Usnesení z jednání rady města číslo 23
ze dne 19. 10. 2015 na MěÚ v Horšovském Týně

Kontrola plnění usnesení RM č. 22
a) Generel kanalizace města Horšovský Týn - CHVaK a.s. předložil prvotní návrh zadání generelu.
Sleduje starosta.
b) 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. Sleduje starosta.
c) 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.. Řeší starosta.
d) 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). RM ukládá odboru MIM zajistit potřebnou úpravu PD pro samostatné řešení
rekonstrukce klášterního kostela. (Usnesení ZM č. 06 /2015 D bod 3).
 Řeší starosta (změnu Územní studie obytné zóny „U obory“ ve smyslu zrušení plochy pro
BD. V obytné zóně bude připuštěna smíšená zástavba RD a BD).
 RM (připravit pravidla pro vydávání a bezplatnou distribuci Zpravodaje od 1.1.2016).
 Řeší RM a odbor MIM - zájem o koupi a ZM požaduje předložení znaleckého posudku se
stanovením ceny v místě a čase obvyklém u pozemku KN 2578/15 v k.ú. Horšovský Týn.
 Řeší RM a odbor MIM – ZM vyslovilo zájem o koupi 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. ZM požaduje
vyhotovení znaleckého posudku ke stanovení ceny v místě a čase obvyklé. Vyhotovení
znaleckého posudku zajistí město Horšovský Týn.
e) RM vzala na vědomí podklady předložené VpÚR a zaujala k jednotlivým bodům následující
stanoviska:
 odkup pozemků v PZ – Investor požádal o prodloužení lhůty na koupi pozemků v PZ do
31.12.2015, nová žádost o odkup pozemků v PZ – doplnění požádat o znalecký posudek.
f) 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 přiléha k její nemovitosti. RM pověřuje starostu projednat žádost s OV
Horní Metelsko.
g) RM vzala na vědomí informaci starosty města o možnosti předčasného splacení projektu Čistá
Radbuza. Ve věci splacení rozhodlo ZM dne 14.9.2015. Mikroregion Radbuza vyčíslil po konzultaci
s auditorem celkový závazek města Horšovský Týn. Splacení projektu proběhlo, Mikroregion
vyčíslí ještě závazek vyplývající z derivátového obchodu.

h) RM projednala žádost pana V. K. o odkoupení pozemku KN 2279/8 – ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 54 m2 v k.ú. Horšovský Týn. RM nemá výhrady k této žádosti. RM ukládá
odboru MIM vyžádat si, a následně zpět do jednání RM předložit stanoviska odborů DSH, ŽP
a výboru ÚR k záměru prodeje pozemků KN 2279/5 – ostatní plocha ostatní komunikace o výměře
110 m2, KN 2279/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 31 m2 a KN 2279/8 – ostatní
plocha ostatní komunikace o výměře 54 m 2. Řeší odbor MIM. RM po projednání schválila doplnění
usnesení RM 22, bod 3 písm. h) zápisu rady města takto: Podle vyjádření dotčených odborů nejsou
žádné překážky bránící převodu pozemků. RM postupuje tento materiál do jednání ZM
s doporučením prodat pozemek KN 2279/8 v k.ú. Horšovský Týn žadateli za cenu 90 Kč/m 2 (cena
dle Zásad). RM ukládá odboru MIM připravit podklady pro jednání ZM. Pro účely RM vyřadit z
usnesení.
k) RM se seznámila se zápisem z jednání Města Horšovský Týn a Osadním výborem, které
proběhlo dne 21.7.2015 (požadavek na zatrubnění prostoru za rybníkem, které by sloužilo jako
cvičiště pro hasiče). Vyřizuje starosta.
Nové věci k projednání
23/1 RM projednala v bodu RM 22/12 žádost paní V. B. o možnosti ponechání předzahrádky
Zámecké restaurace po celý rok. RM neměla námitek a souhlasila. Po kontrole podmínek daných
rozhodnutím o umístění stavby, přehodnotila svoje rozhodnutí v bodu RM 22/12 a RM žádosti
bohužel nemůže vyhovět z důvodu podmínek územního rozhodnutí. Vyřizuje Bytes.
23/2 RM projednala v bodě RM 22/26 žádost ZOČSCH H. Týn o vybudování WC u chatky
v chovatelském areálu v ul. Jindřicha Jindřicha, Horšovský Týn. RM souhlasí a ukládá zařadit
položku do rozpočtu na rok 2016. RM pověřuje vyřízením Bytes.
23/3 RM vzala na vědomí informaci OFŠ ve věci vymáhání pohledávek uložených v usnesení RM
22/9, 22/10, 22/15, 22/16, 22/17. Vyřizuje OFŠ.
23/4 RM bere na vědomí žádost paní A. P. o ukončení nájemní smlouvy, kterou má pronajatou část
pozemku KN 464/1 o výměře 8 m2 v k. ú. Horšovský Týn. RM nemá výhrady k žádosti. RM
schvaluje ukončení nájemní smlouvy k 31.12.2015. Řeší odbor MIM.
23/5 RM bere na vědomí informaci odboru MIM o uplynutí lhůty, po kterou byl zveřejněn záměr
města přenechat smlouvou o výpůjčce do užívání ZO Českého zahrádkářského svazu Horšovský
Týn pozemky KN 816/15 a KN 816/17 v k. ú. Horšovský Týn. V průběhu lhůty nebyla městu
předložena jiná nabídka ani nebyla vznesena žádná připomínka či námitka. RM schvaluje výpůjčku
pozemku KN 816/15 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 936 m 2 a pozemku KN 816/17
– ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 95 m 2 v k. ú. Horšovský Týn Základní organizaci
Českého zahrádkářského svazu Horšovský Týn, se sídlem Jana Littrowa 122, H. Týna, IČ
18232680. Výpůjčka se uzavírá na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní lhůtou. Řeší odbor MIM.
23/6 RM bere na vědomí informaci odboru MIM o uplynutí lhůty, po kterou byl zveřejněn záměr
města uzavřít dodatek k nájemním smlouvám na pronájem zemědělských pozemků z důvodu
navýšení nájemného, ukončení stávajících nájemních smluv a následné uzavření smluv
pachtovních. V průběhu lhůty nebyla městu předložena jiná nabídka ani nebyla vznesena žádná
připomínka či námitka. RM schvaluje dodatky k nájemním smlouvám na pronájem zemědělských
pozemků, kterými se zvyšuje nájem zemědělských pozemků s výjimkou lokality Štítarský kopec
na 3,5 % z ceny pozemků stanovených vyhláškou MZe a MF č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu
katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků.
Nájemné (pachtovné) se bude upravovat v souladu s aktualizací vyhlášky. Dodatek zároveň bude

obsahovat závazek ukončit stávající nájemní smlouvy k 31.12.2015 a uzavřít pachtovní smlouvy.
Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok. Řeší odbor MIM.
23/7 RM po projednání schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti
IE- 12- 03901/8 mezi městem Horšovský Týn a společností ČEZ Distribuce a. s. Teplická 874/8,
405 02 Děčín. Věcné břemeno – služebnost spočívá v právu zřízení a provozování distribuční
soustavy – „Lazce, vzdušné vedení NN“ a to na pozemcích KN 1208, 1210, 1221/2, 1222/5,
1223/1, 2381, 2382/1 , k. ú. Horšovský Týn, vstupu a vjezdu na dotčené pozemky v souvislosti se
stavbou ve prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce a. s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín – vlastníka
a správce distribuční soustavy. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 100,Kč/bm + DPH v platné výši. Rozsah zatížení pozemku věcným břemenem je vyznačen
v geometrickém plánu č. 2597-18/2014 ze dne 10.12.2014. Celková náhrada činí 38.750,- Kč +
DPH v platné výši. RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Řeší odbor MIM.
23/8 RM projednala žádost o dořešení majetkoprávního vypořádání k části pozemku města KN
1823/23 v k.ú. Horšovský Týn, na kterém bude vybudována stavba komunikace k průmyslovému
areálu společnosti Gerresheimer spol.s.r.o. pro účely vydání příslušného stavebního povolení.
RM schvaluje návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti cesty k pozemku
KN 1823/23, k.ú. Horšovský Týn o výměře cca 38 m 2.., která bude uzavřena mezi městem
Horšovský Týn a společností Gerresheimer spol.s.r.o. Horšovský Týn. Touto smlouvou bude zřízena
služebnost cesty ve prospěch vlastníka stavby a budoucího oprávněného - společnosti Gerresheimer
spol.s.r.o. ke stavbě komunikace k průmyslovému areálu. Služebnost bude zřízena za jednorázovou
náhradu ve výši 10.000,- Kč + DPH v platné výši. Rozsah zatížení pozemků bude vyznačen po
dokončení stavby v geometrickém plánu, vyhotoveném na náklady budoucího oprávněného. Řeší
odbor MIM.
23/9 RM projednala žádost pana P. B. o odkoupení části pozemku KN 2337/1 v k. ú. Horšovský
Týn o výměře cca 500 m2 za účelem rozšíření průmyslového areálu (lokalita bývalého podniku
Sport v Domažlické ulici).
RM nemá výhrady k předložené žádosti a postupuje materiál do jednání ZM s doporučením schválit
záměr prodat příslušnou část pozemku za cenu 150 Kč/m2. Řeší odbor MIM.
23/10 RM projednala žádost pana J. K. o odkoupení pozemků KN 495/1, 495/2 a KN 495/4 v k. ú.
Věvrov za účelem obnovení vodní nádrže na výše uvedených pozemcích a přístup po pozemku
495/1. RM odkládá svoje rozhodnutí do příštího jednání RM. Řeší odbor MIM.
23/11 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. RM ukládá starostovi, aby předložil odboru MIM doklady týkající se
jednání ohledně přístupové komunikace. Odbor MIM následně vyzve druhou stranu, zda rovněž má
v úmyslu městu nabídnout část jejich pozemku. V případně souhlasného stanoviska zpět do
jednání RM. Řeší odbor MIM spolu se starostou.
23/12 RM vzala na vědomí informaci Raiffeisenbank, a.s, o ukončení podpory el. bankovnictví
systému Gemini. Pověřuje starostu k podpisu dohody o ukončení užívání systému Gemini
a k podpisu smlouvy o užívání služeb internetového bankovnictví X-business. Vyřizuje starosta
a OFŠ.
23/13 RM vzala na vědomí aktualizaci přílohy č. 1 Vnitřní směrnice – Podpisového řádu. Vyřizuje
tajemnice.

23/14 RM schválila dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uveřejněné dne 3.11.2010 ve Věstníku
právních předpisů Plzeňského kraje v částce 4/2010 pod č. 97/VS/2010 ve znění dodatku č. 1
uveřejněném dne 14.2.2012 ve Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje v částce 2/2012 pod č.
53/VS/2012, na základě které zapisují orgány Města Horšovský Týn místo orgánů Obce Čermná
údaje uvedené v informačním systému evidence obyvatel. RM pověřuje starostu jeho podpisem.
23/15 RM schválila dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uveřejněné dne 3.11.2010 ve Věstníku
právních předpisů Plzeňského kraje v částce 4/2010 pod č. 98/VS/2010 ve znění dodatku č. 1
uveřejněném dne 14.2.2012 ve Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje v částce 2/2012 pod č.
54/VS/2012, na základě které zapisují orgány Města Horšovský Týn místo orgánů Obce Křenovy
údaje uvedené v informačním systému evidence obyvatel. RM pověřuje starostu jeho podpisem.
23/16 RM schválila dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uveřejněné dne 3.11.2010 ve Věstníku
právních předpisů Plzeňského kraje v částce 4/2010 pod č. 99/VS/2010 ve znění dodatku č. 1
uveřejněném dne 14.2.2012 ve Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje v částce 2/2012 pod č.
55/VS/2012, na základě které zapisují orgány Města Horšovský Týn místo orgánů Obce Mířkov
údaje uvedené v informačním systému evidence obyvatel. RM pověřuje starostu jeho podpisem.
23/17 RM schválila dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uveřejněné dne 11.2.2011 ve Věstníku
právních předpisů Plzeňského kraje v částce 1/2011 pod č. 5/VS/2011 ve znění dodatku č. 1
uveřejněném dne 14.2.2012 ve Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje v částce 2/2012 pod č.
56/VS/2012, na základě které zapisují orgány Města Horšovský Týn místo orgánů Obce Poděvousy
údaje uvedené v informačním systému evidence obyvatel. RM pověřuje starostu jejho podpisem.
23/18 RM schválila dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uveřejněné dne 3.11.2010 ve Věstníku
právních předpisů Plzeňského kraje v částce 4/2010 pod č. 100/VS/2010 ve znění dodatku č. 1
uveřejněném dne 14.2.2012 ve Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje v částce 2/2012 pod č.
57/VS/2012, na základě které zapisují orgány Města Horšovský Týn místo orgánů Obce Puclice
údaje uvedené v informačním systému evidence obyvatel. RM pověřuje starostu jeho podpisem.
23/19 RM schválila dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uveřejněné dne 3.11.2010 ve Věstníku
právních předpisů Plzeňského kraje v částce 4/2010 pod č. 101/VS/2010 ve znění dodatku č. 1
uveřejněném dne 14.2.2012 ve Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje v částce 2/2012 pod č.
58/VS/2012, na základě které zapisují orgány Města Horšovský Týn místo orgánů Obce Semněvice
údaje uvedené v informačním systému evidence obyvatel. RM pověřuje starostu jeho podpisem.
23/20 RM schválila dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uveřejněné dne 3.11.2010 ve Věstníku
právních předpisů Plzeňského kraje v částce 4/2010 pod č. 102/VS/2010 ve znění dodatku č. 1
uveřejněném dne 14.2.2012 ve Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje v částce 2/2012 pod č.
59/VS/2012, na základě které zapisují orgány Města Horšovský Týn místo orgánů Obce Srby údaje
uvedené v informačním systému evidence obyvatel. RM pověřuje starostu jeho podpisem.
23/21 RM schválila dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uveřejněné dne 3.11.2010 ve Věstníku
právních předpisů Plzeňského kraje v částce 4/2010 pod č. 103/VS/2010 ve znění dodatku č. 1
uveřejněném dne 14.2.2012 ve Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje v částce 2/2012 pod č.
60/VS/2012, na základě které zapisují orgány Města Horšovský Týn místo orgánů Obce Vidice
údaje uvedené v informačním systému evidence obyvatel. RM pověřuje starostu jejho podpisem.
23/22 RM schválila dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uveřejněné dne 18.6.2012 ve Věstníku
právních předpisů Plzeňského kraje v částce 5/2012 pod č. 139/VS/2012, týkající se zabezpečení
provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí podle

zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů Městem Horšovský
Týn místo orgánů Obce Blížejov. RM pověřuje starostu jeho podpisem.
23/23 RM schválila dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uveřejněné dne 18.6.2012 ve Věstníku
právních předpisů Plzeňského kraje v částce 5/2012 pod č. 140/VS/2012, týkající se zabezpečení
provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí podle
zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů Městem Horšovský
Týn místo orgánů Obce Křenovy. RM pověřuje starostu jeho podpisem.
23/24 RM schválila dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uveřejněné dne 18.6.2012 ve Věstníku
právních předpisů Plzeňského kraje v částce 5/2012 pod č. 141/VS/2012, týkající se zabezpečení
provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí podle
zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů Městem Horšovský
Týn místo orgánů Obce Mezholezy. RM pověřuje starostu jeho podpisem.
23/25 RM schválila dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uveřejněné dne 18.6.2012 ve Věstníku
právních předpisů Plzeňského kraje v částce 5/2012 pod č. 142/VS/2012, týkající se zabezpečení
provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí podle
zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů Městem Horšovský
Týn místo orgánů Obce Mířkov. RM pověřuje starostu jeho podpisem.
23/26 RM schválila dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uveřejněné dne 18.6.2012 ve Věstníku
právních předpisů Plzeňského kraje v částce 5/2012 pod č. 143/VS/2012, týkající se zabezpečení
provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí podle
zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů Městem Horšovský
Týn místo orgánů Obce Vidice. RM pověřuje starostu jeho podpisem.
23/27 RM schválila dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uveřejněné dne 30.4.2012 ve Věstníku
právních předpisů Plzeňského kraje v částce 4/2012 pod č. 111/VS/2012, týkající se zabezpečení
provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí podle
zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů Městem Horšovský
Týn místo orgánů Obce Meclov. RM pověřuje starostu jeho podpisem.
23/28 RM schválila dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uveřejněné dne 30.4.2012 ve Věstníku
právních předpisů Plzeňského kraje v částce 4/2012 pod č. 112/VS/2012, týkající se zabezpečení
provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí podle
zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů Městem Horšovský
Týn místo orgánů Obce Semněvice. RM pověřuje starostu jeho podpisem.
23/29 RM schválila dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uveřejněné dne 30.4.2012 ve Věstníku
právních předpisů Plzeňského kraje v částce 4/2012 pod č. 113/VS/2012, týkající se zabezpečení
provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí podle
zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů Městem Horšovský
Týn místo orgánů Obce Srby. RM pověřuje starostu jeho podpisem.
23/30 RM projednala žádost TJ Dynamo Cyklotrial H. Týn o schválení termínu a místa konání
závodu „TRIAL CUP Horšovský Týn dne 21.11.2015. RM tuto žádost schválila, ale požaduje
zajištění úklidu po akci včetně zajištění bezpečnostních a požárních předpisů při konání akce.
Vyřizuje Bytes.
23/31 RM po projednání přidělila z rozpočtové kapitoly Granty z rozpočtu města - „Reprezentace
města“ dotaci vokální kapele Singtet ve výši 10000,-Kč. RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace

mezi městem Horšovský Týn jako poskytovatelem z rozpočtové kapitoly Granty z rozpočtu města „Reprezentace města“ a příjemcem Singtet. RM souhlasí s použitím městského znaku na obalu CD.
RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. Vyřizuje OFŠ.
23/32 RM projednala cenovou nabídku ČEZ prodej s.r.o. na dodávku el. energie pro město
Horšovský Týn a jím zřízené organizace pro rok 2016. RM souhlasí s předloženou cenovou
nabídkou a pověřuje starostu podpisem. Vyřizuje místostarosta.

23/33 RM projednala prodej ojetého motorového vozidla přiděleného MP Horšovský Týn – Škoda
Octavia, RZ:2P50066 společnosti AUTOCENTRUM JAN ŠMUCLER s.r.o., Borská 59, Plzeň, za
nabídnutou výkupní cenu. RM souhlasí s nabídkou a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Řeší
místostarosta.

23/34 RM schválila aktualizaci vnitřních směrnice – oběh účetních dokladů a přílohu – odpovědné
osoby podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Vyřizuje
OFŠ.
23/35 RM projednala požadavky SDH Horšovský Týn na rozpočet města Horšovský Týn pro rok
2016. RM souhlasí se zařazením do návrhu rozpočtu 2016. Vyřizuje OFŠ.
23/36 RM projednala žádost na odstranění ocelokolny na pozemku č. 616/1 ve vlastnictví města
Horšovský Týn v objektu ZUŠ Horšovský Týn, Sady Petra Bezruče 101, 346 01 Horšovský Týn a
dostavbu oplocení. RM souhlasí s odstraněním ocelokolny a dostavbou plotu, ale je nutné
postupovat se souladu se stavebním zákonem. Volný prostor doporučuje RM využít jako parkovací
plochu pro zaměstnance ZUŠ. Vyřizuje KS.
23/37 RM projednala žádost o dočasné uložení kontejneru na pozemku č. 620/1 pro přechodné
uložení slalomových lodí Vodáckého oddílu „7“. RM souhlasí za předpokladu souhlasného
stanoviska Povodí Vltavy s.p.. Vyřizuje KS.
23/38 RM projednala požadavky TJ Dynamo Horšovský Týn na rozpočet města Horšovský Týn pro
rok 2016. RM souhlasí se zařazením do návrhu rozpočtu 2016. Vyřizuje OFŠ.
23/39 RM projednala žádost SDH Horní Metelsko o finanční pomoc za účelem nákupu starší
sportovní požární stříkačky ve výši 70.000,-Kč. RM nesouhlasí s pořízením vybavení z položky
rozpočtu města na požární ochranu a doporučuje SDH Horní Metelsko požádat v příštím roce
o programovou dotaci. Vyřizuje KS.
23/40 RM projednala žádost o příspěvek na vrtanou studnu k rodinnému domu v Horním Metelsku
26 z důvodu nedostatečného přítoku. RM se žádostí nesouhlasí. Vyřizuje KS.
23/41 RM projednala žádost o prodloužení smlouvy o výpujčce nebytového prostoru v ulici
Dobrovského PČR Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje se sídlem Plzeň 2, Nádražní 2,
30628. RM souhlasí s prodloužení smlouvy o výpůjče k nebytovému prostoru do 30. 9. 2016.
Vyřizuje Bytes.
23/42 RM projednala možnost zřízení validačního místa pro službu moje ID. RM souhlasí
a pověřuje starostu podpisem smlouvy o spolupráci při validaci údajů pro účely služby mojeID.
Vyřizuje KS.
23/43 RM vzala na vědomí oznámení bytové komise o výměně bytů č.10 za byt č. 9 v ulici Lidická
262, Horšovský Týn. Vyřizuje Bytes.

23/44 RM projednala žádost pana F. L. o pronájem garáže v Dobrovského ulici (areál bývalé
základní školy). RM ukládá Bytesu zveřejnit záměr pronájmu garáže v ul. Dobrovského za cenu
minimálně 15.000,-Kč za rok. Vyřizuje Bytes.
23/45 RM schválila dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 1/2013/A mezi městem Horšovský Týn a paní
Kateřinou Amortovou vyplývající z usnesení RM 19/23 a pověřuje starostu jeho podpisem. Vyřizuje
KS.
23/46 RM vypouští z usnesení RM 17/11 část týkající se modulu Rozklikávací rozpočet, řešeno
v rámci veřejné zakázky „Konsolidace IT a nové služby TC ORP Horšovský Týn“. Vyřizuje KS.
23/47 RM projednala a schválila cenovou nabídku REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÉ AGENTURY
ŠUMAVA, o.p.s. - pobočka DOMAŽLICE ve výši 20.000,-Kč na zpracování dotazníkového šetření
mezi občany a jeho vyhodnocení, které bude jedním z podkladů a přílohou k budoucím
projektovým záměrům města Horšovský Týn. RM zároveň projednala a schválila návrh smlouvy
a pověřila starostu podpisem. 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 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.

Další jednání rady města, se uskuteční v pondělí 2.11. 2015 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).

