míst, tj.
jednosměrný provoz. Projednání návrhu s občany se uskuteční v pátek 2. 6. 2017 od 16:00 hod.
Vyřizuje starosta. (5-5-0-0)
59/31 RM projednala informaci o stavu úklidu a sekání veřejného prostranství. RM pověřuje
místostarostu zpracováním návrhu opatření ke zlepšení stavu. Dále RM ukládá vedoucí odboru
OSV předložení podkladů pro jednání RM o možném uzavření dohody o výkonu veřejné služby
s Úřadem práce Domažlice. Vyřizuje místostarosta, vedoucí OSV. (5-5-0-0)
59/32 RM projednala informaci odboru OVÚP, územní plánování o provedení celkové revize
podkladů pro nový územní plán Horšovský Týn a byly nalezeny dosud neprojednané požadavky na
zařazení do územního plánu města Horšovský Týn. Jedná se o tyto žádosti:
1. RM bere na vědomí žádost ze dne 21.7.2014 o zachování přístupu k pozemkům parc. č.
1111 a 1110 v k. ú. Horšovský Týn majitelé manželé N., pozemek parc. č. 1109 v k. ú.
Horšovský Týn majitelka M. W., pozemek parc. č. 1108 v k. ú. Horšovský Týn majitelé
manželé P., pozemek parc. č. 2856 v k. ú. Horšovský Týn majitel J. B. a pozemek parc. č.
712/4 v k.ú. Horšovský Týn majitelka M. V..
2. RM bere na vědomí žádost Střední odborné školy a Středního odborného učiliště
Horšovský Týn, Jana Littrowa 122 ze dne 18. 3. 2016 o zahrnutí pozemků parc. č. 1684,
1683, 1685/1, 1685/3, 1688 v k. ú. Horšov do územního plánu jako plochu rybníka.
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3. RM bere na vědomí žádost L. a M. P. ze dne 18. 1. 2016, o zařazení pozemků parc. č.
1925/6, 1925/7, 1925/1, 1925/8, 1925/2, 1925/3, 1924/4, 1924/5, 1924/7 a 1924/2 v k. ú.
Horšovský Týn, v novém územním plánu města jako plochy smíšené obytné městské.
4. RM bere na vědomí žádost L. D. ze dne 25. 11. 2016, o zařazení pozemků 523/14, 560/1
v k. ú. Věvrov, v novém územním plánu města jako plochy bydlení.
RM postupuje celou tuto záležitost do jednání ZM. RM doporučuje ZM uzavřít projednávání
dalších žádostí pro nový územní plán. Vyřizuje starosta, OVÚP. (5-5-0-0)
Hlasování o jednotlivých bodech, výše uvedených v programu proběhlo veřejně, zdvižením
ruky 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/m2. 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 - MŠ Horšovský Týn - zajištění podmínek pro umístění 2 letých dětí v MŠ od
1. 9. 2020 v souladu s § 179 odst. 2 školského zákona, zřízení pracovní skupiny a zařadit
položku na zajištění projektové dokumentace do rozpočtu na rok 2018. Vyřizuje MIM, OFŠ,
ředitelka MŠ.
Další jednání rady města se uskuteční v pondělí 12. 6. 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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