Usnesení z jednání rady města číslo 60
ze dne 12. 6. 2017 na MěÚ v Horšovském Týně

Kontrola plnění usnesení RM č. 59
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. RM se seznámila s odpovědí pana K. na navržené řešení od PK. RM trvá na řešení
navrženém PK – tj. zkrácení opěrné zdi na úroveň vodoměrného objektu. V případě nesouhlasu
s návrhem, bude připraveno PK řešení pouze na pozemcích města. 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. RM po nové informaci od SPÚ ukládá
OMIM podat žádost o souhlasné stanovisko Biskupství plzeňské, že souhlasí se zatížením
pozemků, které budou v budoucnu církvi vydány Státním pozemkovým úřadem, za účelem
vybudování kanalizace dle původní PD. Vyřizuje MIM, OFŠ.
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. RM projednala stav přípravy podkladů pro
zveřejnění záměru prodej parcel pro RD v lokalitě Lidická (U obory), II.etapa a závěry schůzky
OVÚP, OMIM, projektanta a města. RM doplňuje parametry stanovené již v územní studii v
1

návaznosti na I.etapu takto: typ střech sedlová, sklon střech v rozmezí 20-45 stupňů, orientace
hlavního hřebene střech jednotná v celé etapě ve směru východ-západ, pro parcelu č. 5 neplatí
požadavek stanovený pro parcely v 60m pásmu (min. výška střechy 7,5m), výška oplocení 140160cm částečně průhledné, požadavek na zachování funkčnosti odvodňovacího (melioračního)
systému, sdružené umístění pilířků, likvidace dešťových vod podzemní retenční nádrží (jako
I.etapa). Vyřizuje starosta, OMIM, OVÚP. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
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. RM 60 – starosta seznámil RM s doposud došlými
cenovými odhady na opravy jednotlivých částí objektu (podlaha sál, střecha). Další profese (elektro,
malíři) jsou v rozpracovanosti. Vyřizuje MIM, Bytes HT, starosta.
h) 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. RM bere na vědomí sdělení OŽP, že v současné
době je povolen lov zdivočelých holubů místnímu Mysliveckému sdružení Podhájí v místě areálu
firmy FADIS OSIVA s.r.o. Jiné snižování počtu holubů než lovem, myslivecký zákon neřeší. Pro
účely RM vyřadit z usnesení.
i) 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. RM vzala na vědomí rozhodnutí MK ČR. Vyřizuje Plachá, starosta, OFŠ, ZM. Pro
účely RM vyřadit z usnesení.
j) 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 uskutečnilo v pátek 2. 6. 2017 od 16:00 hod.
Občané požadují řešení s maximálním počtem parkovacích míst a jízdním pruhem 3,5 m. Vyřizuje
starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Nové věci k projednání
60/1 RM se seznámila s výsledkem nového výběrového řízení pod názvem „ Sídliště Sylvánov
v Horšovském Týně, rozšíření parkovacích stání“. Na adresu zadavatele ve stanovené lhůtě dorazily
3 upravené nabídkové ceny. RM se shoduje s názorem hodnotící komise a přiděluje tuto veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou: FINAL KOM
s.r.o., Kocourov 36, 339 01 Mochtín, IČ: 02877155 s celkovou nabídkovou cenou ve výši 669
955,- Kč bez DPH, tj. 810 645,55 Kč vč. DPH 21 %. Předmětem veřejné zakázky je: výběr
zhotovitele stavebních prací dle projektové dokumentace. Projektová dokumentace řeší výstavbu 3
nových parkovacích ploch (plocha A, B, a C) pro osobní automobily v panelovém sídlišti Sylvánov
v Horšovském Týně. Součástí stavby budou i nezbytné terénní a sadové úpravy v okolí nových
parkovacích stání a výstavba nových zpevněných ploch pod popelnice. RM pověřuje starostu
podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem. Řeší odbor MIM.
60/2 RM projednala materiál předložený odborem MIM o místních názvech a pomístních jménech
v katastrálním území Borovice u Horšovského Týna. RM postupuje tento materiál do jednání ZM
s návrhem ponechat místní názvy a pomístní jména v katastrálním území Borovice u Horšovského
Týna dle návrhu předloženého Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště
Domažlice. RM uložila odboru MIM připravit podklady pro jednání ZM.
60/3 RM bere na vědomí informaci odboru MIM ve věci převodu možného pozemku státu
parc.č.2301 v k. ú. Horšovský Týn (pozemky u řeky) do vlastnictví města. Do doby předložení
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všech podkladů nelze o věci rozhodovat. Po obdržení všech podkladů bude celá záležitost vrácena
zpět do jednání RM. Řeší odbor MIM.
60/4 RM bere na vědomí informaci odboru MIM o uplynutí lhůty, po kterou byl zveřejněný záměr
města rozšířit předmět pachtovní smlouvy, kterou město přenechává do užívání zemědělské
pozemky města v k.ú. Horšov a k.ú. Horšovský Týn stávajícímu uživateli – AGRO Staňkov a.s., o
pozemek parc.č. 1768 - trvalý travní porost o výměře 1544 m2 v k.ú. Horšov. RM schvaluje
dodatek pachtovní smlouvy mezi městem a stávajícím uživatelem AGRO Staňkov a.s. Řeší odbor
MIM.
60/5 RM bere na vědomí žádost paní M. R. o ukončení nájemní a podnájemní smlouvy, na základě
které užívá zahrádku v klášteře – část pozemku parc. č. 74 označená jako díl VIII/20a o výměře 270
m2 v k. ú. Horšovský Týn. Nájem končí 30. června 2017 za předpokladu splnění bodu VI (9)
nájemní smlouvy. RM ukládá odboru MIM po převzetí zahrádky zveřejnit záměr města
pronájmu/pachtu pozemku za podmínek pro tuto lokalitu obvyklých. Řeší odbor MIM.
60/6 RM projednala žádost paní V. T. o odkoupení části pozemku parc. č. 1086/24 v k. ú.
Horšovský Týn z důvodu rozšíření zahrady, nově pro výstavbu RD. RM neschvaluje žádost.
Požadovaná část pozemku je součástí lokality určené k bydlení, pro kterou byla podmínka
zpracování územní studie. V návrhu nového územního plánu je rovněž tato podmínka stanovena. I
když v současné době pominula podmínka jejího zpracování, nelze nekoncepčním prodejem části
pozemku znehodnotit využití celého území. RM nesouhlasí s prodejem pozemku bez zpracovaného
návrhu využití ploch v dané lokalitě. Řeší odbor MIM.
60/7 RM projednala předloženou žádost od společnosti SAG Elektrovod a.s. Guldenerova 2, Plzeň
o vyjádření ke stavbě „Hašov, DO, 97/2, Petrášek – kNN (IV-12-0012156)“ umístění zemního
vedení kabelu NN v pozemcích města KN 532/1, 525/2, k.ú. Horšovský Týn, sousedním pozemkem
stavby je KN 7/1, k.ú. Hašov. RM souhlasí se stavbou dle předložené situace. 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. Před zahájením stavby bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě
o zřízení služebnosti inženýrské sítě, její návrh bude předložen do dalších jednání RM. Jednorázová
náhrada za zřízení věcného břemene – služebnosti činí 200,- Kč/bm + DPH v platné výši, minimální
sazba 10.000,- Kč + DPH, za 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. Řeší odbor MIM.
60/8 RM projednala žádost ZEAS Puclice a.s. Puclice 99 o propachtování zemědělských pozemků
v k. ú. Semošice. Dokončením KPÚ v katastrálním území Semošice rozhodnutím Státního
pozemkového úřadu zanikají mimo jiné i dosavadní užívací vztahy ke dni 30.9.2017. RM ukládá
odboru MIM zveřejnit záměr města přenechat do užívání zemědělské pozemky města v k. ú.
Semošice včetně části pozemků určených pro společná zařízení zájemci s nejvyšší nabídkou,
přičemž minimální pachtovné je stanoveno na 3580 Kč/ha. RM upozorňuje, že v pozemku parc. č.
1879 bude uloženo výtlačné potrubí kanalizačního systému města. Pachtovní smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou, přičemž smlouvu lze vypovědět písemně ve dvouleté výpovědní době
(v případě výpovědi u pozemků určených pro společná zařízení pak jeden rok) tak, aby zemědělský
pacht skončil koncem pachtovního roku. Pachtovním rokem se rozumí období od 1. října do 30. září
následujícího roku. Řeší odbor MIM, po uplynutí zpět do jednání RM.
60/9 RM projednala žádost paní A. K. o pronájem části pozemku parc. č. 2382/1, části pozemku
parc. č. 1203/1, pozemku parc. č. 1205/6 a pozemku parc. č. 1205/3 v k. ú. Horšovský Týn.
Žadatelka je spoluvlastníkem sousedního pozemku parc. č. 1204 vč. domu č. p. 2 na této parcele.
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RM konstatuje, že pozemek parc. č. 1203/1 je t.č. propachtován, nelze žádosti vyhovět. Pozemek
parc. č. 2382/1 je ostatní plocha ostatní komunikace, je součástí veřejného prostranství, není proto
možné jej přenechat do nájmu/pachtu. RM ukládá odboru MIM zveřejnit záměr města přenechat do
nájmu/pachtu pozemek parc. č. 1205/6 a pozemek parc. č. 1205/3 v k.ú. Horšovský Týn na dobu
určitou 5 let za cenu stanovenou ZM. Řeší odbor MIM, po uplynutí lhůty zpět do jednání RM.
60/10 RM projednala žádost manželů F. o zamezení přítoku dešťové vody, v důsledku chybějící
kanalizace na jejich pozemek v ulici Jindřicha Jindřicha dům č. p. 205. RM ukládá správci MK
zajistit náhradní řešení usměrnění vod v této části ulici. RM konstatuje, že zde dešťová kanalizace
je. Funkčnost této kanalizace byla ověřena při dostavbě parkovacích ploch u pošty. RM ukládá
OMIM zahrnout požadavek na financování PD – rekonstrukce ul. J. Jindřicha do návrhu rozpočtu
na rok 2018. Vyřizuje OMIM a OFŠ.
60/11 RM projednala návrh SÚS PK o převod pozemku parc. č. 625 v k. ú. Kocourov
u Horšovského Týna, na kterém se dle informací zástupců SÚS PK nachází místní komunikace. RM
ukládá odboru MIM ověřit u správce MK a silničního správního úřadu tuto informaci a předložit
celou záležitost do jednání ZM s doporučením požádat kraj o bezúplatný převod pozemku
parc. č. 625 do vlastnictví města. Řeší odbor MIM.
60/12 RM projednala nabídku Vydavatelství IPR, s.r.o. na propagaci Horšovského Týna v průvodci
Kam v Praze/Křížem krážem ČR – cena 1 strany A5 za 15.000,-Kč+DPH. RM nesouhlasí
s nabídkou. Vyřizuje místostarosta.
60/13 RM projednala a souhlasí s pořízením 6ti SIM karet pro Mateřskou školu za účelem zajištění
dosahu učitelek pro rodiče a naopak. Náklady na tel. služby budou přeúčtovávány MŠ čtvrtletně.
Vyřizuje KS – Ing. Ludvík, OFŠ, MŠ.
60/14 RM projednala připravovanou akci „Oslavy 145. let založení SDH v Horšovském Týně“
a pověřuje přípravou SDH Horšovský Týn. Akce je kryta rozpočtem viz. kapitola Požární ochrana
celkem a bude proplacena na základě faktury vystavené SDH Horšovský Týn – Městu Horšovský
Týn. Vyřizuje OFŠ.
60/15 RM projednala žádost Spolku Nový Valdorf o vyplacení částky ve výši 4.750 Kč za splnění
závazků a úkolů dle smlouvy s městem. Odbor ŽP MěÚ potvrdil splnění závazků, RM souhlasí
s vyplacením částky. Vyřizuje KS a OFŠ.
60/16 RM projednala žádost Sdružení pro obnovu kaple „Srdce Ježíšovo“ v Kocourově o vyplacení
částky ve výši 6.000 Kč za splnění závazků a úkolů dle smlouvy s městem. Odbor ŽP MěÚ potvrdil
splnění závazků, RM souhlasí s vyplacením částky. Vyřizuje KS a OFŠ.
60/17 RM projednala žádost OS Hašov o vyplacení částky ve výši 8.000 Kč za splnění závazků
a úkolů dle smlouvy s městem. Odbor ŽP MěÚ potvrdil splnění závazků, RM souhlasí s vyplacením
částky. Vyřizuje KS a OFŠ.
60/18 RM projednala žádost SDH Semošice o vyplacení částky ve výši 7.000 Kč za splnění
závazků a úkolů dle smlouvy s městem. Odbor ŽP MěÚ potvrdil splnění závazků, RM souhlasí
s vyplacením částky. Vyřizuje KS a OFŠ.
60/19 RM projednala návrh smlouvy o dílo na pořízení 4 ks dřevěných přístřešků typu Salaš Tatry“
v rozsahu dle cenové nabídky ze dne 1. 6. 2017 mezi městem Horšovský Týn a Zahradní posezení
s.r.o., se sídlem V Zátiší 810/1, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava. Dřevěné přístřešky budou
umístěny v místních částech obce Horšovský Týn: Kocourov, Oplotec, Dolní Metelsko, Horní
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Valdorf. RM souhlasí a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. RM 59/21 souhlasila
s pořízením přístřešku na veřejné prostranství u Rozhledny, Horšovský Týn po zajištění financování
v RO č. 3/2017. RM po projednání souhlasí s návrhem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo výše
uvedené na pořízení dřevěného přístřešků typu Salaš Tatry – umístění Rozhledna, Horšovský Týn
a pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1 po zajištění financování. Vyřizuje starosta.
60/20 RM bere na vědomí informaci ředitelky ZUŠ o zvýšení kapacity ZUŠ Horšovský Týn na
počet 255 žáků a rozšíření hudebního oboru o zaměření Hra na trubku. Vyřizuje KS.
60/21 RM vzala na vědomí zápis ze 4. jednání Výkonné rady Mikroregionu Radbuza konaného dne
6. 6. 2017 v Dobřanech. Vyřizuje KS.
60/22 RM vzala na vědomí zápis z 1. jednání Řídící skupiny projektu „Čistá Radbuza“ konaného
dne 23. 5. 2017 v Dobřanech. Vyřizuje KS.
60/23 RM vzala na vědomí informaci vedení SDH Semošice o předběžném zájmu o zavedení vody
a plynu v části města Semošice a pověřuje SDH Semošice s provedením podrobnějšího průzkumu.
Vyřizuje starosta, SDH Semošice.
60/24 RM projednala požadavek pana J. T. týkající se realizace připojení rychlým datovým
internetem vesnic spadajících do Horšovského Týna. RM konstatuje, že v současné době není
plánován rozvod vedení sítí přes optické vlákno do vesnických částí Horšovského Týna. Vyřizuje
KS.
60/25 RM projednala návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o zvýhodněném úročení zůstatku na účtu mezi
městem Horšovský Týn a Raiffesenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4. V období od
1.7. - 31.12.2017 bude banka úročit zůstatek Účtu za použití úrokové sazby 0,10 % p.a. Po uplynutí
uvedeného v předchozí větě bude banka úročit zůstatek Účtu v souladu se Smlouvou o účtu. RM
pověřuje starostu podpisem dodatku. Vyřizuje OFŠ.
60/26 RM vzala na vědomí rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí účelové dotace ve výši
741.000 Kč ze státního rozpočtu městu Horšovský Týn z Programu regenerace MPR na rok 2017.
Vyřizuje OVVPP – pí. Plachá.
60/27 RM projednala žádost ředitelky MKZ Horšovský Týn o možnosti finanční podpory na školné
členkám divadelního ochotnického souboru při MKZ. RM souhlasí s poskytnutím příspěvku
z rozpočtu MKZ. Vyřizuje MKZ.
60/28 RM vzala na vědomí informaci Československé obce legionářské, z. s. o akci „Svíčky za
padlé“, která proběhne dne 2. 7. 2017 v 18.00. Vyřizuje KS.
60/29 RM k bodu 59/31 projednala vyjádření vedoucí OSV o možném uzavření dohody o výkonu
veřejné služby s Úřadem práce Domažlice. Vedoucí OSV předložila seznam vhodných klientů pro
výkon veřejné služby (VS) v ORP Horšovský Týn. VS by byla organizována společností Bytes HT
spol. s r.o. s účinností od 1. 7. 2017. RM souhlasí s využitím VS. Vyřizuje Bytes HT, OSV.
60/30 RM projednala předložené cenové nabídky na ošetření stromů v ul. Sady P. Bezruče
a Žižkova ul. (pod kinem) v Horšovském Týně. Na základě předložených nabídek určila RM
k provedení zakázky firmu Tomáš Hupač, Holýšov za cenu 110.352,- Kč vč. DPH. RM ukládá OŽP
zpracovat žádost o ošetření a kácení 3 stromů dle doporučení pana Hupače. Vyřizuje OŽP, OVVPP
– Plachá.
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60/31 RM po projednání schvaluje Zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na stavební
práce na akci: „Oprava objektu sýpky v Horšovském Týně“. Vyřizuje KS.
60/32 RM projednala veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 500,- Kč mezi Městem
Horšovský Týn a Mikroregionem Radbuza ve věci realizace integrovaného projektu s názvem
„Pořízení techniky na zpracování suti pro členské obce Mikroregionu Radbuza“. Kryto rozpočtem
kapitola Vodní hospodářství celkem – členský příspěvek Mikroregionu Radbuza. Vyřizuje KS,
OFŠ.
60/33 RM projednala a schválila podání žádosti o přezkoumání hospodaření za rok 2017
nezávislému auditorovi a ukládá odboru OFŠ zajistit výběr auditora s tím, že smlouva bude
uzavřena na dobu nejméně 5 let. Vyřizuje KS a OFŠ.
60/34 RM projednala žádost vedoucí Městské knihovny Horšovský Týn Bc. Lucie Polákové
o uzavření knihovny pro veřejnost z důvodu čerpání řádné dovolené ve dnech 14. – 18. 8. 2017.
RM souhlasí s uzavřením knihovny ve výše uvedených dnech. Vyřizuje Knihovna.
60/35 RM projednala účetní závěrku města Horšovský Týn za rok 2016 a zprávu o přezkumu
hospodaření za rok 2016 a předkládá ji ke schválení do jednání ZM. Vyřizuje OFŠ.
60/36 RM projednala návrh smlouvy o bezúplatném převodu mezi Svazek obcí Mikroregion
RADBUZA, se sídlem Náměstí T. G. Masaryka 1, 334 41 Dobřany, IČO 69456101, a Městem
Horšovský Týn, se sídlem Náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn, IČO 00253383
o bezúplatném převodu kanalizace a ČOV Horšovský Týn, specifikace majetku je v přílohách této
smlouvy. Tento majetek byl vybudován v rámci realizace projektu „Odkanalizování a čištění
odpadních vod v povodí řeky Radbuzy“. Termín předání majetku je určen na 30.6.2017. RM
postupuje tuto věc do jednání ZM. Řeší starosta.
Hlasování o jednotlivých bodech, výše uvedených v programu proběhlo veřejně, zdvižením
ruky ve všech bodech jednání. (4-4-0-0)
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 MIM. Vyřizuje 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 HZ. Vyřizuje starosta.
6) 56/24 RM - MŠ H. 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.
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Další jednání rady města, se uskuteční v pondělí 10.7.2017 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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