Usnesení z jednání rady města číslo 42
ze dne 15. 8. 2016 na MěÚ v Horšovském Týně

Kontrola plnění usnesení RM č. 41
a) RM pověřuje starostu ve spolupráci s MIM obrátit se na LČR ve věci směny nebo převodu
pozemku KN 2286 v k. ú. HT. Směna uzavřena, smlouva podepsána. Vyřizuje MIM. Pro účely RM
vyřadit z usnesení. RM pověřuje starostu ve spolupráci s MIM obrátit se na LČR ve věci směny
nebo převodu pozemků - Bažantnice H. Týn. RM čeká na zpracování znaleckého posudku.
Vyřizuje MIM.
b) Úkoly plynoucí z usnesení ZM:
- 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 a předložit ZM možnosti realizace těchto
záležitostí. Proběhla schůzka se správcem toku. Dohodnut další postup. Vyřizuje starosta.
- 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. Sleduje MIM.
Vyřizuje 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. RM projednala zprávu odboru MIM viz 33/8. RM
bere na vědomí aktualizovanou nabídku na odkup pozemků za cenu 750,- Kč až 800,- Kč/m 2. Věc
bude řešit ZM. Vyřizuje starosta.
c) RM 31/25 se opět vrátila k rozpracovanému návrhu územní studie Lidická. RM doporučuje řešit
lomenou komunikaci jako jednosměrnou. RM pověřuje starostu dalším jednáním v této záležitosti.
RM postupuje návrh územní studie do jednání ZM. Projednáno v ZM č. 13/2016 B. bod č. 10.
Vyřizuje starosta.
d) 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. Vyřizuje starosta, zpráva do
dalšího jednání RM.
e) 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 byly odeslány projektantovi. Odbor MIM informoval
o vyjádření projektanta o variantním řešení opěrné zdi. Nutno projednat s navrhovatelem. Schůzka
proběhla, výsledek dořešit s projektantem. Vyřizuje starosta, na vědomí MIM.
f) RM 35/1 projednala nabídku prodeje pozemků v ulici K terénu předloženou panem V. H. RM
nesouhlasí s navrženými podmínkami a ukládá starostovi pozvat účastníky do jednání příští RM.
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Dne 30. 5. 2016 proběhlo jednání ve věci prodeje pozemků K Terénům. RM považuje za nezbytné
posouzení návrhu dopravním projektantem, popř. PČR. Poté zpět do RM. RM projednala nabídku
prodeje pozemků od man. H. a souhlasí pouze za předpokladu bezúplatného převodu pozemků
včetně pozemku č. 2361/1 k.ú. Horšovský Týn a to bez omezujících podmínek a) – h) nabídky ze
dne 3.4.2016. Odpověď odeslána. Vyřizuje starosta. Na vědomí MIM.
g) RM 41/17 se seznámila a vzala na vědomí zápis ze schůze OV v Horním Metelsku dne 3.7.2016.
Možnosti řešení jednotlivých bodů budou projednány na dalších jednáních RM. Vyřizuje KS.
Nové věci k projednání
42/1 RM bere na vědomí Protokol o posouzení kvalifikace a Zprávu o posouzení a hodnocení
nabídek podaných v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce dle
pod názvem "Zázemí pro fotbalové hřiště". Výzva k podání nabídky byla zástupcem zadavatele Města Horšovský Týn – odborem MIM zaslána 5 zájemcům. Výzva zároveň byla zveřejněna na
profilu zadavatele vč. Zadávací dokumentace. Nabídku ve lhůtě předložilo celkem 6 uchazečů. RM
vylučuje z účasti ve výběrovém řízení uchazeče, jejichž nabídky byly hodnotící komisí v průběhu
posuzování a hodnocení nabídek vyřazeny, konkrétně pak uchazeče: 3P STAVBY PIVOŇKA
Václav Pivoňka. Důvody vyřazení nabídky jsou uvedeny ve Zprávě o posouzení a hodnocení
nabídek. RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
na stavební práce s názvem "Zázemí pro fotbalové hřiště“ a přiděluje tuto veřejnou zakázku na
stavební práce uchazeči S T A V E B N Í M O N T Á Ž E spol. r.o. IČ: 45356815, se sídlem
Klatovská třída 5/7, 301 00 Plzeň, který předložil tuto nabídku dle stanovených kritérií jako
ekonomicky nejvýhodnější nabídku s nabídkovou cenou 2.562.599,08 Kč bez DPH, cena vč. 21 %
DPH činí 3.100.744,89 Kč, s dobou realizace 91 kalendářních dnů a zárukou 60 měsíců.
Rozhodnutí RM je shodné se závěry hodnotící komise. RM ukládá odboru MIM, aby ve spolupráci
se starostou zahájil jednání s vybraným uchazečem ve věci úpravy nabídkové ceny dle schváleného
rozpočtu města. Zakázka bude hrazena z kapitoly rozpočtu města Skupina 3 – Služba pro
obyvatelstvo; Záležitosti kultury a sportu, Tělovýchovná činnost položka 6. RM schvaluje smlouvu
o dílo s vybraným uchazečem. Řeší odbor MIM.
42/2 RM projednala žádost Státního pozemkového úřadu, Pobočky Domažlice o vyjádření, zda
město jako vlastník pozemků v lokalitě „U obory“ souhlasí se zařazením pozemků města do obvodu
jednoduché pozemkové úpravy a použití těchto pozemků k zpřístupnění pozemků ve vlastnictví
žadatelů o tyto úpravy. Podle stanoviska SPÚ bez zahrnutí pozemků města není možné
zpřístupnění pozemků na tak malé ploše provést. RM postupuje tuto žádost do jednání ZM
s doporučením zahájit jednání o odkupu pozemků žadatelů. Řeší odbor MIM.
42/3 RM projednala žádost společnosti KARPEM, a.s., nám. Republiky 59, H. Týn o prodloužení
lhůty k odevzdání komunikace v „OZ Karpem“ o jeden rok, tak aby komunikace mohla být předána
prostá všech závazků a práv třetích osob. RM postupuje tuto žádost do jednání ZM s doporučením
žádosti vyhovět. Řeší odbor MIM.
42/4 RM projednala žádost Sdružení dobrovolných hasičů Borovice, 346 01 Horšovský Týn
o výpůjčku rybníka na pozemcích číslo 15/1 a 788/6 v k. ú. Borovice u Horšovského Týna.
V žádosti se uvádí, že se SDH stará o veřejné plochy v této části města a i o tuto vodní plochu. RM
ukládá odboru MIM zveřejnit záměr města přenechat výpůjčkou do užívání SDH Borovice MVN
v Borovici na dobu neurčitou a 3 měsíční výpovědní lhůtou. Řeší odbor MIM.
42/5 RM projednala žádost p. V. L. o opětovné zvážení návrhu smlouvy o zřízení služebnosti
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elektrické přípojky k nemovitosti čp.295, Masarykova ul.– výši náhrady za zřízení služebnosti
stanovené dle usnesení RM 30.5.2016, bod 38/1. RM nesouhlasí se změnou sazby, výše náhrady
za zřízení služebnosti bude uhrazena dle platného sazebníku v souladu s výše uvedeným usnesením.
Řeší odbor MIM.
42/6 RM po projednání schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti ke stavbě
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě pod označením „VPIC Horšovský
Týn, Pivovarská ulice“, která se dotkne pozemku města KN 2313/1, k.ú. Horšovský Týn. Smlouva
bude uzavřena mezi městem Horšovský Týn a společností Česká telekomunikační infrastruktura
a.s. Praha zastoupené na základě plné moci společností ARANEA NETWORK a.s. Praha (budoucí
oprávněná strana). Věcné břemeno – služebnost spočívá v právu zřízení a provozování podzemního
komunikační vedení „VPIC Horšovský Týn, Pivovarská ulice“ a to na pozemku KN 2313/1, k.ú.
Horšovský Týn, vstupu a vjezdu na dotčený pozemek v souvislosti se stavbou ve prospěch
budoucího oprávněného, budoucího vlastníka a správce podzemního komunikačního vedení –
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Praha.. 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 pozemků bude vyznačen v geometrickém plánu, vyhotoveném na
náklady budoucího oprávněného. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. Řeší odbor MIM.
42/7 RM projednala Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. 36052016. Předmětem smlouvy je
poskytnutí účelové finanční dotace určené na opravy CAS JSDHO Horšovský Týn. RM se
seznámila s rozpočtem opravy CAS Škoda 706 RT. Rozdíl mezi rozpočtovou cenou a poskytnutou
dotací bude hrazen z rozpočtu města kapitoly „Požární ochrana“. RM pověřuje starostu města
podpisem smlouvy.
42/8 RM vzala na vědomí sdělení tajemnice o vzdání se funkce vedoucího odboru Ing. Jana
Lengála s účinností od 6. 8. 2016. Zároveň bere RM na vědomí sdělení, že Ing. Jana Kölblová byla
dočasně pověřena vedením odboru výstavby a územního plánování. Dne 8. 8. 2016 bylo vyhlášeno
výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího odboru výstavby a územního plánování. Vyřizuje
tajemnice.
42/9 RM projednala a schválila nabídku firmy DOMOZA projekt s.r.o., Teslova 1202/3, 301 00
Plzeň na zpracování výběrového řízení a monitoringu projektu „Rekonstrukce/oprava a odbahnění
rybníka ve městě Horšovský Týn, v části Horní Metelsko“ v celkové výši 60.000,-Kč bez DPH. RM
schvaluje příkazní smlouvu, kterou předložila firma DOMOZA projekt s.r.o. se sídlem Teslova
1202/3, 301 00 Plzeň na zpracování výběrového řízení a monitoringu projektu Rekonstrukce/oprava
a odbahnění rybníka ve městě Horšovský Týn, v části Horní Metelsko“ a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy. Vyřizuje KS. Na vědomí MIM.
42/10 RM vzala na vědomí žádost Biskupství plzeňského, se sídlem náměstí Republiky 35, Plzeň
o doporučení k poskytnutí příspěvku z Programu záchrany architektonického dědictví na rok 2017
památkového objektu Tasnovice, kostel sv. Vavřince, obnova střešního pláště kostela. RM
doporučuje objekt k poskytnutí příspěvku. Vyřizuje KS, na vědomí – pí. Plachá.
42/11 RM se seznámila a vzala na vědomí čtvrtletní zprávu CHVaKu o provozování
vodohospodářské infrastruktury města Horšovský Týn za II. čtvrtletí 2016 a nemá k ní připomínky.
Vyřizuje KS.
42/12 RM vzala na vědomí zprávu o průběhu hospodaření MŠ Horšovský Týn p. o. za II. čtvrtletí
2016 mezi Městem Horšovský Týn a MŠ Horšovský Týn. Vyřizuje KS.
3

42/13 RM vzala na vědomí zprávu o průběhu hospodaření CHD Horšovský Týn p. o. za II. čtvrtletí
2016 mezi Městem Horšovský Týn a CHD Horšovský Týn. Vyřizuje KS.
42/14 RM projednala žádost SDH Horní Metelsko o proplacení částky 7.500 Kč za splnění závazků
a úkolů dle smlouvy s městem. Odbor ŽP MěÚ potvrdil splnění závazků, RM souhlasí
s proplacením částky. Vyřizuje KS a OFŠ.
42/15 RM projednala žádost Sdružení pro obnovu kaple „Srdce Ježíšovo“ v Kocourově
o proplacení částky 6.000 Kč za splnění závazků a úkolů dle smlouvy s městem. Odbor ŽP MěÚ
potvrdil splnění závazků, RM souhlasí s proplacením částky. Vyřizuje KS a OFŠ.
42/16 RM projednala žádost společnosti N+Z Trans s.r.o., se sídlem Brunnenweg 162, Offenbach
o udělení souhlasu s umístěním sídla v pronajatém nebytovém prostoru na adrese Horšovský Týn,
Nádražní 73. RM souhlasí s umístněním sídla na adrese Nádražní 73, 34601 Horšovský Týn.
Vyřizuje KS.
42/17 RM projednala žádosti o vyjádření k vydání licencí k provozování veřejné linkové osobní
vnitrostátní dopravy na linkách č. 400321 Domažlice – Plzeň – Praha a č. 400320 Domažlice Horš. Týn - Plzeň. RM nemá připomínek k umístění zastávek a vedení tras těchto linek po místních
komunikacích. Vyřizuje KS.
42/18 RM vzala na vědomí žádost vedoucí Městské knihovny Horšovský Týn ve věci vyřazení
opotřebovaných, zastaralých, poškozených a ztracených knih. Jedná se celkem o 1527 svazků
v hodnotě 46.614,30 Kč, 30 svazků v hodnotě 5.898 Kč. RM souhlasí s vyřazením knih dle
přiloženého seznamu. Vyřizuje Městská knihovna Horšovský Týn.
42/19 RM vzala na vědomí Protokol o výsledku průběžné kontroly KÚ PK v příspěvkové
organizaci Základní škola Horšovský Týn, Zámecký park 3. Kontrola byla zaměřena na ověření
správnosti podkladů rozhodných pro stanovení závazných ukazatelů rozpisu rozpočtu přímých
výdajů na rok 2016. Při kontrolním šetření nebylo zjištěno porušení obecně závazných právních
předpisů. Vyřizuje OFŠ.
42/20 RM projednala žádost ZŠ Horšovský Týn o možnosti finančního příspěvku v rámci českoněmeckého projektu „Představuji Ti své město“ s partnerskou školou Naabtal-Realschule Nabburg.
Jedná se o finanční příspěvěk ve výši 12.000 Kč na tisk 200 ks pexes s fotografiemi největších
zajímavostí města H. Týn. RM ukládá OFŠ zařadit navýšení příspěvku do RO č. 5 a předložit ZM
ke schválení. Vyřizuje ZM, OFŠ.
42/21 RM projednala návrh správce Bytes HT na pronájem nebytového prostoru v objektu č. p. 32
v ul. Prokopa Holého, Horšovský Týn. RM souhlasí s opravou nebytového prostoru č. p. 32
a souhlasí se zařazením akce do Plánu velkých oprav 2016. Rozsah prací projedná starosta s Bytes
HT. Vyřizuje Bytes HT a starosta.
42/22 RM se seznámila s návrhem řešení rekonstrukce ulice II. pětiletky včetně prostoru u prodejny
MIX a pověřuje starostu, aby v součinnosti s odborem MIM projednal připomínky RM (šířka
komunikací, parkovací místa, rozsah celkového řešení aj.) se zhotovitelem PD. Vyřizuje MIM
a starosta.
42/23 RM se seznámila se skutečným průběhem trasy VLT plynovodu v lokalitě Výhledy
v blízkosti prodávaného pozemku ozn. jako díl 4, která se odchyluje od trasy zakreslené
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v podkladech ZM. RM upřesňuje hranice prodávaného pozemku a souhlasí s vypracováním GP dle
podkladu. Vyřizuje odbor MIM.
Hlasování o jednotlivých bodech, výše uvedených v programu proběhlo veřejně, zdvižením ruky.

Dlouhodobé úkoly
1) 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.
2) Generel kanalizace města Horšovský Týn - CHVaK a. s. předložil prvotní návrh zadání
generelu. Provozovatel navrhuje financování z fondu obnovy 2016. Schváleno na jiném
místě zápisu RM 36/31. Vyřizuje starosta.
3) RM – rekonstrukce Plzeňské ulice. Sleduje starosta.
4) Dotaci „Cyklostezka – Masarykova ulice“. Sleduje starosta. Schůzka se spoluinvestorem
SÚS PK je svolána na 19. 5. 2016. Návrh smlouvy o spolupráci – RM 38/10. Smlouva
o spolupráci podepsána.
5) „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 29.8.2016 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).
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