Usnesení z jednání rady města číslo 61
ze dne 10.7.2017 na MěÚ v Horšovském Týně

Kontrola plnění usnesení RM č. 60, MRM č. 18
a) RM pověřuje starostu ve spolupráci s MIM obrátit se na LČR ve věci směny nebo převodu
pozemků - Bažantnice H. Týn. 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. 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
K.. 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. Pan K. se vyjádřil ve svém e-mailu ze dne
7.7.2017 k návhu řešení komunikace v Plzeňské ulici. Pan K. odsouhlasil předložený návrh a RM
ukládá OMIM dořešit s projektantem snížení obruby v úseku cca 7 metrů, pro budoucí umožnění
sjezdu vozidel na pozemek. Poté zajistit získání potřebných povolení pro realizaci akce.Vyřizuje
starosta, 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. 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. Spolek doručil
městu fotodokumentaci posledního deště. RM ukládá OMIM zpracovat návrh řešení
protipovodňových opatření, týkající se majetku města v dané lokalitě. RM doporučuje spolku
oslovit i ostatní vlastníky pozemků, aby zajistili vsakování a odtokové poměry. Vyřizuje
OMIM, OŽP. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
f) 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
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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.
Kontrola usnesení ZM č. 20 /2017 z jednání konaného dne 26. 6. 2017

ZM 20/2017 A. Schvaluje:
1) program jednání; Pro účely RM vyřadit z usnesení.
2) návrhovou komisi ve složení: Ing. Petr Lahoda a Ing. Jaroslav Vlasák; Pro účely RM vyřadit
z usnesení.
3) záměr prodat pozemek parc. č. 1907/4 v k. ú. Horšovský Týn orná půda o výměře 2 m2 za kupní
cenu 400 Kč/m2. Převod pozemku bude zatížen sazbou DPH. Kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem nemovité věci. Kupní cena bude uhrazena nejpozději v den podpisu kupní
smlouvy. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel vlastnického práva k nemovité
věci; Vyřizuje MIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
4) záměr prodat část pozemku parc. č. 130/2 v k. ú. Horšovský Týn orná půda o výměře cca 40 m 2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) za kupní cenu 350,- Kč/m 2 bez DPH. Převod
pozemku bude zatížen sazbou DPH. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovité
věci. Kupní cena bude uhrazena nejpozději v den podpisu kupní smlouvy. Poplatníkem daně
z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci; Vyřizuje MIM. Pro
účely RM vyřadit z usnesení.
5) nákup pozemku parc. č. KN 230/12 – lesní pozemek o výměře 3028 m 2 v katastrálním území
Semošice, tak jak je vymezen ve znaleckém posudku č. 376-7/17 ze dne 17. 4. 2017 vyhotoveném
Ing. Antonem Štrbou - znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady ke dni 13. 4. 2017, od
pana J. H. za kupní cenu 48.830,-Kč. Kupní cena bude uhrazena do 30 dnů po provedeném vkladu
práva do katastru nemovitostí. Kupující uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru
nemovitostí; Vyřizuje MIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
6) bezúplatný převod pozemku parc. č. 625 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1331 m2
v katastrálním území Kocourov u Horšovského Týna z vlastnictví Plzeňského kraje do majetku
města Horšovský Týn. Žádosti o bezúplatný převod bude předcházet šetření ve věci kategorie
pozemní komunikace na tomto pozemku; Vyřizuje MIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
7) předběžný návrh změny hranice obce Mířkov a města Horšovský Týn v rámci komplexní
pozemkové úpravy katastrálního území Křakov tak, že z katastrálního území Horní Metelsko by do
katastrálního území Křakov přešla parcela KN 645 a z katastrálního území Křakov by přešla do
katastrálního území Dolní Metelsko parcela KN 804. ZM pověřuje RM jednáním s obcí Mířkov,
případná změna hranice obcí je přípustná, návrh dohody bude předložen do jednání ZM ke
schválení. Vyřizuje MIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
8) místní názvy a pomístní jména v katastrálním území Borovice u Horšovského Týna v rozsahu
návrhu předloženého Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice;
Vyřizuje MIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
9) smlouvu o bezúplatném převodu kanalizace a ČOV Horšovský Týn mezi Svazkem obcí
Mikroregionu RADBUZA se sídlem Náměstí T. G. Masaryka 1, 334 41 Dobřany, a Městem
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; Vyřizuje MIM. Pro účely RM vyřadit
z usnesení.
10) doplnění RO č. 3/2017 str. 5 - bydlení, komunální služby, územní rozvoj, položka Členský
příspěvek Svazu měst a obcí navyšuje ze 117. tis Kč na 126. tis. Kč; Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM
vyřadit z usnesení.
11) doplnění RO č. 3/2017 str. 5 - bydlení, komunální služby, územní rozvoj, položka Příspěvek
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DSO Domažlicko na financování Diecézní charity ve výši 25. tis. Kč; Vyřizuje OFŠ. Pro účely
RM vyřadit z usnesení.
12) doplnění RO č. 3/2017 str. 9 – Projekty 2017, o řádek č. 39 PD na stavební úpravy objektů
č.p. 11 a č.p. 12 ve výši 50 tis. Kč; Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
13) RO č. 3/2017 v předloženém znění s projednanými změnami; Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM
vyřadit z usnesení.
14) přidělení dotace z rozpočtu města na činnost v roce 2017 těmto organizacím pracujícím s dětmi
a mládeží: Vodácký oddíl „7“, z.s. - 114.000,- Kč, GO-GO Horšovský Týn z.s. - 170.000,- Kč,
Tělovýchovná jednota Dynamo Horšovský Týn, z.s. - 180.000,- Kč; Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM
vyřadit z usnesení.
15) přidělení dotace na rok 2017 z programu „Podpora činnosti – sport a tělovýchova –
reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích“ dotaci těmto organizacím: Vodácký
oddíl ,,7“, z.s. - 71.000,- Kč, SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Horní Metelsko - 91000,- Kč,
Tělovýchovná jednota Dynamo Horšovský Týn, z.s. - 400.000,-Kč; Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM
vyřadit z usnesení.
16) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Horšovský Týn a Vodáckým
oddílem „7“, z.s. na pokrytí části provozních nákladů r. 2017 jako dotace společenským
organizacím pracujícím s dětmi a mládeží ve výši 114.000,- Kč; Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM
vyřadit z usnesení.
17) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Horšovský Týn a GO-GO Horšovský
Týn z.s. na pokrytí části provozních nákladů r. 2017 jako dotace společenským organizacím
pracujícím s dětmi a mládeží ve výši 170.000,- Kč; Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit
z usnesení.
18) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Horšovský Týn a Tělovýchovnou
jednotou Dynamo Horšovský Týn, z.s. na pokrytí části provozních nákladů r. 2017 jako dotace
společenským organizacím pracujícím s dětmi a mládeží ve výši 180.000,- Kč; Vyřizuje OFŠ. Pro
účely RM vyřadit z usnesení.
19) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Horšovský Týn a Vodáckým oddílem
„7“, z.s. na pokrytí části provozních nákladů projektu ,,Příprava a účast předžáků, žáků a dorostu na
mistrovských soutěžích, Český pohár předžáků a žáků, Český pohár dospělých, NKZ, Pohár
juniorů“ v roce 2017 ve výši 71.000,- Kč; Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
20) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Horšovský Týn a SH ČMS – Sbor
dobrovolných hasičů Horní Metelsko na pokrytí části provozních nákladů projektu ,,Hasičský
požární sport 2017“ ve výši 91.000,- Kč; Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
21) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Horšovský Týn a Tělovýchovnou
jednotou Dynamo Horšovský Týn, z.s. na pokrytí části provozních nákladů projektu ,,Účast
fotbalových mužstev FC Dynamo Horšovský Týn v krajských soutěžích jarní části ročníku
2016/2017 a podzimní části ročníku 2017/2018 ve výši 400.000,- Kč; Vyřizuje OFŠ. Pro účely
RM vyřadit z usnesení.
22) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu regenerace městské památkové
rezervace Horšovský Týn mezi Městem Horšovský Týn a vlastníkem paní Z. K. ve výši 52.100,Kč; Vyřizuje Plachá, OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
23) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu regenerace městské památkové
rezervace Horšovský Týn mezi Městem Horšovský Týn a vlastníkem paní J. F. ve výši 14.300,- Kč;
Vyřizuje Plachá, OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
24) účetní závěrku města Horšovský Týn za r. 2016, když na základě předložených podkladů
zjistilo, že schvalovaná účetní závěrka města Horšovský Týn za r. 2016 poskytuje věrný a poctivý
obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky; Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM
vyřadit z usnesení.
25) neprojednávat další návrhy na změny nového územního plánu města Horšovský Týn po termínu
31. 8. 2017. Vyřizuje OVÚP – Kozinová, starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
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ZM 20/2017 B. Projednalo:
1) návrh závěrečného účtu města Horšovský Týn za rok 2016 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření ÚSC Horšovský Týn za rok 2016. Návrh závěrečného účtu včetně
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Horšovský Týn za rok 2016 byl řádně vyvěšen
na úřední desce. Při přezkoumání hospodaření města Horšovský Týn za rok 2016 nebyly zjištěny
významné nedostatky a rizika. ZM vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad,
v souladu s § 17 odst. 7a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů;
Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

ZM 20/2017 C. Souhlasí:
1) se zařazením části pozemků parc. č. 1925/5, 1925/1, 1925/2, 1924/4, 1924/7 a 1924/10 v k. ú.
Horšovský Týn, do územního plánu města jako plochy smíšené obytné městské, dle přiloženého
nákresu; Vyřizuje Kozinová – OVÚP, starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
2) se zařazením do územního plánu jako rezervu plochy bydlení část pozemku parc. č. 523/14
pouze na ploše s ochrannou třídou III. BPEJ a části pozemku parc. č. 560/1(ochranná třída III. BPEJ
na celém pozemku) v k. ú. Věvrov, podle žádosti L. D., ze dne 25. 11. 2016, dle přiloženého
nákresu; Vyřizuje Kozinová – OVÚP, starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

ZM 20/2017 D. Bere na vědomí:
1) zprávu o přijatých organizačních opatřeních k zabezpečení usnesení jednání ZM č. 18 ze dne
27. 3. 2017 a 19 ze dne 10. 4. 2017 včetně stavu jejich plnění; Pro účely RM vyřadit z usnesení.
2) zprávu z jednání RM za období od 13. 3. -12. 6. 2017; Pro účely RM vyřadit z usnesení.
3) zprávu KV ZM; Pro účely RM vyřadit z usnesení.
4) zprávu FV ZM; Pro účely RM vyřadit z usnesení.
5) zprávu Výboru pro územní rozvoj; Pro účely RM vyřadit z usnesení.
6) hospodaření příspěvkových organizací za rok 2016:
- ZŠ H. Týn: hospodářský výsledek (zisk) činil 58.166,39 Kč. Ze zisku bude částka ve výši
57.539,05 Kč použita na pokrytí ztráty za roky 2014 a 2015 a částka 627,34 Kč přidělena do fondu
odměn;
- ZUŠ H. Týn: hospodářský výsledek (zisk) činil 13.770,51 Kč. Ze zisku bude částka 2.770,51 Kč
přidělena do rezervního fondu a částka 11.000,- Kč do fondu odměn;
- MKZ H. Týn: hospodářský výsledek (zisk) činil 23.939,04 Kč. Zisk bude převeden do rezervního
fondu;
- CHD H. Týn: hospodářský výsledek (zisk) činil 102.792,45 Kč. Ze zisku bude částka 80.000,- Kč
převedena do fondu odměn a částka 22.792,45 Kč přidělena do rezervního fondu;
- MŠ H. Týn: hospodářský výsledek činil 0,- Kč s dodržením českého účetního standardu č. 703;
- výsledek hospodaření za rok 2016 u společností, jichž je město H. Týn zakladatelem, a to: Bytes
HT, spol. s r. o.: výnosy činily 25.472 tis. Kč, náklady 25.233 tis. Kč, hospodářský výsledek (zisk)
činil 239 tis. Kč, Horšovskotýnské lesy, s. r. o.: výnosy činily 8.972 tis. Kč, náklady 7.148 tis. Kč,
hospodářský výsledek (zisk) činil 1.824 tis. Kč; Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
7) Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Domažlicko za rok 2016; Pro účely RM vyřadit
z usnesení.
8) Závěrečný účet Mikroregionu Radbuza za rok 2016; Pro účely RM vyřadit z usnesení.
9) Závěrečný účet Vodohospodářského svazku obcí Domažlicka za rok 2016; Pro účely RM
vyřadit z usnesení.

20/2017 E. Nesouhlasí:
1) se zařazením přístupové komunikace do územního plánu (ÚP) k pozemkům parc. č. 1111, 1110,
1109, 1108, 2856, 712/4, podle žádosti ze dne 21. 7. 2014 manželů N., paní M. W., manželů P., pana
J. B., paní M. V. z důvodu, že měřítko, ve kterém se zpracovává ÚP je zpravidla 1:5000. Projektová
dokumentace je zpracovávána s větší podrobností, ÚP neřeší majetková vypořádání; Vyřizuje
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Kozinová – OVÚP, starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

ZM 20/2017 F. Ukládá:
1) RM prioritně soustředit iniciativu ve věci hotelu Šumava na rekonstrukci sálu a jeho příslušenství
a hledání nájemce restaurace a hotelu, dále ukládá RM zřízení pracovní skupiny ,,Šumava“
s předpokládaným termínem zprovoznění sálu do 31. 12. 2017; VIZ zápis z MRM č. 18. Vyřizuje
RM, starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
2) RM připravit do příštího jednání ZM financování radarů v Horšově a zpracování potřebné
projektové dokumentace; Vyřizuje místostarosta, Bytes HT. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
3) RM zahájit práce na vybudování víceúčelového hřiště (U-rampa); - Vyřizuje MIM. Pro účely
RM vyřadit z usnesení.

ZM 20/2017 G. Odkládá:
1) rozhodnutí o zařazení ploch pozemků parc. č. 1684, 1683, 1685/1, 1685/3, 1688 v k. ú. Horšov
do územního plánu jako plochu rybníka dle žádosti Střední odborné školy a Středního odborného
učiliště Horšovský Týn, Jana Littrowa 122 ze dne 18. 3. 2016, zároveň žádá Osadní výbor Horšov
o vyjádření k dané věci do příštího jednání ZM. Vyřizuje Kozinová – OVÚP, starosta. Pro účely
RM vyřadit z usnesení.
3) Nové věci k projednání
61/1 RM projednala žádost manželů J. N. a Z. N., o odkoupení částí pozemku města KN 1534 trvalý travní porost k.ú. Semošice, celkem o výměře cca 300 m2. Jako důvod uvádí záměr rozšíření
ochranného pásma vodního zdroje u studny, kterou mají na svém pozemku KN 1533, aby nedošlo k
případné kontaminaci vody z chemických látek používaných v zemědělské výrobě. RM schvaluje
zamítnutí žádosti. V době výstavby vodního díla město, jako účastník správního řízení, trvalo na
provedení takového opatření, aby budoucí vodní dílo vlastní stavbou a následným provozem
(užíváním) neomezovalo vlastnická práva vlastníka pozemku parc. č. 526; nově po KPÚ označené
jako parc. č. 1534 v k.ú. Semošice. Dalším důvodem zamítnutí je předpokládané jiné využití celého
pozemku KN 1534 pro účely města. Žadatelé mají právo vznést námitky proti rozhodnutí RM do
jednání ZM. Řeší odbor MIM.
61/2 RM projednala žádost pana T. K., o odkoupení pozemku KN 860 - ostatní plocha, jiná plocha
o výměře 1558 m2, k.ú. Tasnovice. Důvodem žádosti je vyřešení trvalého oplocení zahrady a úprava
části pozemku sloužící jako přístupová cesta k nemovitosti (KN st. 44/3). RM postupuje tuto žádost
do jednání ZM s návrhem schválit záměr města prodat požadovaný pozemek za cenu stanovenou
dle Zásad tvorby ceny pozemků, tj. min. za cenu 54,-Kč/m2 ./dle znaleckého posudku ceny obvyklé/.
RM ukládá odboru MIM připravit podklady pro jednání ZM. Řeší odbor MIM.
61/3 RM projednala žádost manželů J. K. a H. K., o odkoupení částí pozemků KN 2398/1 - ostatní
plocha, ostatní komunikace a KN 2398/8 - ostatní plocha, jiná plocha, celkem o výměře cca 150
m2, k.ú. Horšovský Týn. RM postupuje tuto žádost do jednání ZM s návrhem schválit záměr města
prodat požadované části pozemků za cenu stanovenou dle Zásad tvorby ceny pozemků, tj. min. za
cenu 56,- Kč/m2 ./dle znaleckého posudku ceny obvyklé/. RM ukládá odboru MIM připravit
podklady pro jednání ZM. Řeší odbor MIM.
61/4 RM bere na vědomí informaci o uplynutí termínu o zveřejnění záměru města pronajmout část
pozemku KN 2313/1, k.ú. Horšovský Týn o výměře 12 m 2 za účelem uložení, provozování a
údržby plynovodní přípojky k č.p. 284, ulice Pivovarská, Horšovský Týn. Nájem bude uzavřen do
doby majetkoprávního vypořádání - uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě,
maximálně na dobu 3 let, výše nájemného 10,- Kč/rok/m 2. K tomuto záměru nebyly předloženy
žádné návrhy, připomínky. RM schvaluje nájemní smlouvu k části pozemku KN 2313/1, k. ú.
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Horšovský Týn, která bude uzavřena s panem A. P. a J. P. dle podmínek uvedených v záměru města.
Řeší odbor MIM.
61/5 RM bere na vědomí informaci o uplynutí termínu o zveřejnění záměru města pronajmout části
pozemků KN 836/1, 837 o výměře cca 174 m2 (délka 58 m x šíře 3 m) v k. ú. Horšovský Týn za
účelem zajištění přístupu na pozemek KN 835/6, který je ve vlastnictví žadatele a to při hranici se
sousedním pozemkem KN 838/2, k.ú. Horšovský Týn Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou, výše nájemného 10,-Kč/rok/m2. K tomuto záměru nebyly
předloženy žádné návrhy, připomínky. RM schvaluje nájemní smlouvu k části pozemků KN 836/1,
837, kú. Horšovský Týn, která bude uzavřena s panem Z. Š. dle podmínek uvedených v záměru
města. Řeší odbor MIM.
61/6 RM projednala předloženou žádost od společnosti SUPTel – PROJEKT s.r.o. Domažlická
210, Klatovy o souhlas se stavbou, jejíž investorem je město Horšovský Týn - „Horšovský Týn,
NTL plynovod a přípojky – Masarykova ul, a STL plynovod a přípojky ul. Tyršova, J. Hory,
Suchanovova“ v rámci zpracování projektové dokumentace. RM souhlasí se stavbou dle
předloženého návrhu. Řeší odbor MIM.
61/7 RM projednala předloženou připomínku Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje ke
smlouvě o bud. smlouvě o zřízení služebnosti inženýrských sítí ke stavbě vodovodní a kanalizační
přípojky v pozemku města KN 2313/1, k.ú. Horšovský Týn k výši náhrady za zřízení služebnosti
stanovené usnesením RM 29.5.2017, bod 59/6. RM souhlasí se změnou sazby – bude stanovena za
každou jednotlivou síť samostatně dle znaleckého posudku, vyhotoveného na náklady budoucího
oprávněného – Krajské ředitelství Policie PK, posudek bude předložen ke schválení budoucí straně
povinné před vlastním uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti inženýrských sítí. Řeší odbor MIM.
61/8 RM projednala žádost pana M. R. o povolení příležitostného vjezdu na pozemky města KN
758/8, 758/9, k.ú. Horšovský Týn, z důvodu občasného vjezdu na pozemek KN 759/27, k.ú.
Horšovský Týn za účelem dopravy materiálu k údržbě zahrady. RM souhlasí s občasným přejezdem
pozemků města KN 758/8, 758/9, k.ú. Horšovský Týn osobním automobilem, využita bude co
nejkratší cesta, tedy mezi domy č. p. 25 a 245 ul. ČSLA za účelem dopravy materiálu k údržbě
zahrady. Řeší odbor MIM.
61/9 RM projednala předloženou žádost společnosti SaZ Plzeň a.s., Wenzigova 3, Plzeň o vyjádření
k umístění nového síťového rozvaděče a jeho následného napojení na stávající kabelovou síť na
pozemku města KN 2278/23, kú. Horšovský Týn, ul. Puškinova dle připravované projektové
dokumentace pro společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Praha. Stavba bude umístěna
v zeleném pásu. RM souhlasí se stavbou dle předložené žádosti a 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, návrh smlouvy bude předložen do dalších jednání RM. Dle ceníku za zřízení
služebností je umístění nadzemní stavby technických zařízení inženýrských sítí zpoplatněno sazbou
500,- Kč + DPH v platné výši za kus. Řeší odbor MIM.
61/10 RM po projednání schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-0012156/1 „Hašov, DO, 97.2 Petrášek kNN“, která se dotkne pozemků města KN 532/1, 525/2, k.ú. Hašov. Smlouva bude uzavřena mezi
městem Horšovský Týn a společností ČEZ Distribuce a.s. Děčín zastoupené na základě plné moci
společností SAG Elektrovod a.s. Traťová 1, Brno, provozovna Plzeň, Guldenerova 2, Plzeň
(budoucí oprávněná strana). Věcné břemeno – služebnost spočívá v právu zřízení a provozování
zařízení distribuční soustavy „Hašov, DO, 97.2 Petrášek - kNN“ a to na pozemcích KN 532/1,
6

525/2, k.ú. Hašov, 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 10.000,- Kč + DPH v platné výši. Rozsah zatížení
pozemku 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, pro účely RM vyřadit z usnesení. Bytes
– převzít zpět komunikaci.
61/11 RM bere na vědomí informaci odboru MIM, týkající se výběrového řízení stavebních prací
„Horní Metelsko - rekonstrukce stávající kanalizace“. RM po projednání výsledků výběrového
řízení přiděluje tuto zakázku společnosti Chodské vodárny a kanalizace a.s., Bezděkovské
předměstí čp. 388, 344 78 Domažlice, IČ 49788761, která předložila nabídku s nejnižší nabídkovou
cenou 488 305,55 Kč; cena je uvedena bez DPH. RM schvaluje smlouvu o dílo s vybraným
účastníkem výběrového řízení a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Řeší odbor MIM.
61/12 RM schvaluje poskytnutí odměny paní Janě Macánové, ředitelce Chráněné dílny p.o.,
Horšovský Týn, okres Domažlice, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu na základě
hospodářských ukazatelů. Odměna bude vyplacena z rozpočtu organizace. Vyřizuje OFŠ.
61/13 RM schvaluje dodatek č. 2 nájemní smlouvy uzavřené s nájemcem Mysliveckým sdružením
Lichoň Vidice dne 27. 5. 2005. Předmětem dodatku je změna názvu nájemce, nově Myslivecký
spolek Lichoň Vidice a změna parcel v rámci dokončené digitalizace příslušných katastrálních
území. RM pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku. Řeší odbor MIM.
61/14 RM projednání návrh smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při
realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní na akci: „Středotlaký plynovod,
Lidická ulice, II. etapa; číslo stavby 8800087408“, předložený společností GasNet, s.r.o., Klíšská
940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567. Smlouva obsahuje budoucí závazek města
pronajmout po dostavbě plynárenského zařízení toto zařízení, se závazkem předkupního práva
rozhodne-li se pronajímatel, že prodá nebo jiným způsobem převede vlastnictví k pronajatému
plynárenskému zařízení, zavazuje se jej nabídnout jako prvnímu ke koupi nájemci. RM ukládá
odboru MIM zveřejnit záměr města. Po uplynutí zpět do jednání RM. Řeší odbor MIM.
61/15 RM pověřuje místostarostu města pana Davida Škopka k podpisu monitorovací zprávy
o udržitelnosti projektu Výstavba chodníku a cyklostezky-Horšovský Týn, Vrchlického ul.
a souvisejících dokladů za období 28. 7. 2016 – 27. 7. 2017. Vyřizuje Škardová.
61/16 RM projednala předloženou nabídku a smlouvu ve věci odtahu vozidel a následného
uskladnění odtažených vozidel. Viz. RM 59/18. Jako nejvýhodnější vyhodnotila nabídku pana
Luďka Pytelky, IČO 73383635 a pověřuje starostu podpisem smlouvy o odtahu, uložení a likvidace
vozidel a vraků. Vyřizuje KS, MP.
61/17 RM vzala na vědomí informaci OFŠ o předložení finančního vypořádání dotací poskytnutých
v roce 2016 Tělovýchovné jednotě Dynamo Horšovský Týn, z.s. Posun termínu viz. RM 52/7.
Finanční vypořádání podáno dne 15.6.2017 a splňuje podmínky Zásad a pravidel pro poskytování
dotací z rozpočtu Města Horšovský Týn. Vyřizuje OFŠ.
61/18 RM projednala nabídky na zpracování pasportu veřejného osvětlení, generelu VO,
energetického posudku VO, plánu obnovy VO a poskytnutí licence k software pro vedení pasportu,
jako nejvýhodnější vybrala nabídku od firmy ANODA, s.r.o., Borecká 212, 251 65 Zvánovice, IČO
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27194612 za celkovou cenu 173.000,-Kč bez DPH a 5.000,-Kč roční poplatek za licenci a údržbu a
pověřuje starostu podpisem smlouvy. Vyřizuje místostarosta.
61/19 RM na základě žádosti Bytes HT, spol. s r.o., provozovatele plynových kotelen, odsouhlasila
výměnu 2 ks zásobníků teplé vody OKC 300 NTRR/1Mpa nepřímotopné Dražice za nepřímotopné
ohřívače vody Brilon HT 300ERMR. Výměna se uskuteční v plynové kotelně ul. Vančurova,
č.p. 231, Horšovský Týn z důvodu prorezavění topných vložek. Vyřizuje Bytes HT.
61/20 RM bere na vědomí rozhodnutí Zastupitelstva Plzeňského kraje o schválení dne 12. 6. 2017,
číslo usnesení 231/17, poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního titulu „Podpora jednotek
sborů dobrovolných hasičů obcí v Plzeňském kraji v roce 2017 - Příspěvek na věcné vybavení“ –
H. Metelsko. Vyřizuje KS a Lang.
61/21 RM schvaluje přijetí účelové finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje z programu
„Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Plzeňském kraji v roce 2017“ na věcné
vybavení pro JSDHO Horní Metelsko ve výši 34.848 Kč. Vyřizuje KS, Lang – JSDHO, OFŠ.
61/22 RM bere na vědomí rozhodnutí Zastupitelstva Plzeňského kraje o schválení dne 12. 6. 2017,
číslo usnesení 231/17, poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního titulu „Podpora jednotek
sborů dobrovolných hasičů obcí v Plzeňském kraji v roce 2017 - Příspěvek na věcné vybavení“ –
pro H. Týn. Vyřizuje KS, Lang, OFŠ.
61/23 RM schvaluje přijetí účelové finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje „Podpora jednotek
sborů dobrovolných hasičů obcí v Plzeňském kraji v roce 2017“ na věcné vybavení pro JSDHO
Horšovský Týn ve výši 38.700 Kč.
61/24 RM projednala žádost spolku Tlapky v naději z. s. o výpůjčku objektu Záchytné stanice psů
v Horšovském Týně. RM postupuje věc k vyjádření OMIM, Bytes a MP. Zprávu předložit do
příštího jednání RM. Vyřizuje MIM, Bytes a MP.
61/25 RM projednala žádost o spolupráci Národního památkového ústavu, Územní památková
správa v Českých Budějovicích, která je správcem Státní hrad a zámku v Horšovském Týně, ve věci
obnovy zámeckého parku v Horšovském Týně (změny v návštěvnickém provozu zámeckého parku)
a úprava změny režimu vstupu ze školního pozemku do zámecké zahrady – uzavírání vchodu
z parku na školní pozemek v době víkendů, svátků a prázdnin a dále opravu oplocení školního
pozemku. RM pro své vyjádření potřebuje podrobnější informace o záměru NPÚ obnovy parku.
Vyřizuje starosta.
61/26 RM projednala žádost TJ Sedmihoří z.s., Oplotec 45, 345 25 Hostouň, o zařazení akcí do
OZV o stanovení případů, ve kterých se neuplatní doba nočního klidu. Těmito akcemi jsou tradiční Pouťové slavnosti v Oplotci a Josefovská zábava. RM ukládá tajemnici připravit návrh
změny OZV. Vyřizuje tajemnice.
61/27 RM projednala žádost TJ Sedmihoří z.s., Oplotec 45, 345 25 Hostouň, o finanční příspěvek
ve výši 10.000,-Kč na „Pouťové slavnosti v Oplotci 2017“, které se budou konat 12. 8. 2017
ve sportovním areálu v Oplotci (fotbalový turnaj, předvádění a výstava RC modelů letadel
a vrtulníků, ohnivá show a taneční zábava). RM žádá TJ Sedmihoří Oplotec o vysvětlení stížností
na rušení nočního klidu z areálu TJ Sedmihoří Oplotec do 24.7.2017. Vyřizuje KS.
61/28 RM 60/23 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. RM mění své rozhodnutí a pověřuje provedením průzkumu KS. Vyřizuje KS. Na vědomí
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MIM.
61/29 RM projednala žádost SDH Oplotec, se sídlem náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský
Týn, o zařazení akce „Memoriál Václava Šlehofera – soutěž v požárním sportu“, který se koná
pravidelně již několik let vždy v měsíci červenci, do OZV o stanovení případů, ve kterých se
neuplatní doba nočního klidu. RM ukládá tajemnici připravit návrh změny OZV. Vyřizuje
tajemnice.
61/30 RM č. 60/30 ze dne 12. 6. 2017 určila k provedení ošetření dřevin v ul. Žižkova pod kinem
a Sady P. Bezruče p. Tomáše Hupače, Profi Tree Work Holýšov za cenu 110.352,-Kč. Předložená
nabídka p. Hupače však u čtyřech stromů v Sadech p. Bezruče počítá s provedením tahové zkoušky
(cca 10 000.-/strom), na jejímž základě má být u těchto dřevin rozhodnuto o dalším postupu.
Cenová kalkulace přitom s částkou za provedení tahové zkoušky nepočítá (viz přílohy). RM
projednala cenovou nabídku na tahové zkoušky u posuzovaných stromů dle předloženého posudku
a souhlasí s objednáním provedení tahových zkoušek dle posudku u p. Tomáše Hupače, Profi Tree
Work Holýšov za cenu cca 10.000,-Kč/strom. Tahové zkoušky budou hrazeny z položky Údržba
veřejné zeleně. Vyřizuje OŽP – Konigsmarková.
61/31 RM projednala oznámení o záměru převést nebo pronajmout nemovitý majetek – náměstí
Republiky 11, 346 01 Horšovský Týn a ul. 5. května 12, 346 01 Horšovský Týn – restaurace Hotelu
Šumava, Vinárna Hotelu Šumava a 1. NP a 2. NP hotelu Šumava předložené Bytesem HT. RM
odkládá schválení záměru za účelem doplnění dalších podmínek pronájmu. Vyřizuje Bytes HT, RM.
61/32 RM projednala a souhlasí se změnou plánu velkých oprav bytových a nebytových prostor
domů, města Horšovský Týn ve správě Bytes HT spol. s r.o. pro rok 2017 – č. 1/9.12017 ze dne
10. 7. 2017. Vyřizuje Bytes HT.
61/33 RM projednala cenovou nabídku bezpečnostní agentury SBS „IVA“, s.r.o., Máchova 469/23,
120 00 Praha 2, na zajištění ostrahy v době konání Anenské pouti ve dnech 21. 7. až 23. 7. 2017
v počtu 4 pracovníci ostrahy (36 hodin). Cenová nabídka je vyčíslena na 18720,-Kč bez DPH. RM
souhlasí s cenovou nabídkou a ukládá objednání ostrahy na dobu konání Anenské pouti dle nabídky.
Vyřizuje KS. Na vědomí MKZ, MP.
61/34 RM projednala žádost TJ Sedmihoří z.s., Oplotec 45, 345 25 Hostouň, o prodloužení lhůty
k předložení finančního vypořádání dotace z doby do 31. 1. 2018 na dobu do 31. 5. 2018 z důvodu
ročního vyúčtování el. energie vždy v dubnu téhož roku. RM nesouhlasí s prodloužením termínu
předložení vypořádání dotace vždy k 31.5.. K vyúčtování postačuje předložit rozpis zálohových
plateb na období 2017. Vyřizuje KS.
61/35 RM projednala žádost o finanční účast na výrobě reklamního baneru a na rekonstrukci
klubovny SHD Horní Metelsko. Reklamní baner o velikost 75x150 cm bude používán soutěžními
družstvy při účasti na závodech. RM souhlasí s použitím znaku města, který bude umístěn na
baneru. RM souhlasí s poskytnutí finančního příspěvku ve výši 12.000,-Kč na opravu klubovny.
Hrazeno z položky rozpočtu - Požární ochrana. Vyřizuje KS, OFŠ.
61/36 RM vzala na vědomí sdělení tajemnice o vzdání se funkce vedoucího odboru Ing. Jana
Richtra s účinností od 4. 7. 2017. Zároveň bere RM na vědomí sdělení, že Martina Vyhnalová byla
dočasně pověřena vedením odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Horšovský
Týn s účinností od 4. 7. 2017. Vyřizuje tajemnice.
61/37 RM projednala nabídku na registraci historického heraldického znaku do národní databáze
REKOS. RM ukládá KS zjistit podmínky pro registraci a cenovou kalkulaci za tuto službu. Vyřizuje
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KS.
61/38 RM 54/21 projednala informaci odboru ŽP ve věci návrhu náhradních míst na umístění
nádob na separovaný odpad, které jsou u prodejny COOP Diskont, Na Přeložce a u OD Radbuza.
RM souhlasila pouze s návrhem uložení kontejneru na stanovišti č. 1 v areálu OD Radbuza. Nádoby
umístěné na stanovišti č. 19 Dvořákova u COOPu RM souhlasí s umístěním nádoby na
elektrozařízení na stanoviště č. 9 – Smetanovo náměstí a ostatní kontejnery budou přemístěny na
náhradní stanoviště. RM uložila místostarostovi vyvolat jednání s vedením ZKD Sušice
o případném umístění nádob na pozemcích 601/2 v k. ú. Horšovský Týn (ZKD H. Týn) a 2727/1
v k. ú. H. Týn (Město Horšovský Týn. RM 60 se opětovně zabývala umístění nádob na separovaný
odpad umístěný u prodejny COOP. Dle sdělení místostarosty, vedení ZKD Sušice nesouhlasí
s umístěním nádob na výše uvedené pozemky. RM konstatuje, že nádoby na separovaný odpad
umístěné u Discontu COOP – Na Přeložce, zůstanou do doby zahájení prací spojených s výstavbou
nové policejní stanice na svém místě. Vyřizuje ŽP.
61/39 RM vzala na vědomí informaci od velitele JSDHO H. Týn o dopravní nehodě výjezdového
vozidla (Škoda Felicia). Jedná se o totální škodu na vozidle, plnění bude z povinného ručení viníka.
Nutno zajistit pro JSDHO H. Týn jiné osobní výjezdové vozidlo pro umístění defibrilátoru. Vyřizuje
místostarosta.
61/40 RM vzala na vědomí informaci SDH Horšovský Týn o konání nočních hasičských závodů
„Chodská noční hasičská liga“, které se budou konat dne 5.8.2017 od 21:30 do cca 2:00 hodin
6.8.2017. Jedná se o závody v požárním sportu. Vyřizuje Ing. Lahoda, KS.
61/41 RM vzala na vědomí Směrnici MŠ k úplatě za předškolní vzdělávání Mateřské školy
Horšovský Týn, Vančurova 195, 346 01 Horšovský Týn. Směrnice stanovuje výši úplaty za
předškolní vzdělávání na 300,-Kč/měsíčně a osvobození od úplaty. Vyřizuje ředitelka MŠ.
61/42 RM projednala a schválila návrh smlouvy o technickém zabezpečení Anenské pouti
v Horšovském Týně, která se uzavírá mezi Městem Horšovský Týn, IČO: 00253383, náměstí
Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn a Rudolfem Hálkem, se sídlem Poděbradova 84, 344 01
Domažlice, ze cenu 59.750,-Kč včetně DPH. RM souhlasí a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Vyřizuje MKZ, KS, OFŠ.
61/43 RM projednala žádost Diakonie ČCE – středisko Západní ve věci finančního daru za účelem
úhrady nákladů souvisejících s poskytováním služby sociální péče Domov Radost v Merklíně. RM
nesouhlasí s poskytnutím daru a konstatuje, že v současné době není poskytnutí finančního daru
kryto rozpočtem. Vyřizuje KS.
61/44 RM projednala návrh ředitelky MKZ Horšovský Týn na termín konání Anenské pouti v roce
2018. RM schvaluje termín konání Anenské pouti na 26. 7. – 29. 7. 2018. Vyřizuje MKZ.
61/45 RM vzala na vědomí zápis a usnesení z valné hromady Svazku Domažlicko, která se konala
dne 20. 6. 2017. Vyřizuje starosta.
Hlasování o jednotlivých bodech, výše uvedených v programu proběhlo veřejně, zdvižením
ruky ve všech bodech jednání. (5-5-0-0)
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.
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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.

Další jednání rady města se uskuteční v pondělí 24.7.2017 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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