Usnesení z jednání rady města číslo 36
ze dne 2. 5. 2016 na MěÚ v Horšovském Týně

Kontrola plnění usnesení RM č. 35
Rada města Horšovský Týn:
a) pověřuje starostu ve spolupráci s MIM obrátit se na LČR ve věci směny nebo převodu pozemku
KN 2286 v k. ú. HT - Bažantnice H. Týn.
b) Úkoly plynoucí z usnesení ZM:
 studie povodňových nebezpečí. Vyřizuje starosta.
 zabezpečit revitalizaci klášterního kostela. Sleduje MIM. Vyřizuje starosta.
 zájem o koupi 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 bere na vědomí aktualizovanou nabídku na odkup
pozemků za cenu 750,-Kč až 800,-Kč/m2. Vyřizuje starosta.
c) vzala na vědomí podklady předložené VpÚR a zaujala k jednotlivým bodům následující
stanoviska:
Žádost společnosti AZ- CZECH obsahuje žádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby na pozemku
č. 1. RM rozhodne o dalším postupu ve věci požadovaných lhůt později. RM projednala návrh
Smlouvy o budoucí kupní smlouvě se společností AZ Czech s.r.o. na část pozemku 1823/23. RM se
seznámila se stanoviskem OMIM a právníka města a nemá k aktualizovanému návrhu smlouvy
připomínky. RM souhlasí s návrhem a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Vyřizuje starosta.
d) RM 31/25 se seznámila s aktualizovaným návrhem územní studie Lidická. Vyřizuje starosta.
e) RM 31/7 bere na vědomí žádost občanů z ulice Krátká v Horšovském Týně o vyřešení příjezdové
cesty- odkoupení příjezdovou cestu. Vyřizuje starosta.
f) projednala návrh 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.
Vyřizuje starosta, na vědomí MIM.
g) RM 35/1 projednala nabídku prodeje pozemků v ulici K terénu předloženou panem Václavem
Holým. RM nesouhlasí s navrženými podmínkami a ukládá starostovi pozvat účastníky do jednání
příští RM. Vyřizuje starosta. Na vědomí MIM.
h) RM 35/19 bere na vědomí stížnost ohledně fungování správce stadionu města a podpory mladých
sportovců. Vyřizuje KS.
i) RM 35/35 opětovně projednala žádost Štěpánky Kotkové o udělení souhlasu vlastníka pozemku k
land-artové instalaci 12 modifikovaným křížů. Z navržených 7 lokalit RM upřednostňuje lokalitu č.
3 – Šibeniční vrh (vlastník Lazce - GIS) a lokalitu č. 4 – Cesta k Šibeničnímu vrchu (vlastník Město
Horšovský Týn). Zástupce vlastníka pozemku Lazce GIS souhlasí s instalací na lokalitě č. 3. Vyřizuje
KS.
Nové věci k projednání
36/1 bere na vědomí informaci odboru MIM o uplynutí termínu na zveřejnění záměru města přenechat
do nájmu část pozemku KN 141/2 díl 2 o výměře 18 m2 v k. ú. Horšovský Týn za účelem umístění
dočasné stavby garáže vlastníkovi této garáže. Nájem bude uzavřen na dobu určitou 5 let, výše
nájemného 1000,- Kč za kalendářní rok s tím, že vlastník dočasné stavby zaplatí nájem za dobu
neoprávněného užívání pozemku. V průběhu lhůty byla městu předložena žádost vlastníka garáže na
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této části pozemku. RM schvaluje nájem části pozemku KN 141/2 díl 2 o výměře 18 m2 v k. ú.
Horšovský Týn panu Zdeňku Solfronkovi dle zveřejněného záměru. Řeší odbor MIM.
36/2 projednala žádost paní Ludmily Remešové o posouzení možnosti přenechat užívání části
pozemku KN 928 v k. ú. Horšovský Týn, kterou má v nájmu jako zahrádku, novému majiteli panu
Ganevu Ganyo Stefanovi, a to od data 1. 7. 2016. Žadatelka zároveň žádá o předběžné projednání ve
věci přenechání budovy bývalé autobusové čekárny na pozemku č. 928 panu Stefanovi do nájmu za
účelem zřízení garáže a kůlny. RM schvaluje postoupení nájemní smlouvy na třetí osobu. RM
schvaluje zamítnutí možnosti pronájmu objektu na parcele KN 928 v k.ú. Horšovský Týn. Řeší odbor
MIM.
36/3 projednala žádost manželů Aleny a Zdeňka Paulových o odkoupení části pozemku KN 2321/3
v k. ú. Horšovský Týn o výměře cca 31 m2 za účelem přístavby k jejich objektu na pozemku parc. č.
988/2 v k. ú. Horšovský Týn. Nový objekt by sloužil jako skladovací prostor pro výrobnu. RM
požaduje doplnit žádost o předběžné vyjádření Správy železniční dopravní cesty k záměru žadatelů.
Řeší odbor MIM.
36/4 bere na vědomí rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Pobočky Domažlice, č. j.: SPÚ
128065/2016 ze dne 20. 4. 2016, kterým schvaluje zpracovaný návrh komplexních pozemkových
úprav katastrálního území Semošice. Přílohou rozhodnutí je situace návrhu umístění nových pozemků
a soupis nových pozemků. RM bere na vědomí rozhodnutí v téže věci vydané osobám, které na
základě rozhodnutí SPÚ zastupuje město Horšovský Týn (Marie Fictumová, Václav Odvody,
Jaroslav Votruba). Řeší odbor MIM.
36/5 projednala předloženou žádost od společnosti MV Projekt Klatovy s.r.o. o vyjádření ke stavbě
„Horšovský Týn, DO, Nádražní p.č.882/1 - kNN“ umístění zemního vedení kabelu NN v pozemku
města KN 2351, k.ú. Horšovský Týn RM souhlasí se stavbou dle předložené 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 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
36/6 po projednání přidělila z rozpočtové kapitoly Individuální dotace ostatním společenským
organizacím v roce 2016 dotace a současně schválila veřejnoprávní smlouvy těmto žadatelům: ZŠ
a OŠ Horšovský Týn – 5.000,- Kč, STP MO Horšovský Týn – 23.000,- Kč, KČP Horšovský Týn –
2.000,- Kč, Svaz neslyšících Domažlice – 2.000,- Kč, Obnova kaple Srdce Ježíšovo v Kocourově
o.s. Horšovský Týn - 2000,- Kč, OS Hašov – 11.000,- Kč, ZO ČSCH Horšovský Týn – 8.000,- Kč,
Střelci Horšovský Týn o.s. – 3.000,- Kč, Automotoklub Horšovský Týn – 35.000,- Kč, SDH Oplotec
- 5000,- Kč, Raná péče Kuk Plzeň – 2.000,- Kč, MS chovatelů poštovních holubů Horšovský Týn 3000,- Kč, TJ Dynamo Horšovský Týn – 30.000,- Kč, Blechy Městu!, z. s. – 3.000,- Kč, SDH
Horšovský Týn – 8.000,-Kč, TJ Sedmihoří Oplotec – 50.000,- Kč. Vyřizuje OFŠ.
36/7 po projednání přidělila z rozpočtové kapitoly Individuální dotace organizacím na společenské
a kulturní akce v roce 2016 dotace a současně schválila veřejnoprávní smlouvy těmto žadatelům:
Obnova kaple Srdce Ježíšovo v Kocourově o.s. Horšovský Týn – 3.000,- Kč, TJ Dynamo Horšovský
Týn-oddíl ČSRS – 6.000,- Kč a 4.000,- Kč, Český rybářský svaz MO Horšovský Týn – 4.000,- Kč,
SDH Horní Metelsko – 15.000,- Kč, SDH Horšovský Týn – 16.000,- Kč, PS Stopaři Horšovský Týn
– 6.000,- Kč Vyřizuje OFŠ.
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36/8 po projednání přidělila z rozpočtové kapitoly Individuální dotace společenským organizacím
pracujících s dětmi a mládeží dotace na činnost v roce 2016 a současně schválila veřejnoprávní
smlouvy těmto žadatelům: Český rybářský svaz MO Horšovský Týn – 6.000,-Kč, Práčata z Týna –
7.000,- Kč, ZO ČSCH Horšovský Týn – 25.000,- Kč, SDH Horšovský Týn – 30.000,- Kč, PS Stopaři
Horšovský Týn – 15.000,- Kč. Vyřizuje OFŠ.
36/9 po projednání přidělila z rozpočtové kapitoly Programové dotace z rozpočtu města „Jednorázové akce pro mládež“ dotace na rok 2016 a současně schválila veřejnoprávní smlouvy těmto
žadatelům: TJ Dynamo-FC Dynamo Horšovský Týn – 39.000,- Kč, Spolek Parkur Horšovský Týn –
4.000,- Kč, SDH Horní Metelsko – 4.000,- Kč, GO -GO Horšovský Týn – 24.000,- Kč, Práčata z Týna
– 13.000,- Kč, TJ Dynamo-cyklotrial Horšovský Týn – 26.000,- Kč, Blechy Městu!,z.s. Horšovský
Týn – 13.000,- Kč, ZO ČSCH Horšovský Týn – 4.000,- Kč, Vodácký oddíl „7“ Horšovský Týn –
6.000,- Kč, SDH Horšovský Týn – 8.000,- Kč, Samotáři Horšovský Týn – 39.000,- Kč. Vyřizuje OFŠ.
36/10 po projednání přidělila z rozpočtové kapitoly Programové dotace z rozpočtu města „Reprezentace města“ dotace na rok 2016 a současně schválila veřejnoprávní smlouvy těmto
žadatelům: Spolek Parkur Horšovský Týn – 15.000,- Kč, TK LAVIS Horšovský Týn – 10.000,- Kč,
Práčata z Týna – 3.000,- Kč, ZO ČSCH Horšovský Týn – 2.000,- Kč, Vodácký oddíl „7“ Horšovský
Týn – 35.000,- Kč a 35.000,- Kč. Vyřizuje OFŠ.
36/11 po projednání přidělila z rozpočtové kapitoly Programové dotace z rozpočtu města - „Podpora
činnosti - sport a tělovýchova - reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích“ dotace
na rok 2016 a současně schválila veřejnoprávní smlouvy těmto žadatelům: Spolek Parkur Horšovský
Týn – 15.000,- Kč, SDH Horní Metelsko – 50.000,- Kč, Vodácký oddíl „7“ Horšovský Týn – 45.000,Kč, TJ Sedmihoří Oplotec - 10000,- Kč. Vyřizuje OFŠ.
36/12 po projednání navrhuje ZM přidělit z rozpočtové kapitoly Individuální dotace společenským
organizacím pracujících s dětmi a mládeží dotace na činnost v roce 2016 a současně schválit
veřejnoprávní smlouvy těmto žadatelům: TJ Dynamo Horšovský Týn - 180.000,- Kč, GO-GO
Horšovský Týn - 170.000,- Kč, Vodácký oddíl ,,7“ Horšovský Týn - 95.000,- Kč. Dále RM po
projednání navrhla ZM přidělit z rozpočtové kapitoly Programové dotace z rozpočtu města - „Podpora
činnosti - sport a tělovýchova - reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích“ dotaci
na rok 2016 a současně schválit veřejnoprávní smlouvu žadateli: TJ Dynamo Horšovský Týn 200.000,- Kč. Vyřizuje ZM a OFŠ.
36/13 schvaluje komisi pro otevírání obálek s nabídkami zpracování Plánu odpadového hospodářství
města ve složení Ing. Jitka Fialová, Ing. Anna Jurečková, Zdeněk Křivka, David Škopek, Mgr. Jana
Vacíková a termín otevírání středu 4. 5. od 9:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ. Vyřizuje OŽP.
36/14 bere na vědomí informaci starosty SDH Podražnice o nezajištění požadavků na fungování
požární jednotky v rámci SDH a tedy potřebu jejího řádného zrušení. RM souhlasí s uvedenými
argumenty a ukládá KS připravit podklady do jednání ZM ke zrušení.
36/15 se seznámila s požadavky obyvatel ulice Výhledy a Járy Cimrmana, Horšovský Týn
v souvislosti s plánovaným prodejem pozemků na výstavbu RD. RM ukládá KS připravit Projektové
listy na rekonstrukci ul. Výhledy a Járy Cimrmana. Vyřizuje KS.
36/16 vzala na vědomí informaci o platebním výměru od Finančního úřadu pro Plzeňský Kraj ve věci
úroku z posečkané částky (vratka dotace). Jedná se o rozhodnutí vydané správcem daně dne
25. 6. 2014. RM konstatuje nutnost zahrnutí částky do RO č. 3. Vyřizuje OFŠ, ZM.

3

36/17 projednala a souhlasí s nabídkou Státního fondu životního prostředí ČR ve věci uspořádání
semináře pro občany k dotačnímu programu „Nová zelená úsporám“. Vyřizuje MKZ
36/18 na základě žádosti Bytes HT, spol. s r.o., provozovatele plynových kotelen, odsouhlasila
výměnu zásobníku teplé vody OKC 300 NTRR/1Mpa nepřímotopný Dražice za stejný typ. Výměna
se uskuteční v plynové kotelně ul. K. Čapka, č. p. 183, Horšovský Týn z důvodu prorezavění topné
vložky. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. Vyřizuje Bytes HT.
36/19 na základě žádosti Bytes HT, spol. s r.o., provozovatele plynových kotelen, odsouhlasila
zakoupení záložního zásobníku teplé vody OKC 300 NTRR/1Mpa nepřímotopný Dražice. Vyřizuje
Bytes HT.
36/20 projednala žádost Římskokatolické farnosti Horšovský Týn o povolení pouti ke cti sv. Petra
a Pavla a neměla k dané věci námitek. Pouť se uskuteční v neděli 26. 6. 2016 od 13:00 hod. na západní
polovině horní části nám. Republiky, kde bude zajištěna hudební produkce a posezení pro
návštěvníky. Zajišťuje MP.
36/21 projednala žádost pana Jana Kotrce o povolení výjimky k vjezdu na náměstí Republiky,
Horšovský Týn, se dvěma tahači bez návěsů dne 11. 6. 2016 po dobu obřadu. Dle vyjádření ODSH
RM není oprávněna k povolení výjimky. Vyřizuje KS.
36/22 vzala na vědomí oznámení vedoucí Městské knihovny Horšovský Týn Bc. Lucie Polákové
o uzavření knihovny pro veřejnost z důvodu revize knihovního fondu ve dnech 1. – 12. 8. 2016.
Povinnost provádět revize ukládá zákon č. 257/2001 Sb., knihovní zákon, ve znění pozdějších
předpisů. Vyřizuje Knihovna.
36/23 projednala návrh vedoucí Městské knihovny Horšovský Týn Bc. Lucie Polákové a souhlasí
s odprodejem kopírky Konica Minolta Bizhub 185 (inv. Č. DHM 8310) firmě MINTECH s.r.o., se
sídlem Plzeň za cenu 3.600,- Kč. Prodejní cena byla stanovena na základě vyjádření odborného
prodejce (vzata v úvahu opotřebovanost). Vyřizuje knihovna, MIM a OFŠ.
36/24 projednala možnost změny systému údržby veřejné zeleně v části Podražnice. Údržbu zeleně
v této části bude provádět Sbor dobrovolných hasičů Podražnice na základě uzavřené smlouvy za
14.000,-Kč. Kontrolu plnění smluvních podmínek bude provádět OŽP MěÚ. RM souhlasí s návrhem
smlouvy a pověřuje starostu podpisem. Vyřizuje KS. Na vědomí OFŠ, ŽP a Bytes.
36/25 vzala na vědomí zprávu ředitelky ZUŠ Horšovský Týn p.o. paní A. Svobodové o finančním
vypořádání za I. čtvrtletí 2016 mezi Městem Horšovský Týn a ZUŠ Horšovský Týn. Vyřizuje KS
36/26 vzala na vědomí zprávu ředitelky MKZ p. o. Horšovský Týn paní L. Císlerové o finančním
vypořádání za I. čtvrtletí 2016 mezi Městem Horšovský Týn a MKZ Horšovský Týn. Vyřizuje KS.
36/27 vzala na vědomí zprávu ředitelky MŠ p. o. Horšovský Týn paní Z. Birnerové o finančním
vypořádání za I. čtvrtletí 2016 mezi Městem Horšovský Týn a MŠ Horšovský Týn. Vyřizuje KS.
36/28 vzala na vědomí zprávu ředitelky Chráněné dílny p. o. Horšovský Týn paní J. Macánové
o finančním vypořádání za I. čtvrtletí 2016 mezi Městem Horšovský Týn a Chráněnou dílnou
Horšovský Týn. Vyřizuje KS.
36/29 projednala žádost o finanční příspěvek na Koncert Šumavu na nohou, který se uskuteční
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9. 7. 2016 v KD Cihelna ve Vimperku. Koncert se koná pod záštitou Výboru dobré vůle Nadace Olgy
Havlové na získání finančních prostředků na nákup zdravotních a kompenzačních pomůcek pro děti
se zdravotním postižením – celkem 5 dětí (Kubík Sedláček – Horšovský Týn). RM souhlasí
s poskytnutím příspěvku ve výši 4.000,-Kč a schvaluje návrh veřejnosprávní smlouvy. Vyřizuje KS,
OFŠ.
36/30 projednala žádost předsedy představenstva Stodské nemocnice, a.s. ve věci finančního daru za
účelem nákupu narkotizačního přístroje. RM nesouhlasí s poskytnutím daru a konstatuje, že
v současné době není poskytnutí finančního daru kryto rozpočtem. Vyřizuje KS.
36/31 se seznámila za přítomnosti zástupce provozovatele s aktualizovaným Plánem čerpání fondu
obnovy vodohospodářské infrastruktury pro rok 2016 předloženým provozovatelem CHVAK a.s. a po
projednání souhlasí s realizací navržených akcí. Vyřizuje KS.
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.
5) „Plán velkých oprav“ pro rok 2016. Správce RM podá průběžné zprávy plnění plánu. Vyřizuje
Bytes, sleduje místostarosta.

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

…...................................
David Škopek
místostarosta v.r.
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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