Usnesení z jednání rady města číslo 37
ze dne 16. 5. 2016 na MěÚ v Horšovském Týně

Kontrola plnění usnesení RM č. 36
a) RM 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 - 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/m2. Věc bude řešit ZM. Vyřizuje starosta.
c) RM 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 stanovisky OMIM a právníka města a nemá k aktualizovanému návrhu
smlouvy připomínky. Smlouva připomínkována společností AZ Czech s.r.o. do finální podoby, RM
souhlasí s návrhem a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Vyřizuje starosta.
d) RM 31/25 se seznámila s aktualizovaným návrhem územní studie Lidická. RM souhlasí
s předloženým návrhem. RM pověřuje starostu dalším jednáním v této záležitosti. Starosta
informoval RM o dalším postupu věci.
e) 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. Vyřizuje starosta, zpráva do
dalšího jednání RM.
f) RM projednala návrh pana Kamila Kašpara 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 Kašpara byly odeslány projektantovi.
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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. Do příští RM pozvat zástupce TJ Dynamo. Vyřizuje KS.
Nové věci k projednání
37/1 RM mění svoje rozhodnutí uvedené pod bodem RM 19/11 ze dne 17.8.2015 takto: vypouští se
text „Před zahájením stavby bude s vlastníkem připojované nemovitosti uzavřena smlouva
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě – STL plynovodní přípojka. Návrh této
smlouvy bude předložen do dalších jednání RM ke schválení.“ Řeší odbor MIM.
37/2 RM schvaluje návrh odboru MIM týkající se plynovodních přípojek v pozemku města. RM
ukládá odboru MIM zveřejnit záměr města uzavřít nájemní smlouvu s investorem plynovodní
přípojky k areálu č. p. 300, ul. Jindřicha Jindřicha, Horšovský Týn za účelem uložení, provozování
a údržby plynovodní přípojky k tomuto areálu v části pozemku KN 2310 v k. ú. Horšovský Týn.
Výše nájemného je stanovena na 10 Kč/m2/rok, smlouva bude uzavřena do doby majetkoprávního
vypořádání - uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, maximálně na dobu 3 let. Řeší
odbor MIM.
37/3 RM jmenuje komisi pro konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa
ředitele/ředitelky Mateřské školy Horšovský Týn, okres Domažlice, příspěvkové organizace ve
složení: předseda: Václav Mothejzík (určen zřizovatelem), členové komise: David Škopek (určen
zřizovatelem), Bc. Vladimíra Soukupová (určená ředitelem KÚ), Marie Němcová (odborník
v oblasti státní správy - ředitelka MŠ Staňkov), Jiřina Odvodyová (pedagogická pracovnice školy),
Mgr. Ivana Bartošová (školní inspektorka ČŠI). RM pověřuje paní Marii Škardovou tajemníkem
konkurzní komise. Vyřizuje OFŠ.
37/4 RM projednala a souhlasí se žádostí MKZ s krátkodobým připojením na rozvodnou
elektrickou skříň, která je v majetku ČEZ Distribuce a. s. a je umístěna v zídce pod zvonicí na
pozemku Města Horšovský Týn na parc. č. 2260/1, k. ú. Horšovský Týn. RM pověřuje starostu
podpisem souhlasu. Vyřizuje KS.
37/5 RM se seznámila a vzala na vědomí čtvrtletní zprávu CHVaKu o provozování
vodohospodářské infrastruktury města Horšovský Týn za I. čtvrtletí 2016 a nemá k ní připomínky.
Vyřizuje KS.
37/6 RM projednala žádost Českého rybářského svazu z. s. Horšovský Týn o souhlas s umístěním
sídla na adrese Horšovský Týn, Boženy Němcové 34. Souhlas vlastníka objektu – města Horšovský
Týn bude součástí žádosti o zápis Českého rybářského svazu z. s. Horšovský Týn do veřejného
rejstříku spolků. RM souhlasí s umístněním sídla na adrese Boženy Němcové 34, 34601 Horšovský
Týn. Vyřizuje KS.
37/7 RM projednala žádost Centra české historie, o. p. s., se sídlem Banskobystrická 2080/11,
Praha, o spolupráci při vydání knihy Anthropoid – pravdivý příběh. RM nesouhlasí se spoluprácí
při vydání knihy. Vyřizuje KS.
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37/8 RM projednala žádost ZŠ Horšovský Týn, Zámecký park 3, o úpravu příspěvku na provoz
a investičního příspěvku. Jedná se o tyto položky v rozpočtu: ve výdajové stránce skup. 3 –
Příspěvek na provoz navýšit o 153.000 Kč na 2.953.000 Kč a investiční příspěvek snížit o 153.000
Kč na 347.000 Kč. Navýšení příspěvku na provoz škola využije k rekonstrukci kabinetu chemie a
skladu chemických látek. RM konstatuje nutnost zahrnutí částky do RO č. 4 a RM upozorňuje na
ověření nutnosti získání příslušných povolení. Vyřizuje OFŠ, ZM.
37/9 RM vzala na vědomí sdělení ZUŠ Horšovský Týn, Sady Petra Bezruče 101, o výši úplaty za
vzdělávání v ZUŠ Horšovský Týn na školní rok 2016/2017. Vyřizuje ZUŠ.
37/10 RM projednala Projektové listy Územní rozvojové strategie města Horšovský Týn pro období
2015 – 2025 na rekonstrukci ulic Výhledy a Járy Cimrmana. RM postupuje Projektové listy do
jednání ZM. Vyřizuje ZM.
37/11 RM projednala cenovou a termínovou nabídku pana Mgr. Jana Tejkala, Záblatská 23/25,
Ostrava-Heřmanice, ve věci znaku a vlajky města Horšovský Týn. RM uvítá osobní návštěvu
zpracovatele. Vyřizuje KS.
37/12 RM bere na vědomí Zprávu výběrové komise města Horšovský Týn pro výběr zhotovitele
veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem "Zpracování plánu odpadového hospodářství města
Horšovský
Týn".
Nabídku
ve
lhůtě
předložilo
celkem
6
uchazečů.
RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem
"Zpracování plánu odpadového hospodářství města Horšovský Týn" a přiděluje tuto veřejnou
zakázku uchazeči GEOtest, a. s., IČ: 46344942, se sídlem Šmahova 1244/112, 627 00 Brno, který
předložil tuto nabídku s nejnižší nabídkovou cenou, konkrétně pak s nabídkovou cenou 34.485 Kč
vč. DPH. Zakázka bude hrazena z kapitoly rozpočtu města Skupina 3 Ochrana životního prostředí
celkem položka 9. RM schvaluje smlouvu o dílo s vybraným uchazečem a pověřuje starostu
podpisem. Řeší odbor ŽP.
37/13 RM jmenuje opatrovnicí za Město Horšovský Týn omezeného ve svéprávnosti pana
Alexandra Vekoně, referentku odboru sociálních věcí paní Irenu Němcovou, ustanovenou od
1.6.2016. Zároveň se tímto ruší usnesení č. 7/11/2003 ze dne 8.1.2003, kterým ustanovilo
opatrovnicí pana Alexandra Vekoně paní Marii Buršíkovou. Vyřizuje OSV.
37/14 RM jmenuje v době nepřítomnosti opatrovnice Ireny Němcové za opatrovníka omezeného ve
svéprávnosti pana Alexandra Vekoně, sociálního pracovníka odboru sociálních věcí Městského
úřadu Horšovský Týn pana Bc. Jiřího Holečka. Pan Bc. Jiří Holeček je pověřen vyřizováním
veškerých záležitostí, ve kterých je pan Alexandr Vekoň omezen ve svéprávnosti.
Zároveň se tímto ruší usnesení č. 07 pod bodem 7/11 ze dne 8.1.2003, kterým byla určena v době
nepřítomnosti paní Marie Buršíkové za opatrovnici nesvéprávného pana Alexandra Vekoně paní
Lenka Goliatová, pracovnice odboru sociálních věcí Městského úřadu Horšovský Týn. Vyřizuje
OSV.
37/15 RM jmenuje v době nepřítomnosti opatrovnice Ireny Němcové za opatrovníka omezeného ve
svéprávnosti pana Miroslava Reisse, sociálního pracovníka odboru sociálních věcí Městského úřadu
Horšovský Týn pana Bc. Jiřího Holečka. Pan Bc. Jiří Holeček je pověřen vyřizováním veškerých
záležitostí, ve kterých je pan Miroslav Reiss omezen ve svéprávnosti. Vyřizuje OSV.
37/16 RM vzala na vědomí stanovisko OV Horšov a postupuje ZM. Vyřizuje KS, ZM.
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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.
5) „Plán velkých oprav“ pro rok 2016. Správce RM podá průběžné zprávy plnění plánu. Vyřizuje
Bytes, sleduje místostarosta.

….....................................
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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