Usnesení z jednání rady města číslo 64
ze dne 4. 9. 2017 na MěÚ v Horšovském Týně

Kontrola plnění usnesení RM č. 63
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. Doplňujíci podklady (znalecké posudky) předány LČR s.p. Vyřizuje MIM
a starosta.
b) RM 31/7 bere na vědomí žádost občanů z ulice Krátká v Horšovském Týně o vyřešení příjezdové
cesty, navrhují, aby město odkoupilo příjezdovou cestu. RM pověřuje starostu, zahájit jednání se
stávajícím vlastníkem pozemků a zjistit jeho názor na danou situaci. Schůzka proběhla, vlastník se
vyjádří, v jakém rozsahu by se jednalo o případné odkoupení pozemků. Vlastník dodal přesnou
situaci a rozsah předmětných pozemků. Vyřizuje starosta, zpráva do dalšího jednání RM.
c) RM projednala návrh pana K. K. na řešení opěrné zdi u pozemku č. 145/1 v Plzeňské ulici v k. ú.
Horšovský Týn, včetně umístění případného budoucího sjezdu a přípojek inženýrských sítí pro
uvažovaný RD. Návrh nutno konzultovat s projektantem. Ve věci odprodeje části pozemků č. 141/2,
1060/20, 1060/19 a 1060/18 také v k. ú. Horšovský Týn. RM preferuje věcné břemeno přístupu a
příjezdu na pozemek č. 145/1. Návrhy pana K. byly odeslány projektantovi. Odbor MIM
informoval o vyjádření projektanta o variantním řešení opěrné zdi. Nutno projednat
s navrhovatelem. Schůzka proběhla. RM schválila nabídku na přepracování PD – 52/23 ve smyslu
dohodnutého řešení s panem K.. PK dodala nové řešení opěrné zdi, návrh odeslán k projednání panu
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 návrhu 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. RM projednala a schválila návrh dohody mezi Městem Horšovský Týn
a panem K. o návrhu stavebně technického řešení ve věci rekonstrukce Plzeňské ulice v H. Týně.
RM souhlasí se zřízením věcného břemene-služebnosti přístupu a příjezdu na pozemek p.č. 145/1
přes pozemky města p.č. 1060/18, 1060/19, 1060/20 a 141/2. RM souhlasí s pořízením znaleckého
posudku na cenu nemovitostí ve vlastnictví pana K., které jsou dotčeny stavbou města dle poslední
verze předložené projekční kanceláří. RM požaduje dopracování PD a vyřízení potřebných
povolení. Vyřizuje starosta, MIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
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. Žádost o souhlas se stavbou kanalizace na
pozemcích dotčených případnou restitucí církevního majetku odeslána na Biskupství
plzeňské. Vyřizuje MIM, OFŠ. Přeřadit do dlouhodobých úkolů.
e) ZM č. 19 - 19/2017 E. Ukládá: RM předložit do příštího jednání ZM harmonogram dalšího
postupu prací na rekonstrukci a obnovení činnosti Hotelu Šumava. Starosta informoval o aktuálním
stavu prací (oprava střech) a přípravě dalších oprav (okna, podlaha malování, statik, atd.). PD
odevzdána k povolení oprav.
 RM 59 ukládá vyklizení objektu od nepotřebného movitého majetku, odstranění
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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.
 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.
f) 62/24 RM projednala návrh Směrnice pro poskytování stravenek zaměstnancům MěÚ Horšovský
Týn a uvolněným funkcionářům města Horšovský Týn – vnitřní předpis č. 12, kterou se ruší
Směrnice č. 12 schválená RM pod č. 09/25 ze dne 9. 3. 2015. RM odkládá rozhodnutí do příští RM
po předložení čerpání fin. prostředků ze sociálního fondu. RM 64 po projednání čerpání fin.
prostředků schvaluje Vnitřní směrnici č. 12 - pro poskytování stravenek zaměstnancům MěÚ
Horšovský Týn a uvolněným funkcionářům města Horšovský Týn. Zároveň RM projednala
a souhlasí s navýšením hodnoty stravenek na 90,-Kč (podmínky pro poskytnutí - Sociální fond –
15,-Kč, z prostředků organizace - 45,-Kč a zaměstnanec přispěje - 30,-Kč) s účinností od
1. 10. 2017. Vyřizuje tajemnice, OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
g) 62/28 RM projednala informaci J. S. a bratrů P. ve věci pozemku 2301 k. ú. Horšovský Týn. RM
ukládá odboru MIM zjistit podmínky převodu pozemku do vlastnictví města. Vyřizuje MIM.
h) 62/29 RM projednala žádost o pronájem nebytového prostoru v ul. Prokopa Holého 56,
Horšovský Týn (dvě místnosti a soc. zařízení) pana M. H. za účelem zřízení kanceláře. RM ukládá
Bytesu zjistit účel využití. Vyřizuje Bytes.
i) 63/25 RM se seznámila s návrhem provozovatele na doplnění Plánu čerpání fondu obnovy
vodohospodářské infrastruktury pro rok 2017 předloženým provozovatelem CHVAK a.s. RM
projednala informaci CHVaKu o nezbytné obnově technologie ČOV včetně analýzy nabídek pro
dodávku části technologie (odstředivka). RM se ztotožňuje se závěry analýzy. RM 64 souhlasí
s pořízením odstředivky zn. Hiller za nákupní cenu 3.392.800 Kč bez DPH. RM projednala návrh
smlouvy a pověřuje starostu podpisem. Vyřizuje starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
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4) Nové věci k projednání
64/1 RM po projednání schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-120010321/1 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 –
„Tasnovice, DO, parc. 794, Pikhart.-NN“ a to na pozemku města KN 75/1, k.ú. Tasnovice, vstupu a
vjezdu na dotčený pozemek 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 200,- Kč/bm + DPH v platné výši, za umístění stavby
technických zařízení inženýrských sítí za kus činí náhrada 500,-Kč + DPH v platné výši.. Minimální
sazba činí 10.000,-Kč + DPH v platné výši. Rozsah zatížení pozemku věcným břemenem je
vyznačen v geometrickém plánu č. 94-297/2016 ze dne 10. 10. 2016. Celková náhrada činí 11.900,Kč + DPH v platné výši. RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Řeší odbor MIM.
64/2 RM projednala předloženou žádost od společnosti STEMONT JS s.r.o. Horšovský Týn
o vyjádření ke stavbě „Horšovský Týn, Na Stráni p.č. 835/6, DO-kNN (IV-12-0011488)“ umístění
zemního vedení kabelu NN v pozemcích města KN 836/1, 837, 2332, k. ú. Horšovský Týn. RM
souhlasí se stavbou dle předložené situace s tím, že nová přípojková skříň bude umístěna na
pozemku KN 835/6 (vlastníkem je p. Š.).. Podmínky pro vstup na pozemek dotčený stavbou určí
správce místních komunikací a veřejného prostranství – BYTES HT spol. s.r.o. Horšovský Týn,
zhotovitel stavby uzavře před zahájením prací s touto společností dohodu o užívání pozemku. Před
zahájením stavby bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě,
její návrh bude předložen do dalších jednání RM. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene
– služebnosti činí 200,-Kč/bm + DPH v platné výši, minimální sazba 10.000,- Kč + DPH, za
umístění nadzemní stavby technických zařízení inženýrských sítí za kus činí 500,- Kč + DPH
v platné výši. Rozsah zatížení pozemků bude vyznačen v geometrickém plánu, vyhotoveném na
náklady budoucího oprávněného. Řeší odbor MIM.
64/3 RM bere na vědomí informaci odboru MIM o uplynutí lhůty, po kterou byl zveřejněný záměr
města přenechat do užívání pozemky města parc.č. 261/9, 1373, 1405, 1412, 1429, 1435, 1471,
1491, 1513, 1534, 1593, 1699, 1704, 1705, 1712, 1730, 1731, 1747, 1753, 1767, 1768, 1783, 1788,
1793, 1432, 1434, 1440, 1554, 1430, 1431, 1433, 1438, 1495 o celkové výměře 491003 m 2 v k.ú.
Semošice. Městu byly doručeny dvě nabídky; první byla doručena dne 23. 8. 2017 s výší
pachtovného 5.100 Kč/ha za rok a druhá pak 24. 8. 2017 s výší 4.100 Kč/ha za rok. RM schvaluje
pacht výše uvedených pozemků za účelem provozování zemědělské výroby – rostlinné a živočišné
výroby zájemci s nejvyšší nabídkou pachtovného společnosti ZEAS Puclice a.s., IČ 00115592, se
sídlem Puclice č. p. 99, 345 61 Staňkov. Roční pachtovné je stanoveno na 5100 Kč/ha. Pachtovné
se v příštích letech bude navyšovat o průměrnou míru inflace předchozího roku. Pachtovní smlouva
bude uzavřena na dobu neurčitou s možností výpovědi s roční výpovědní dobou tak, aby
zemědělský pacht skončil koncem pachtovního roku. Pachtovním rokem se rozumí období od
1. října do 30. září následujícího roku. RM pověřuje starostu podpisem pachtovní smlouvy. Řeší
odbor MIM.
64/4 RM bere na vědomí informaci odboru MIM o uplynutí lhůty, po kterou byl zveřejněný záměr
města přenechat do užívání část pozemku parc. č. 74 označenou jako díl VIII/20a o výměře 270 m 2
v katastrálním území Horšovský Týn za účelem zřízení zahrádky. Městu byly doručeny dvě žádosti.
RM schvaluje pacht výše uvedené části pozemku panu V. B.. Roční pachtovné je stanoveno na
4,10 Kč/m2. Pachtovné se v příštích letech bude navyšovat o průměrnou míru inflace předchozího
roku (výše pachtovného vychází z rozhodnutí ZM 2,50 Kč/m2 od roku 1999 pravidelně se zvyšující
o míru inflace). Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s možností výpovědi
s tříměsíční výpovědní dobou. RM pověřuje starostu podpisem pachtovní smlouvy. Řeší odbor
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MIM.
64/5 RM bere na vědomí informaci odboru MIM o uplynutí lhůty, po kterou byl zveřejněný záměr
města přenechat do užívání pozemek parc. č. 1205/6 zahrada o výměře 402 m2 a pozemek parc. č.
1205/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 39 m2 (stavba na pozemku není ve vlastnictví města)
v katastrálním území Horšovský Týn za účelem zřízení zahrádky. Městu byla doručena žádost
dalšího zájemce. RM schvaluje pacht výše uvedených pozemků manželům L.. Roční pachtovné je
stanoveno na 3,28 Kč/m2. Pachtovné se v příštích letech bude navyšovat o průměrnou míru inflace
předchozího roku (výše pachtovného vychází z rozhodnutí ZM 2,-Kč/m 2 od roku 1999 pravidelně
se zvyšující o míru inflace). Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s možností
výpovědi s tříměsíční výpovědní dobou. RM pověřuje starostu podpisem pachtovní smlouvy. Řeší
odbor MIM.
64/6 RM projednala žádost společnosti FADIS OSIVA s.r.o., Domažlická 36, HT o souhlas města
s přenecháním propachtovaných pozemků města parc.č. 1116/2, 1116/6, 1117/6, 1119/1, 1119/5
a 2867 v k.ú. Horšovský Týn do náhradního užívání třetí osobě na základě podpachtovní smlouvy.
Žadatelé uvádí, že v Horšovském Týně došlo ke změně vlastnictví a ukončení nájemního
(pachtovního) vztahu a následnému vydání pozemků, které dosud obhospodařovala jejich
společnost. Důvodem je zachování původních půdních bloků jako celku a snadnějšímu
obhospodařování. RM schvaluje žádost a souhlasí s přenecháním propachtovaných pozemků města
parc.č. 1116/2, 1116/6, 1117/6, 1119/1, 1119/5 a 2867 v k. ú. Horšovský Týn do náhradního užívání
třetí osobě. Podmínky pachtu pozemku stanovené v původní pachtovní smlouvě budou
implementovány do podpachtovní smlouvy, její doba platnosti bude vázána na dobu platnosti
pachtovní smlouvy. Řeší odbor MIM.
64/7 RM projednala návrh darovací smlouvy předložený společností KARPEM a.s., jejímž
předmětem je dar nemovitosti pozemku parc.č.1915/1 v k.ú. Horšovský Týn a komunikace na
parcelách č. 1915/1, č. 2279/3 a č. 2586/6 v k.ú. Horšovský Týn. Jedná se o závazek společnosti
vzešlý z kupní smlouvy č. KS – 004/2014 ze dne 10. 6. 2014. RM postupuje tento návrh do jednání
ZM. Ukládá odboru MIM předložit do jednání ZM spolu s návrhem darovací smlouvy i informaci
o plnění podmínek kupní smlouvy. Řeší odbor MIM.
64/8 RM projednala žádost společnosti Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2,
Praha 5, o změnu výše nájemného a změn smluvních podmínek. RM neschvaluje návrh na snížení
nájemného. RM je připravena jednat o změnách podmínek nájemní smlouvy. Tak jak jsou navrženy,
není možné schválit. Řeší odbor MIM.
64/9 RM projednala změnu funkčního využití plochy rekreace individuální v návrhu územního
plánu na plochy bydlení individuální na pozemcích parc. č. 1239/45 a 1239/46 v k. ú. Horšovský
Týn do nového územního plánu Horšovský Týn, dle žádosti ze dne 23. 8. 2017 pana K.. RM
postupuje věc do jednání Výboru pro územní rozvoj a ZM. Vyřizuje OVÚP.
64/10 RM projednala změnu funkčního využití plochy odpadového hospodářství v návrhu
územního plánu na pozemku parc. č. 1455/4 v k.ú. Horšovský Týn na plochy výroby a skladování
do nového územního plánu Horšovský Týn, dle žádosti manželů Š.. RM postupuje věc do jednání
Výboru pro územní rozvoj a ZM. Vyřizuje OVÚP.
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64/11 RM projednala smlouvu o zajištění atrakcí lidové technické zábavy na akci Anenská pouť
v Horšovském Týně mezi Městem Horšovský Týn a panem Milanem Novotným, IČ 10390251. RM
odkládá rozhodnutí po vyřešení připomínek. Vyřizuje KS, Právník. Na vědomí MKZ.
64/12 RM projednala žádost o finanční příspěvek divadelního spolku Rynek, Újezd u Plánice 10,
Klatovy na výrobu filmové pohádky O kouzelném jablku. RM nesouhlasí s poskytnutím finančního
daru a konstatuje, že v současné době není poskytnutí finančního daru kryto rozpočtem. Vyřizuje
KS.
64/13 RM vzala na vědomí informaci OMIM ve věci nákupu nového vozidla CAS (RM56/9).
Zároveň RM projednala nabídku na přípravu a realizaci veřejné zakázky (VZ) na nové vozidlo CAS
pro potřeby JSDHO Horšovský Týn od firmy DOMOZA projekt s.r.o., Teslova 1202/3, 301 00
Plzeň za celkovou cenu 50.000,-Kč bez DPH (za zrealizování zadávacího řízení). RM souhlasí
s cenovou nabídkou firmy DOMOZA projekt s.r.o., Teslova 1202/3, 301 00 Plzeň a pověřuje
starostu podpisem příkazní smlouvy. Vyřizuje místostarosta a velitel JSDHO.
64/14 RM bere na vědomí podání žádosti o podporu z IROP výzvy č. 28 – Specifické informační
a komunikační systémy a infrastruktura II. na akci „Modernizace IS pro výkon veřejné správy
města Horšovský Týn“. Vyřizuje KS.
64/15 RM projednala cenovou nabídku společnosti Galileo Corporation s.r.o., na rozšíření
internetových stránek (redesign) města Horšovský Týn v hodnotě 19.900,-Kč bez DPH. Roční
poplatek za webové stránky zůstane stejný. RM souhlasí s nabídkou na redesing www stránek
a pověřuje kancelář starosty objednáním v souladu s cenovou nabídkou firmy. Vyřizuje KS, IT Ludvík.
64/16 RM projednala cenovou nabídku společnosti Galileo Corporation s.r.o., na výrobu a provoz
nových webových stránek pro Městské kulturní středisko Horšovský Týn v hodnotě 14.900 Kč bez
DPH za výrobu nových webových stránek a poplatku za roční provoz za 4.900 Kč bez DPH. RM
souhlasí s nabídkou na výrobu a provoz webových stránek pro MKZ Horšovský Týn. Vyřizuje KS,
MKZ.
64/17 RM projednala žádost ODS Regionální sdružení Plzeňského kraje, Sady 5 května 304/44,
Plzeň na umístění reklamního banneru v rámci předvolební kampaně na travnaté ploše u parkoviště
– křižovatka Dr. E. Beneše a J. Littrowa. RM souhlasí s umístěním reklamního banneru. Vyřizuje
Bytes HT. Termín do 30.9.2017.
64/18 RM opravuje své usnesení 58/23 RM vzala na vědomí sdělení tajemnice o odchodu Bc. Lucie
Hůttové na mateřskou dovolenou. Zároveň bere RM na vědomí sdělení, že na návrh vedoucí
knihovny byla dočasně pověřena vedením Městské knihovny, organizační složky Města Horšovský
Týn s účinností od 1. 8. 2017 paní Lenka Kučerová, DiS. Vyřizuje knihovna, tajemnice.
64/19 RM projednala informaci spolku Sýpka 2014 z. s., o otevření sýpky ve dnech evropského
dědictví 9. a 10. září 2017. RM nemá námitek. Vyřizuje KS.
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64/20 RM vzala na vědomí zprávu o průběhu hospodaření MKZ Horšovský Týn p. o. za II. čtvrtletí
roku 2017 mezi Městem Horšovský Týn a MKZ Horšovský Týn. Vyřizuje KS.
64/21 RM projednala žádost vedoucí městské knihovny Horšovský Týn paní Lenky Kučerové,
DiS., o uzavření knihovny dne 29.9.2017. RM souhlasí s uzavřením knihovny v uvedený den.
Vyřizuje vedoucí knihovny.
64/22 RM zplnomocňuje společnost DOMOZA projekt s.r.o, Teslova 1202/3, Plzeň v zastupování
Města Horšovský Týn u projektu s názvem „Rekonstrukce Masarykovy ulice v Horšovském Týně –
stezka pro pěší a cyklisty“. Zastupování se týká podepisování žádosti o podporu, o platbu, zprávy
o realizaci, zprávy a udržitelnosti, a žádosti o změnu. RM souhlasí s podpisem plné moci s tímto
pověřením. Vyřizuje KS, na vědomí DOMOZA projekt s.r.o.
64/23 RM bere na vědomí změnu platového výměru paní Aleny Svobodové, ředitelky Základní
umělecké školy Horšovský Týn, Sady Petra Bezruče 101, Horšovský Týn s účinností od 1. 7. 2017
z důvodu změny nařízení vl. č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě. Vyřizuje OFŠ.
64/24 RM 61/25 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. RM 64 se seznámila s podrobnějšími informacemi starosty o jednání s představiteli
NPÚ týkající se zámeckého parku Horšovský Týn o jeho zamýšlené obměně zámeckého parku.
Vyřizuje starosta.
64/25 RM projednala žádost společnosti Karmotera s.r.o., sídliště Lučina 292, Chodová Planá,
o možnosti uspořádání jednorázové akce „Vepřobraní aneb zabijačka bez čuníka“ dne 15.11.2017
od 12 do 18 hodin. RM postupuje Bytes HT žádost a ukládá podat zprávu do příštího jednání RM.
Vyřizuje Bytes HT.
64/26 RM projednala návrh Dodatku č. 2 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi
Městem Horšovský Týn a společností ASEKOL a.s., se sídlem u Československého exilu 2062/8,
Praha 4. RM Souhlasí se zněním dodatku a pověřuje starostu podpisem. Vyřizuje OŽP.
64/27 RM bere na vědomí vzdání se funkce velitele JSDHO Horní Metelsko pan Josefa Tesaře
s účinností od 13. 8. 2017. Členská schůze stanovila, že do konání řádných voleb je pověřen
zastupováním JSDHO Horní Metelsko pan Tomáš Zverka. RM ukládá JSDHO H. Metelsko provést
předávací inventury a to nejpozději do 15. 9. 2017. Zprávu o předání doručit na odbor MIM
a nejpozději do příštího jednání RM předložit navrženého velitele JSDHO ke jmenování. Na
vědomí JSDHO Horní Metelsko – Tesař, Zverka. Vyřizuje starosta.
64/28 RM projednala informaci OMIM týkající se bodu 61/24 RM, kde se projednávala žádost
spolku Tlapky v naději z. s. o výpůjčku objektu Záchytné stanice psů v Horšovském Týně. RM
postoupila věc k vyjádření OMIM, Bytes a MP. RM 64 OMIM sdělil, že lze poskytnout výpůjčku
plochy, ale je nutné zlegalizovat stavby pro konkrétní účely buď to vypůjčitelem, nebo městem H.
Týn. RM ukládá svolat v této záležitosti jednání se všemi dotčenými. Vyřizuje starosta.
64/29 RM projednala cenovou nabídku H. T. PROJEKT s.r.o., Pivovarská 23, 346 01 Horšovský
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Týn, na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení ve věci „Opravy východní části
ohradní zdi klášterní zahrady, Plzeňská ul., parc. č. 74, Horšovský Týn“. RM souhlasí s cenovou
nabídkou za komplexní projektové dokumentace v celkové výši 18.000,-Kč. Vyřizuje starosta,
Plachá – VVPP - MPR.
64/30 RM vzala na vědomí zprávu Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, Plzeň,
o ukončení projektu „Výstavba chodníku a cyklostezky Horšovský Týn, Vrchlického ul., reg. č.
CZ.1.14/3.1.00/17.02512“. Zároveň byla schválena 5. monitorovací zpráva a tím bylo ukončeno
monitorovací období udržitelnosti projektu. Dokumenty vztahující se k projektu je nutné po dobu
10 let od ukončení financování projektu uchovávat, zároveň však alespoň do doby uplynutí 3 let od
ukončení programu. Vyřizuje Škardová – OFŠ, MIM.
64/31 RM projednala a schválila aktualizaci plánu velkých oprav bytových a nebytových prostor
domů, města Horšovský Týn, ve správě Bytes HT, spol. s r.o. pro rok 2017. RM zahrnuje do oprav
i rekonstrukci koupelny v bytě ve Vrchlického ul. 12, Horšovský Týn (budova hasičské zbrojnice).
Vyřizuje Bytes HT.
64/32 RM jmenuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve výběrovém řízení veřejné zakázky
malého rozsahu na služby na akci „Přezkoumání hospodaření Města Horšovský Týn a metodické
a konzultační služby" ve složení: Ing. Eva Princlová, Ing. Radek Poslední, Ing. Martina Malá. Řeší
KS, OFŠ.
64/33 RM se opětovně zabývala bodem 62/21 RM, kde se projednal návrh Ing. Vlasáka na získání
budovy transformátoru stojícím u řeky na poz. parc. č. 216 v k. ú. Horšovský Týn do vlastnictví
města. RM uložila odboru MIM vstoupit v jednání s vlastníkem. Na základě informace OMIM je
nutné k žádosti o převod nemovitosti určit důvod převodu a jeho budoucí využití. RM se shodla na
tom, že důvodem je zachování historické a stavebně technické hodnoty této nemovitosti. Vyřizuje
MIM.
64/34 RM vzala na vědomí vyjádření Osadního výboru Horšov k návrhu ÚP Horšovský Týn,
týkající se změny využití hřiště v Horšově. RM konstatuje, že tento bod byl projednán ZM 04/2015
dne 11. 5. 2015. Vyřizuje OVÚP – Kozinová.
Hlasování o jednotlivých bodech, výše uvedených v programu proběhlo veřejně, zdvižením ruky (55-0-0).
Dlouhodobé úkoly
 Generel kanalizace města Horšovský Týn - CHVaK a. s. předložil prvotní návrh zadání
generelu. Provozovatel navrhuje financování z fondu obnovy 2017. Vyřizuje starosta.
 RM – rekonstrukce Plzeňské ulice. Sleduje MIM. Vyřizuje starosta.
 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.
 RM - zabezpečit revitalizaci klášterního kostela. Sleduje MIM. Vyřizuje starosta.
 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/m2. RM projednala 10. 10. 2016 geofyzikální
průzkum – Horšovský Týn – Přemostění řeky Radbuzy. Byl předložen prvotní návrh
dopravního řešení – napojení u HZ. Vyřizuje starosta.
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 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.
 62/23 RM projednala možnost doplnění úpravy náměstí Republiky, Jana Littrowa a ul.
Plzeňská – úsek pod klášterem v H. Týně o květinovou výzdobu na rok 2018. RM ukládá
zajištění finančních prostředků na rok 2018 na květinovou výzdobu. RM 64 projednala
návrh na umístění výzdoby. Plánek předán na Bytes HT – Werunská. Bytes zajístí
cenovou nabídku na pořízení. Vyřizuje Bytes HT – Novák, Werunská.
Další jednání rady města se uskuteční v pondělí 18. 9. 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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