Usnesení z jednání rady města číslo 31
ze dne 8. 2. 2016 na MěÚ v Horšovském Týně

Kontrola plnění usnesení RM č. 30
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) 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.
c) 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.
d) 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.
e) 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).
f) Vzala na vědomí žádost CSPP GROUP a.s. o odkoupení pozemků v průmyslové zóně. Vyřizuje
starosta.
g) RM projednala žádost společnosti AZ CZECH s.r.o. o kupní opci na pozemek v Průmyslové zóně
o velikosti cca 22000 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.

h) 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, elektroinstalaci včetně osvětlení,
rozvod vzduchu, vzduchotechniku, výměnu 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.
i) 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.
j) 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.

Kontrola usnesení ZM č. 09/2016 ze dne 1. 2. 2016
09/2016 A. Schvaluje:
‒ smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě - kanalizace vybudované v rámci akce
„Odkanalizování města Horšovský Týn, část Horšov“ a vodovodu vybudovaného v rámci akce
„Horšov – prodloužení vodovodu pod komunikací II/200“, vyřizuje odbor MIM;
‒ prodej části pozemku KN 1846/2 – lesní pozemek o výměře cca 45 m 2 v k. ú. Horšovský Týn paní L. Ch., vyřizuje odbor MIM;
‒ prodej pozemku KN 2279/8 v k. ú. Horšovský Týn za cenu 90 Kč/m 2 panu V. K., vyřizuje
odbor MIM;
‒ prodej části pozemku KN 2585/4 v k.ú. Horšovský Týn o výměře cca 6 m2 (výměra bude
upřesněna geometrickým plánem) panu P. N., vyřizuje odbor MIM;
‒ záměr prodat pozemek KN 1925/6 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 124 m2
v k. ú. Horšovský Týn vyřizuje odbor MIM;
‒ návrh podat žádost České republice - Státnímu pozemkovému úřadu – vlastníku pozemků
o bezúplatný převod pozemků KN 14, 15, 16, k.ú. Tasnovice, vyřizuje odbor MIM;
‒ smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími
podmínkami č.j.: UZSVM/PDO/8515/2015-PDOM - předmětem převodu je pozemek KN 32/5
v k. ú. Tasnovice; vyřizuje odbor MIM;
‒ smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími
podmínkami č.j.: UZSVM/PDO/8791/2015-PDOM - předmětem převodu jsou pozemky KN
1375/2 a KN 2400/3 v k.ú. Horšovský Týn; vyřizuje odbor MIM;
‒ smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími
podmínkami č.j.: UZSVM/PDO/8805/2015-PDOM, předmětem převodu jsou pozemky KN
2399/2 a KN 2637 v k.ú. Horšovský Týn; vyřizuje odbor MIM;
‒ návrh podat žádost o bezúplatný převod pozemků KN 3754/9 a KN 3754/5 v obci a katastrálním
území Horšovský Týn, vyřizuje odbor MIM;
‒ veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Horšovský Týn a TJ Dynamo
Horšovský Týn na pokrytí části provozních nákladů r. 2016 na údržbu sport. zařízení města ve
výpůjčce TJ Dynamo ve výši 250 tis. Kč; vyřizuje OFŠ;

‒ veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Horšovský Týn a TJ Dynamo
Horšovský Týn na pokrytí části provozních nákladů r. 2016 na správce stadionu ve výši 300 tis.
Kč; vyřizuje OFŠ;
‒ dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z programu Regenerace městské
památkové rezervace Horšovský Týn uzavřené mezi Městem Horšovský Týn a paní J. T. dne 24.
6. 2015; vyřizuje OVVPP - Plachá;
‒ předložené Informační listy projektů – příloha ke Strategii rozvoje města Horšovský Týn pro
období 2015 – 2025; vyřizuje starosta;
‒ RO č. 1/2016 v předloženém znění s projednanými změnami; vyřizuje OFŠ

09/2016 B. Bere na vědomí:
‒ informaci o návrhu nového uspořádání pozemků Města Horšovský Týn v rámci komplexní
pozemkové úpravy Semošice, vyřizuje odbor MIM;
‒ informaci o rozpočtovém opatření č. 5/2015 schváleném RM dne 31.12.2015 pod bodem č. 28/8
s odkazem na usnesení ZM č. 08/2015 D) bod 1), které RM k provedení rozpočtového opatření
č. 5 zmocnilo; vyřizuje OFŠ;

09/2016 C. Vydává:
‒ OZV č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek na
veřejném prostranství; vyřizuje KS;

09/2016 D. Vyhlašuje:

‒ dle Zásad a pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu Města Horšovský Týn na rok 2016 tyto
programové dotace: „Jednorázové akce pro mládež“, „Reprezentace města“, „Podpora činnosti sport a tělovýchova - reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích“. Termín pro
podání žádostí o dotaci je od 3. 3. do 31. 3. 2016;

09/2016 E. Souhlasí:
‒ s připojením se k akci „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března 2016 na
budově MěÚ, nám. Republiky 52, Horšovský Týn; vyřizuje starosta;

09/2016 F. Ruší:
‒ své usnesení č. 16/2013 C) bod 3 o způsobu odkanalizování města Horšovský Týn, část
Semošice;

09/2016 G. Rozhodlo:
‒ že odkanalizování města Horšovský Týn, části Semošice bude provedeno přečerpáním
splaškových vod z oddílné kanalizace na centrální čistírnu v Horšovském Týně; vyřizuje odbor
MIM;

09/2016 H. Ukládá:
‒ RM požádat Plzeňský kraj o změnu v Plánu vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje ve věci
odkanalizování města Horšovský Týn, části Semošice podle usnesení ZM ze dne 1. 2. 2016;
vyřizuje KS, OŽP

‒ RM zahájit jednání se správcem vodního toku řeky Radbuzy ve věci řešení protipovodňových
opatření; vyřizuje strarosta

09/2016 I. Vyslovuje:
 důrazný zájem města Horšovský Týn o vlastnictví a ukládá RM/starostovi činit kroky vedoucí
k jejich získání, vyřizuje starosta

09/2016 J. Odkládá:
 projednání Zásad tvorby ceny pozemků, které bude město prodávat. Případné připomínky podat
do podatelny MěÚ do 7. 3. 2016, vyřizuje odbor MIM;

09/2016 K. Upouští:
 ZM se seznámilo se situací ohledně částečné vratky dotací (předpis odvodu) na akci chodník
a cyklostezka ve Vrchlického ulici a upouští od podání žaloby na SÚS PK.

09/2016 J. Navrhuje:
3) zařadit do RO č. 1/2016 rozpočtu města Horšovský Týn na rok 2016 do skupiny 5 – Bezpečnost
státu a právní ochrana, kapitoly Požární ochrana celkem, řádek 5 – Rekonstrukce Hasičské
zbrojnice Vrchlického ulice v částce 1.500.000,-Kč, vyřizuje OFŠ;

Nové věci k projednání
31/1 RM projednala žádost pana K. P. o pronájem Záchytné stanice psů Města Horšovský Týn. RM
rozhodla nabídku v současné době neakceptovat. Tato činnost je zajišťována MP Horšovský Týn
i pro okolní obce a využití areálu je víceúčelové s dalšími předpokládanými změnami. Vyřizuje KS.
31/2 RM bere na vědomí informaci odboru MIM o uplynutí termínu na zveřejnění záměru města
rozšířit předmět nájmu mezi Českou poštou, s.p. a městem o části pozemků KN 2330/1, KN 464/1
a KN 662/1 v k. ú. Horšovský Týn za účelem umístění celkem 3 ks poštovních stojanů s odkládací
schránou na těchto pozemcích. Městu nebyla předložena žádná námitka či připomínka, rovněž tak
nebyla předložena žádná další nabídka. RM schvaluje rozšíření předmětu nájmu mezi Českou
poštou, s.p. Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99 Praha 1, IČ: 47114983 a městem ze dne 23. ledna
2009 o části pozemků KN 2330/1, KN 464/1 a KN 662/1 v k. ú. Horšovský Týn za účelem
umístění poštovních stojanů s odkládací schránou na těchto pozemcích. Řeší odbor MIM.
31/3 RM bere na vědomí informaci odboru MIM o uplynutí lhůty, po kterou byl zveřejněn záměr
města rozšířit předmět nájmu v souladu s čl. II.3 nájemní smlouvy ze dne 15.1.2002 uzavřené mezi
městem a provozovatelem vodohospodářského majetku společností Chodské vodárny a kanalizace,
a.s., IČ 49788761, o vodovod vybudovaný v rámci investiční akce: „Horšov - prodloužení
vodovodu pod komunikací II/200“ (kolaudační souhlas byl vydán vodoprávním úřadem dne
7.12.2015 pod č. j.: MUHT 11851/2015). Jedná se o vodohospodářský majetek, který tvoří
s doposud pronajatým majetkem technicky, provozně i ekonomicky nedílný celek. RM schvaluje
rozšíření předmětu nájmu o nově zbudovaný vodohospodářský majetek v souladu s uzavřenou
nájemní smlouvou. Řeší odbor MIM.
31/4 RM bere na vědomí informaci odboru MIM, že dne 27.01.2016 bylo zahájeno řízení
o povolení vkladu práva podle smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví č. 1577334363. RM
schvaluje návrh na ukončení nájmu části pozemku KN 2588/2 (nově označeného jako parcela KN
2588/32) o výměře 14 m2 v k.ú. Horšovský Týn dohodou ke dne 29.02.2016. Nájem byl založen
nájemní smlouvou ev.č. P – 11/2009 ve znění dodatku č.1 ze dne 20.01.2016 uzavřenou mezi

Městem Horšovský Týn a Českou republikou – Ministerstvem obrany, se sídlem Tychonova 1,
160 01 Praha 6, IČ 60162694, Řeší odbor MIM.
31/5 RM bere na vědomí informaci odboru MIM o průběhu realizace investiční akce: „Parkovací
plocha u hasičské zbrojnice v Horšovském Týně“. RM schvaluje zadávací dokumentaci a ukládá
odboru MIM, aby odeslal výzvu k podání nabídky na uzavření smlouvy o dílo navrženým
zájemcům. Výzva bude rovněž zveřejněna na profilu zadavatele. Řeší odbor MIM.
31/6 RM bere na vědomí detailní informaci odboru MIM o průběhu a postupu prací při plnění
usnesení ZM ve věci výkupu části pozemku KN 390/9 v k.ú. Horšovský Týn. Při plnění úkolu se
vyskytly nejasnosti a rovněž byly vzneseny požadavky ze strany prodávajícího, které nebyly
v souladu s usnesením ZM. RM ukládá kanceláři starosty pozvat do příštího jednání MRM
(12. 2. 2016 od 14:30) pana L. a jeho právní zástupkyni Mgr. Filipovou. Vyřizuje starosta. Sleduje
odbor MIM.
31/7 RM bere na vědomí žádost občanů z ulice Krátká v Horšovském Týně o vyřešení příjezdové
cesty k parcelám číslo 1842/26, 1842/6, 1842/14, 1842/20, 1840/2, 1840/1, 1841/1, 1841/2
v k.ú. Horšovský Týn, navrhují aby město odkoupilo příjezdovou cestu na parcelách KN 1842/13,
1842/1 a 1842/15 od současného vlastníka. Žadatelé uvádí, že doposud není vyřešena příjezdová
cesta k jejich nemovitostem a obávají se komplikace při případné změně vlastníka. RM konstatuje,
že předmětné pozemky jsou v katastru nemovitostí vedené jako ostatní plocha - manipulační plocha.
Podle návrhu územního plánu jsou situované v ploše výroby a skladování – lehký průmysl. RM
nedisponuje informací, že by někdy v minulosti byl problém s přístupem a příjezdem
k nemovitostem žadatelů. V případě převodu zmiňovaných pozemků do vlastnictví města bude RM
podporovat bezúplatný převod. RM pověřuje starostu, zahájit jednání se stávajícím vlastníkem
pozemků a zjistit jeho názor na danou situaci. Řeší kancelář starosty, zpráva do dalšího jednání RM.
31/8 RM bere na vědomí informaci odboru MIM o uplynutí termínu na zveřejnění záměru města
přenechat do užívání části pozemku KN 758/1 označené jako díly X2 a X12 v k.ú. Horšovský Týn.
Městu byly předloženy dvě nabídky. RM schvaluje nájem/pacht části pozemku KN 758/1
označeného jako díl X2 o výměře 220 m2 v k.ú. Horšovský Týn za účelem zřízení zahrádky panu
P. M. RM schvaluje nájem/pacht části pozemku KN 758/1 označeného jako díl X12 o výměře 220
m2 v k.ú. Horšovský Týn za účelem zřízení zahrádky manželům K. Nájem/pacht bude uzavřen
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné/pachtovné je stanoveno dle usnesení ZM
(2,50 Kč/m2 pravidelně navyšováno od roku 1999 o míru inflace). RM bere na vědomí nabídku
pana P. M. a schvaluje ukončení nájmu zahrádky v lokalitě kláštera k 29.02.2016. Řeší odbor MIM.
31/9 RM projednala předloženou žádost projektanta stavby - společnosti STEMONT JS s.r.o.,
Hřbitovní 281, Horšovský Týn o vyjádření k investiční akci „Horšovský Týn, DO, 2260/1 - kNN“
na pozemku města KN 2260/1, k. ú. Horšovský Týn. RM schvaluje předložený záměr – připojení
a výstavba nové přípojkové skříně, která bude umístěna ve zdi vedle schodiště v zeleném pásu
(schodiště na náměstí Republiky vedoucí směrem k zámku) 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 pozemků. Před zahájením stavby bude dále uzavřena smlouva o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene – služebnosti, její návrh bude předložen do dalších jednání RM.
Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene – služebnosti je stanovena sazbou 200,- Kč/bm +
DPH v platné výši, za umístění nadzemní stavby technických zařízení inženýrských sítí za kus činí
500,- Kč + DPH v platné výši, minimální sazba za zřízení služebnosti činí 10.000,-Kč + DPH
v platné výši. Rozsah zatížení pozemku bude vyznačen v geometrickém plánu, vyhotoveném na
náklady budoucího oprávněného. Řeší odbor MIM.

31/10 RM vzala na vědomí odstoupení člena Komise pro zájmovou činnost dětí a mládeže pana
Mgr. Františka Cihláře, který požádal o uvolnění z této komise. RM jmenuje na návrh volební
strany - Volba pro město nově členem Komise pro zájmovou činnost dětí a mládeže pana JUDr.
Emila Hofmana. Vyřizuje KS.
31/11 RM projednala návrh smlouvy o dílo na zpracování žádosti o dotaci „Zázemí pro fotbalové
hřiště parc. č. 350/1 v obci Horšovský Týn“ zpracovanou firmou Regionální sdružení Šumava,
z.s.p.o., 384 73 Stachy 422, IČ 47259957. RM schválila znění smlouvy a pověřuje starostu jejím
podpisem. Vyřizuje místostarosta.
31/12 RM vzala na vědomí informaci o dokončené administrativní kontrole Žádosti o platbu
k projektu „Konsolidace IT a nové služby TC ORP Horšovský Týn“. Město Horšovský Týn obdrží
dotaci v celkové výši 3.624.371,08 Kč. Vyřizuje tajemnice. Na vědomí OFŠ.
31/13 RM projednala žádost MKZ ve věci navrhovaných projektů v souvislosti s podáním žádostí
o finanční prostředky z dotačního programu „Program podpory kultury v Plzeňském kraji pro rok
2016“, „Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2016“ a „Podpora
rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2016“. RM souhlasí s podáním
žádostí. Vyřizuje MKZ, OFŠ.
31/14 RM projednala žádost SDH Horšovský Týn ve věci navrhovaných projektů v souvislosti
s podáním žádostí o finanční prostředky z dotačního programu „Dotace pro jednotky SDH obcí pro
rok 2016“. RM souhlasí s podáním žádosti v rámci programu. Vyřizuje KS, Ing. Lahoda.
31/15 RM vzala na vědomí výroční zprávu podle §18 zákona č.106/99 Sb. o svobodném přístupu
k informacím za rok 2015 předloženou tajemnicí. Městský úřad Horšovský Týn vyřídil
10 podaných žádosti o informace. Zpráva bude umístěna na webových stránkách úřadu. Vyřizuje
KS.
31/16 RM vzala na vědomí sdělení ředitelky MŠ Horšovský Týn ve věci zápisu dětí do mateřské
školy na školní rok 2016/2017, který se uskuteční dne 21. března 2016 od 8,00 do 16,00 hod.
v obou budovách MŠ. Vyřizuje ředitelka MŠ.
31/17 RM vzala na vědomí zprávu ředitelky MŠ Horšovský Týn paní Birnerové o finančním
vypořádání za rok 2015 mezi Městem Horšovský Týn a MŠ Horšovský Týn. Vyřizuje KS.
31/18 RM vzala na vědomí zprávu ředitelky Chráněné dílny p.o. Horšovský Týn paní Macánové
o finančním vypořádání za rok 2015 mezi Městem Horšovský Týn a Chráněnou dílnou Horšovský
Týn. Vyřizuje KS.
31/19 RM vzala na vědomí zprávu ředitelky ZUŠ Horšovský Týn paní Svobodové o finančním
vypořádání za rok 2015 mezi Městem Horšovský Týn a ZUŠ Horšovský Týn. Vyřizuje KS.
31/20 RM vzala na vědomí Kalkulaci ceny oběda pro cizí strávníky na rok 2016 v MŠ Horšovský
Týn ve výši 53,-Kč. Vyřizuje KS.
31/21 RM vzala na vědomí Žádost o poskytnutí účelové dotace, kterou žadatel – Plzeňský kraj žádá
poskytovatele Město Horšovský Týn o poskytnutí dotace ve výši 149.100,- Kč za účelem zajištění
dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje. Vzhledem k výši dotace rozhoduje o poskytnutí
dotace a schválení veřejnoprávní smlouvy ZM. Termín pro vyřízení je 30.6.2016. Vyřizuje starosta.
31/22 RM souhlasí s podáním žádosti o finanční prostředky z dotačního programu Plzeňského kraje

„Stabilizace a obnova venkova pro rok 2016“. RM souhlasí s podáním žádosti v rámci programu na
úsek místní komunikace v části Kocourov. Vyřizuje KS.
31/23 RM projednala a vzala na vědomí žádost o dlouhodobý pronájem pozemků KN2321/3
a KN 2587/5 o celkové výměře 358 m2 v k. ú. Horšovský Týn z důvodu přístupu do dílny manželů
P. RM ukládá odboru MIM připravit další kroky k pronájmu pozemku. Poté zpět do RM. Vyřizuje
MIM.
31/24 RM vzala na vědomí Roční zprávu o provozování vodohospodářské infrastruktury města
Horšovský Týn v roce 2015 - provozovatelem CHVaK, a.s., Bezděkovské předměstí 388, 34578
Domažlice. Vyřizuje starosta.
31/25 RM se seznámila s prvotním návrhem (aktualizací) územní studie Lidická. RM nesouhlasí
s předloženým návrhem a požaduje úpravu návrhu ve smyslu logisticky přijatelnějšího využití
jednosměrných pozemních komunikací. RM pověřuje starostu dalším jednáním v této záležitosti.
31/26 RM bere na vědomí ceník služeb MP Horšovský Týn pro zájemce o uzavření veřejnoprávní
smlouvy z řad okolních obcí v rámci ORP Horšovský Týn. Vyřizuje starosta.
31/27 RM se opětovně zabývala žádostí o odkup pozemků pro výstavbu RD v lokalitě Výhledy,
RM ukládá odboru MIM ve spolupráci se starostou připravit podklady pro zveřejnění záměru
prodeje pozemků v nejbližším jednání ZM. Vyřizuje MIM a starosta.
31/28 RM vzala na vědomí zprávu kulturní komise za rok 2015. RM jmenuje na návrh předsedy
kulturní komise pan V. Kuneše paní M. Baxovou členkou KK od 8.2.2016. Vyřizuje KS.
31/29 RM projednala a schválila Dohodu o postoupení smlouvy mezi Městem Horšovský Týn
a Bytes HT, spol. s r.o ve věci postoupení veškerých práv a povinností postupitele vyplývající ze
smlouvy, která byla uzavřena se společností SBS“IVA“, s.r.o. se sídlem Máchova 469/23, 12000
Praha 2, IČ 27148858 ve věci napojení objektu na pult centralizované ostrahy a provádění služeb.
RM pověřuje starostu podpisem této dohody. Vyřizuje KS.
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
5) Dotaci „Cyklostezka – Masarykova ulice“.
6) „Plán velkých oprav“ pro rok 2016. Správce RM podá průběžné zprávy plnění plánu. Vyřizuje
Bytes, sleduje místostarosta.

Další jednání rady města, se uskuteční v pondělí 22.2.2016 od 15:00 hod. v kanceláři starosty.

….................................
Václav Mothejzík v. r.
starosta

…..…..............................
Ing. Ladislav Walter v. r.
radní

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).

