Usnesení z jednání rady města číslo 30
ze dne 25. 1. 2016 na MěÚ v Horšovském Týně

Kontrola plnění usnesení RM č. 29
a) RM pověřuje starostu ve spolupráci s MIM obrátit se na LČR ve věci směny nebo převodu
pozemku KN 2286 v k. ú. HT (u ZŠ Zámecký park) a Bažantnice H. Týn. Schůzka proběhla. Byl
dohodnut další postup. Odeslána žádost o bezúplatný převod pozemku. LČR navrhují prodej nebo
směnu. RM bere na vědomí info, LČR zpracovávají znalecký posudek předmětných pozemků.
b) 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.
Společnosti EKO-KOM sdělena pořizovací hodnota nádob. Město očekává cenovou nabídku od
firmy EKO – KOM a.s.. Nabídku město obdrželo. RM po vyjádření kompetentních odborů MěÚ
rozhodla o nepřijetí nabídky. Vyřizuje KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
c) Úkoly plynoucí z usnesení ZM:
 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.
 RM (zabezpečit revitalizaci klášterního kostela pro účely občasných sezónních výstav
a koncertů, smuteční síň a podobně. Revitalizaci financovat z prostředků fondu regenerace
MPR a města). Jednání s projektovou kanceláří proběhlo (Usnesení ZM č. 06 /2015 D bod
3). Městu byla předložena cenová nabídka ve výši 99.946,-Kč. RM ukládá zajistit
zpracování PD. Vyřizuje MIM, starosta.
 Řeší RM a odbor MIM - zájem o koupi a ZM požaduje předložení znaleckých posudků se
stanovením ceny v místě a čase obvyklém u 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. Nákup
těchto pozemků bude ošetřen Smlouvou o budoucí kupní smlouvě s trváním (účinností) 15
let od podpisu této smlouvy. Realizace smlouvy o budoucí kupní smlouvě je podmíněno
realizací stavby mostu. Odbor MIM zaslal info s výzvou majiteli pozemků k doplnění údajů.
d) RM vzala na vědomí podklady předložené VpÚR a zaujala k jednotlivým bodům následující
stanoviska:
 odkup pozemků v PZ. Nutno požádat o znalecký posudek a o geometrický plán. Vyřizuje
MIM.
e) Žádost L. U. o odkoupení části pozemku KN 34/1 v k. ú. Horní Metelsko o výměře 200 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) dle přiložené situace. Žadatelka uvádí, že
požadovaná část pozemku přiléhá k její nemovitosti. RM pověřuje starostu projednat žádost s OV
Horní Metelsko. Žádost projednána, OV odpoví do 11.2.2016.
f) RM projednala nabídku manželů P. bezplatného převodu části pozemku parc.č. 1926/12 v k. ú.
Horšovský Týn za podmínky, že pozemek bude oddělen geometrickým plánem (uhradí město,
stejně jako další náklady s převodem spojené) a převodu se účastní majitelé pozemku č.2361/1 –
manželé H., kteří rovněž nabídnou příslušnou část pozemku KN 2361/1 v k. ú. Horšovský Týn
městu. Řeší odbor MIM spolu se starostou. V současné době se zpracovává geometrický plán, který
řeší změny vlastnictví pozemků v lokalitě (zpracovávají majitelé).
g) Vzala na vědomí žádost CSPP GROUP a.s. o odkoupení pozemků v průmyslové zóně. Vyřizuje
starosta.

h) RM projednala žádost společnosti AZ CZECH s.r.o. o kupní opci na pozemek v Průmyslové
zóně o velikosti cca 23000 m2. RM sděluje, že před kupní opcí upřednostňuje prodej pozemků
nejvýhodnější nabídce. O podmínkách prodeje přísluší rozhodnout ZM. RM pověřuje starostu
požádat společnost Sigloch o možný odkup pruhu pozemku pro zřízení komunikace a rovněž dalším
jednáním se společností AZ CZECH. Vyřizuje starosta.
i) RM vzala na vědomí zamítané stanovisko SÚS PK ve věci náhrady škody, která městu vznikla
porušením povinností ze závazkového vztahu (vrácení části dotace, kterou město bylo povinno
odvést do státního rozpočtu v souladu s výzvou Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti
Jihozápad ze dne 27.8.2015 zn.: RRRSJ 25449/2015, plus právní služby). RM ukládá starostovi
vyžádat si právní názor v dané věci jako podkladu pro rozhodnutí, zda záležitost řešit soudní
cestou. Právní názor předložen. RM postupuje ZM s doporučením žalobu nepodávat. Vyřizuje ZM,
pro účely RM vyřadit z usnesení.
j) RM se seznámila s návrhem „Plánu velkých oprav“ pro rok 2016, předložený jednatelem Bytes
HT. RM projednala „Plán velkých oprav“ pro rok 2016 a se změnami schválila. Správce RM podá
průběžné zprávy plnění plánu. Vyřizuje Bytes, sleduje místostarosta. Přeřadit do dlouhodobých
úkolů.
k) Žádost SDH Horšovský Týn o zpracování projektu na rekonstrukci garáží v hasičské zbrojnici.
Na základě této PD bude moci SDH H. Týn požádat o dotaci ze státního rozpočtu na tuto investiční
akci v rámci programu „Dotace pro JSDHO na nákup nových dopravních automobilů a na výstavbu
požárních zbrojnic“. Projekt by měl řešit rekonstrukci podlah, elektroinstalace včetně osvětlení,
rozvod vzduchu, vzduchotechnika, výměna oken a otopné soustavy. Cena projektu by neměla
přesáhnout 50.000,-Kč. Položka na zpracování PD bude řešena z kapitoly Požární ochrana. Dle
sdělení Ing. Lahody pro žádost postačí zpracování studie a žádosti. V případě schválení bude
zpracována PD. Vyřizuje starosta.
l) RM projednala opakovanou žádost paní Bc. J. Š. B. o odkoupení části pozemku KN 1086/24
v k. ú. Horšovský Týn o výměře 800 m2 za účelem výstavby rodinného domu se zahradou. RM
odkládá svoje rozhodnutí do příštího jednání RM. RM ukládá starostovi projednat tento návrh ve
VPÚR. OVÚP sdělil termín nutnosti pořízení územní studie v lokalitě do 1.1.2017. Průběžnou
zprávu žadatelce zašle OMIM.
m) RM projednala návrh smlouvy na zpracování žádosti o dotaci „Cyklostezka – Masarykova
ulice“ zpracovaná firmou DOMOZA projekt s.r.o., Teslova 1202/3, 30100 Plzeň, IČ 28145089. RM
schválila znění smlouvy a pověřuje starostu jejím podpisem. Vyřizuje starosta. Akci Cyklostezka
Masarykova přeřadit do dlouhodobých úkolů.
n) RM projednala zprávu SDH Horšovský Týn o provedené kontrole hydrantové sítě na náměstí
Republiky Horšovský Týn. Závady jsou zjištěny na většině hydrantů. RM ukládá starostovi – Bytes
projednat nápravu zjištěného stavu s CHVAKem Domažlice. Vyřizuje starosta.
Nové věci k projednání
30/1 RM schvaluje dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu movitých věcí ze dne 19.03.2002, kterým se
stanovuje nájem podle dlouhodobého průměru ročního nájemného za kotelny za období 2002 až
2014 ve výši 802 315,-Kč ze zohledněním míry inflace za předchozí rok + příslušná sazba DPH.
Řeší odbor MIM.
30/2 RM bere na vědomí žádost pana B. S. o ukončení nájemní smlouvy, na základě které užívá
část pozemku KN 835/1 o výměře 280 m2 v k.ú. Horšovský Týn. Dle nájemní smlouvy nájemce má
právo vypovědět nájem bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 1 měsíc následující po dni doručení
výpovědi. Nájem končí k 29. únoru 2016. RM ukládá odboru MIM zveřejnit záměr města přenechat
do nájmu (pachtu) předmětnou zahrádku. Řeší odbor MIM.
30/3 RM po projednání schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Horšovský

Týn a společností RWE GasNet s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, zastoupené na základě
plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o. Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno.
Věcné břemeno spočívá v právu zřízení a provozování plynárenského zařízení – „Přeložka prodejna
Horšovský Týn“ č.stavby 8800074977“ a to na pozemku KN 350/3, k.ú. Horšovský Týn, vstupu
a vjezdu na dotčené pozemky v souvislosti se stavbou ve prospěch oprávněného: RWE GasNet
s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem – vlastníka a správce plynárenského zařízení. Věcné
břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm + DPH v platné výši. Rozsah
zatížení pozemků věcným břemenem byl vyznačen v geometrickém plánu č. 2649-1212/2015 ze
dne 22.10.2015. Náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí uhradí oprávněný. RM
pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Řeší odbor MIM.
30/4 RM po projednání schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu, která bude uzavřena mezi
městem Horšovský Týn a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02,
zastoupené na základě plné moci společnosti ProjektEL s.r.o. Klatovy. pro účely vydání příslušného
stavebního povolení uzavřenou dle § 1746 (2) občanského zákoníku s přihlédnutím k § 86, 105
a 110 stavebního zákona ke stavbě „Tasnovice, DO parc.č. 794/7, Pikhart – NN“, dotčeny budou
části pozemků KN 845/4 a 845/8 v k. ú. Tasnovice. Řeší odbor MIM.
30/5 RM projednala předloženou žádost p. G. Š. o souhlas se stavbou vodovodní přípojky k RD
K Terénu č. p. 51 s napojením na hlavní vodovodní řad, umístěný v ulici K Terénu v pozemku
města KN 2362/6, k. ú. Horšovský Týn RM souhlasí se stavbou dle předložené projektové
dokumentace, vyhotovené společností CHVaK a.s. Domažlice, č. zakázky 16/15. 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 2362/6, k.ú.
Horšovský Týn a bude uzavřena mezi městem Horšovský Týn a p. G. Š. (strana oprávněná).
Služebnost bude zřízena za jednorázovou úplatu ve výši 20,- Kč/bm + DPH v platné výši,
minimální sazba 500 Kč + DPH v platné výši. Rozsah zatížení pozemku služebností bude vyznačen
po dokončení stavby v geometrickém plánu. Řeší odbor MIM.
30/6 RM projednala předloženou žádost společnosti Šťastný a Šleis, Stavitelství a ekonomika
s.r.o., Domažlice o souhlas se stavbou vodovodní přípojky k nové skladovací hale společnosti
PeHToo a.s. Praha s napojením na hlavní vodovodní řad, umístěný v ulici Masarykova v pozemku
města KN 1823/28, k.ú. Horšovský Týn RM souhlasí se stavbou dle předložené projektové
dokumentace, vyhotovené Ing. Zbyňkem Jablonským, Spolková 2, Plzeň, č.zakázky 15067, datum
10/2015. 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 1823/28, k. ú. Horšovský Týn a bude uzavřena mezi městem Horšovský Týn
a PeHToo a.s., Na Poříčí 1067/25, Praha (strana oprávněná). Služebnost bude zřízena za
jednorázovou úplatu ve výši 10.000 Kč + DPH v platné výši. Rozsah zatížení pozemku služebností
bude vyznačen po dokončení stavby v geometrickém plánu. Řeší odbor MIM.
30/7 RM po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci do Programu 133510 vyhlášeného MŠMT
na akci "Zázemí pro fotbalové hřiště parc. č. 350/1 v obci Horšovský Týn" a pověřuje starostu
podpisem. Akce je kryta Rozpočtem města Horšovský Týn pro rok 2016 schváleného
Zastupitelstvem města Horšovský Týn 14.12.2015. Vyřizuje místostarosta.
30/8 RM projednala novou OZV č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných
a psychotropních látek na veřejném prostranství, která ruší OZV č. 1/2012 a postupuje ji do ZM.

Vyřizuje tajemnice.
30/9 RM projednala dopis sdružení „LUNGTA“ se sídlem Dlouhá 33, Praha se žádostí o opětovné
připojení se k akci „Vlajka pro Tibet“, která se uskuteční dne 10. března 2016, kdy bude
připomenuto 57. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci ve Lhase, při němž zemřely desítky
Tibeťanů. RM doporučuje ZM připojení se k uvedené akci „Vlajka pro Tibet“ a vyvěšení tibetské
vlajky dne 10. března 2016 na budově MěÚ – nám. Republiky 52, Horšovský Týn. Podklady do ZM
připraví tajemnice. Řeší ZM.
30/10 RM zmocňuje Bc. Ivetu Křížovou, vedoucí odboru sociálních věcí Městského úřadu
Horšovský Týn ve věci podání a podpisu ,,Žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na výkon sociální
práce s výjimkou agendy SPOD pro rok 2016“. Vyřizuje KS a OSV.
30/11 RM projednala materiál předložený odborem OFŠ. RM bere na vědomí protokoly z finanční
kontroly příspěvkových organizací města Horšovský Týn. Z doložených protokolů vyplývá, že
organizace mají účetnictví vedeno přehledně, kontrolované doklady obsahovaly všechny potřebné
náležitosti, zůstatky pokladní hotovosti odpovídaly se stavem uvedeným v pokladní knize. Při
kontrole nebylo zjištěno závažné pochybení. Malá pochybení byla odstraněna na místě. Vyřizuje
OFŠ.
30/12 RM se seznámila s dopisem od ČNB, kde je uvedeno, že obce již nemusí pro účely příjmu
dotací ze státního rozpočtu či z prostředků EU mít veden účet u ČNB a to z důvodu, že zákon
o rozpočtových pravidlech tuto povinnost nepřipouští. Jelikož je již zažádáno o dotace, kde je
uvedeno číslo účtu u ČNB. RM nesouhlasí se zrušením účtu u ČNB. RM se seznámila v souvislosti
s výše uvedeným s upravenými podmínkami pro vedení účtu u ČNB. Vyřizuje OFŠ.
30/13 RM předkládá do jednání do ZM ke schválení smlouvy s TJ Dynamo o poskytnutí dotací
v souladu se schváleným rozpočtem na r. 2016. Vyřizuje ZM.
30/14 RM projednala žádost Českého včelařského svazu z.s. Horšovský Týn o souhlas s umístěním
sídla na adrese Horšovský Týn, náměstí Republiky 52. Souhlas vlastníka objektu – města
Horšovský Týn bude součástí žádosti o zápis Českého včelařského spolku z.s. Horšovský Týn do
veřejného rejstříku spolků. RM souhlasí s umístněním sídla na adrese náměstí Republiky 52, 34601
Horšovský Týn. Vyřizuje KS.
30/15 RM přidělila na návrh Bytové komise byt č. 3 o velikosti 2+1 a výměře 55,40 m2, Hřbitovní
143, Horšovský Týn panu L. N. Vyřizuje Bytes HT.
30/16 RM projednala návrh smlouvy s firmou Final Kom s.r.o. na akci „Zřízení přechodu pro
chodce Vrchlického ulice Horšovský Týn“ v celkové výši 98.824,33 Kč včetně DPH. RM souhlasí
a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Vyřizuje Bytes.
30/17 RM projednala návrh kupní smlouvy s P. B. na prodej ocelokolny ZUŠ, Sady P. Bezruče,
Horšovský Týn. Prodej schválen RM29/8. RM souhlasí a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Vyřizuje Bytes.
30/18 RM po projednání schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu
Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí v roce 2016 k zajištění akceschopnosti
a pověřuje starostu podpisem. Vyřizuje KS.
30/19 RM projednala žádost starosty SDH okrsku Horšovský Týn o souhlas s umístěním sídla pro
SDH Horšovský Týn na adrese Horšovský Týn, Vrchlického 12, Souhlas vlastníka objektu – města

Horšovský Týn bude součástí žádosti o zápis SDH Horšovský Týn do veřejného rejstříku spolků.
RM souhlasí s umístněním sídla SDH Horšovský Týn na adrese Vrchlického 12, 34601 Horšovský
Týn. Vyřizuje KS.
30/20 RM projednala žádost starosty SDH okrsku Horšovský Týn o souhlas s umístěním sídla pro
SDH Semošice na adrese Horšovský Týn, nám. Republiky 52, Souhlas vlastníka objektu – města
Horšovský Týn bude součástí žádosti o zápis SDH Semošice do veřejného rejstříku spolků. RM
souhlasí s umístněním sídla SDH Semošice na adrese nám. Republiky 52, 34601 Horšovský Týn.
Vyřizuje KS.
30/21 RM projednala žádost starosty SDH okrsku Horšovský Týn o souhlas s umístěním sídla pro
SDH Oplotec na adrese Horšovský Týn, nám. Republiky 52, Souhlas vlastníka objektu – města
Horšovský Týn bude součástí žádosti o zápis SDH Oplotec do veřejného rejstříku spolků. RM
souhlasí s umístněním sídla SDH Oplotec na adrese nám. Republiky 52, 34601 Horšovský Týn.
Vyřizuje KS.
30/22 RM projednala žádost starosty SDH okrsku Horšovský Týn o souhlas s umístěním sídla pro
SDH Podrážnice na adrese Horšovský Týn, nám. Republiky 52, Souhlas vlastníka objektu – města
Horšovský Týn bude součástí žádosti o zápis SDH Podrážnice do veřejného rejstříku spolků. RM
souhlasí s umístněním sídla SDH Podrážnice na adrese nám. Republiky 52, 34601 Horšovský Týn.
Vyřizuje KS.
30/23 RM projednala žádost starosty SDH okrsku Horšovský Týn o souhlas s umístěním sídla pro
SDH Věvrov na adrese Horšovský Týn, nám. Republiky 52, Souhlas vlastníka objektu – města
Horšovský Týn bude součástí žádosti o zápis SDH Věvrov do veřejného rejstříku spolků. RM
souhlasí s umístněním sídla SDH Věvrov na adrese nám. Republiky 52, 34601 Horšovský Týn.
Vyřizuje KS.
30/24 RM projednala žádost starosty SDH okrsku Horšovský Týn o souhlas s umístěním sídla pro
SDH Horní Metelsko na adrese Horšovský Týn, nám. Republiky 52, Souhlas vlastníka objektu –
města Horšovský Týn bude součástí žádosti o zápis SDH Horní Metelsko do veřejného rejstříku
spolků. RM souhlasí s umístněním sídla SDH Horní Metelsko na adrese nám. Republiky 52, 34601
Horšovský Týn. Vyřizuje KS.
30/25 RM projednala žádost starosty SDH okrsku Horšovský Týn o souhlas s umístěním sídla pro
SDH Borovice na adrese Horšovský Týn, Borovice 18, Souhlas vlastníka objektu – města
Horšovský Týn bude součástí žádosti o zápis SDH Borovice do veřejného rejstříku spolků. RM
souhlasí s umístněním sídla SDH Borovice na adrese Borovice 18, 34601 Horšovský Týn. Vyřizuje
KS.
30/26 RM projednala cenové nabídky na vyhotovení účelové mapy – podklad pro projekt v ulici
Jelení. Jako nejvýhodnější vybrala RM nabídku Geodezie Jihozápad s.r.o. za cenu 3812,-Kč vč.
DPH. Vyřizuje odbor MIM.
30/27 RM vzala na vědomí informaci ředitelky MŠ a zprávu o prohlídce budovy MŠ v ulici
Pionýrů. Sledovat stav. Vyřizuje MŠ.
30/28 RM projednala návrh RO č. 1/2016 a postupuje jej do programu jednání ZM. Vyřizuje OFŠ.

Hlasování o jednotlivých bodech, výše uvedených v programu proběhlo veřejně, zdvižením ruky.

Dlouhodobé úkoly
1) RM - komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horšovský Týn. Dotazníková akce běží. Řeší MIM.
2) Žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 1582/16 v k.ú. Horšovský Týn o výměře cca
190 m2. RM odkládá rozhodnutí po předložení aktualizované studie.
3) Generel kanalizace města Horšovský Týn - CHVaK a.s. předložil prvotní návrh zadání generelu.
Sleduje starosta.
4) RM – rekonstrukce Plzeňské ulice. Sleduje starosta.

Další jednání rady města, se uskuteční v pondělí 8.2.2016 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).

