Usnesení z jednání rady města číslo 38
ze dne 30. 5. 2016 na MěÚ v Horšovském Týně

Kontrola plnění usnesení RM č. 37
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. RM čeká na zpracování znaleckého posudku.
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 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.
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 pana K. byly odeslány projektantovi. 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.
Dne 30. 5. 2016 proběhlo jednání ve věci prodeje pozemků K Terénům (H., P., P.). RM považuje za
nezbytné posouzení návrhu dopravním projektantem, popř. PČR. Poté zpět do RM. Vyřizuje
starosta. Na vědomí MIM.
g) RM 35/19 bere na vědomí stížnost týkající se fungování správce stadionu města a podpory
mladých sportovců. Do příští RM pozvat zástupce TJ Dynamo. Jednání proběhlo dne 30. 5. 2016 se
zástupci TJ Dynamo Horšovský Týn. Z jednání vyplynulo, že jde o vnitřní komunikační problém

organizace. Z jednání také vzešel požadavek na změnu Provozní řádu stadionu – Masarykova ul.,
Horšovský Týn. Zástupci TJ Dynamo předloží návrh provozního řádu do konce června 2016.
Vyřizuje KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Kontrola usnesení ZM č. 12 ze dne 9. 5. 2016
12/2016 A. Schvaluje:
1) program jednání podle podkladů;
2) návrhovou komisi ve složení: Ing. Petr Lahoda a Ing. Jaroslav Vlasák;
3) prodej částí pozemků parc. č. 1102/1, 2975, 2973 a 2969 v k. ú. Horšovský Týn o výměře cca
5000 m2 rozdělené dle přiložené situace na 4 díly za účelem výstavby 4 RD následovně:
díl 3 - výměra bude upřesněna geometrickým plánem panu V. O. za cenu 231 Kč/m 2, díl 4 m2 výměra bude upřesněna geometrickým plánem paní J. Š. B. 231 Kč/m 2. Cena bude navýšena
o náklady spojené s přeložením optického kabelu podle skutečných nákladů, maximálně však
75.000 Kč včetně DPH na jednu parcelu. Převod pozemků bude zatížen sazbou 21% DPH.
Kupující uhradí náklady spojené s převodem nemovité věci vč. nákladů na uhrazení daně z nabytí
nemovitých věcí. Kupní cena bude uhrazena nejpozději v den podpisu kupní smlouvy. Podmínky
prodeje:
- prodávající nebude zajišťovat opatření proti dešťovým vodám;
- do jednotné kanalizace v ulici Výhledy budou vypouštěny pouze splaškové vody z budoucích 4
RD, dešťové vody budou likvidovány na vlastním pozemku, přípustná je retenční nádrž cca 2 m 3
s přepadem do kanalizační přípojky domu (DN 150), přičemž přepad z retenční nádrže bude
v průměru 100 mm;
- k pozemku bude zřízeno předkupní právo města min. do doby kolaudace stavby RD;
- smluvní pokuta ve výši 100.000 Kč pokud kupující v termínu do 5 let od podpisu kupní smlouvy
nezíská kolaudační souhlas s užíváním stavby rodinného domu na prodávané parcele. Pokuta bude
zaplacena do 60 dnů ode dne doručení výzvy. V případě, že smluvní pokuta nebude uhrazena včas a
v předepsané výši, určuje se penále ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení;
- složená peněžitá jistota ve výši 50.000 Kč se stává součástí kupní ceny;
- kupní smlouva bude obsahovat ujednání o výhradě zpětné koupě, kterou vznikne kupujícímu
povinnost převést na požádání věc prodávajícímu zpět, pokud kupující nezíská kolaudační souhlas k
užívání RD na prodávaných pozemcích do 5 let od podpisu kupní smlouvy. Kupující vrátí
prodávajícímu věc v nezhoršeném stavu a prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu; tím budou
vyrovnány i užitky z peněz a plody snad vytěžené. Výhrada zpětné koupě bude zavazovat i dědice
a právo na zpětnou koupi nelze zcizit. RM ukládá odboru MIM opět zveřejnit záměr o prodeji
zbývajících dílů – díl č. 1 a díl č. 2. Vyřizuje MIM.
4) prodej pozemku KN 1582/97 – orná půda o výměře 622 m2 v k.ú. Horšovský Týn včetně
příslušných přípojek inženýrských sítí v lokalitě „Obytná zóna Lidická – I. etapa „ za účelem
výstavby rodinného domu panu V. P. za kupní cenu 490 Kč/m2, za podmínek uvedených níže.
Kupní cena je včetně DPH. Kupující dále uhradí prodávajícímu náklady na úhradu daně z nabytí
nemovitých věcí a náklady spojené s převodem nemovitosti. Prodej pozemku se uskuteční za
podmínek, že:
1) na prodávaném pozemku bude zřízeno předkupní právo jako věcné právo. V případě, že
kupující bude do 5let od podpisu kupní smlouvy prodávat nebo jinak převádět předmět koupě na
třetí osobu, je povinen jej za stejnou cenu, za kterou jej koupil od prodávajícího nabídnout zpět
prodávajícímu;
2) v kupní ceně á 490 Kč/m2 jsou zahrnuty i náklady na vybudování splaškové a dešťové
kanalizační přípojky, vodovodní a plynovodní přípojky, vše na veřejné části pozemku (na
hranici pozemku) ve výši 36 013 Kč.
3) kupní cena stanovená dle bodu 2 se navyšuje o náklady na stavby částí přípojek sítí
umístěných na pozemku kupujícího (vodovodní šachty, pilířky, revizní šachty dešťové

a splaškové kanalizační přípojky) v celkové výši 38.043 Kč (cena je vč. DPH);
4) kupní cenu uhradí kupující před podpisem vlastní kupní smlouvy;
5) kupující bude povinen zaplatit smluvní pokutu v případě, že nedokončí na prodávaném
pozemku do 5ti let ode dne podpisu kupní smlouvy stavbu rodinného domu, ve výši
100.000 Kč, se splatností do 60ti dnů ode dne doručení výzvy. V případě, že smluvní pokuta
nebude uhrazena včas a v předepsané výši, určuje se penále ve výši 0,5% z dlužné částky za
každý den prodlení;
6) prodávající si vyhrazuje právo zpětné koupě, pokud kupující do 5let ode dne uzavření kupní
smlouvy nezíská kolaudační souhlas na stavbu RD na prodávaném pozemku. Kupující vrátí
prodávajícímu věc v nezhoršeném stavu a prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu; tím budou
vyrovnány i užitky z peněz a plody snad vytěžené. Výhrada zpětné koupě bude zavazovat
i dědice a právo na zpětnou koupi nelze zcizit. Vyřizuje MIM.
5) prodej části pozemku KN 2337/1 – ostatní plocha o výměře cca 500 m2 (výměra bude upřesněna
geometrickým plánem) v k.ú. Horšovský Týn panu P. B. za cenu 150 Kč/m 2. Převod pozemku je
osvobozen od DPH. Kupující uhradí náklady spojené s převodem nemovité věci vč. nákladů
na uhrazení daně z nabytí nemovitých věcí. Kupní cena bude uhrazena nejpozději v den podpisu
kupní smlouvy. Vyřizuje MIM.
6) prodej pozemek prodeje částí pozemků p. č. 1823/23 a p. č. 1823/31 - oba v k. ú. Horšovský
Týn a části pozemku p. č. 1620/2 v k. ú. Horšov o celkové výměře cca 22.000 m 2 (výměra bude
stanovena geometrickým plánem) společnosti AZ CZECH s.r.o., se sídlem Mračnice 185, 346 01,
Meclov, IČO 26379431. Prodej se uskuteční za účelem výstavby výrobních objektů v souladu
s ÚPD za následujících podmínek:
 kupní cena činí 625 Kč/m2 + DPH v platné výši; kupní cenu uhradí kupující před podpisem
kupní smlouvy, složená peněžitá jistota ve výši 100.000 Kč se stává součástí kupní ceny;
 bude zřízeno předkupní právo jako věcné právo, v případě, že kupující bude do 5ti let od
podpisu kupní smlouvy prodávat nebo jinak převádět předmět koupě na třetí osobu, je povinen
jej za stejnou cenu, za kterou jej koupil od prodávajícího nabídnout zpět prodávajícímu;
 kupující uhradí náklady spojené s převodem nemovitých věcí,
 kupující uhradí náklady spojené s úhradou daně z nabytí nemovitých věcí,
 prodávající nezajišťuje pro prodávaný pozemek požární vodu, ani napojení na inženýrské sítě,
napojení je nutné projednat s jednotlivými provozovateli, resp. vlastníky sítí, prodávající nebude
zajišťovat přeložky inženýrských sítí,
 kupní smlouva bude obsahovat ujednání o výhradě zpětné koupě, kterou vznikne kupujícímu
povinnost převést na požádání předmět koupě prodávajícímu zpět, pokud kupující nezíská
kolaudační souhlas k užívání výrobního závodu na prodávaných pozemcích do 7 let od podpisu
kupní smlouvy. Kupující vrátí prodávajícímu věc v nezhoršeném stavu a prodávající vrátí
kupujícímu kupní cenu; tím budou vyrovnány i užitky z peněz a plody snad vytěžené. Výhrada
zpětné koupě bude zavazovat i dědice a právo na zpětnou koupi nelze zcizit. Vyřizuje MIM.
7) prodej pozemku KN 34/6 – zahrada o výměře 61 m2 a části pozemku KN 34/1 – zahrada
o výměře cca 250 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) vše v k. ú. Horní Metelsko
panu J. Ř. za kupní cenu 63 Kč/m2. Převod pozemku je osvobozen od DPH. Kupující uhradí
náklady spojené s převodem nemovitých věcí vč. nákladů na uhrazení daně z nabytí nemovitých
věcí. Kupní cena bude uhrazena nejpozději v den podpisu kupní smlouvy. Předmětem prodeje
nebude cesta v minimální šířce 5,5 m a západní část pozemku 34/1 u štítové části domu. Vyřizuje
MIM.
8) prodej části pozemku KN 34/1 – zahrada o výměře cca 140 m2 v k. ú. Horní Metelsko (výměra
bude upřesněna geometrickým plánem) paní L. U. za kupní cenu 63 Kč/m2. Převod pozemku je
osvobozen od DPH. Kupující uhradí náklady spojené s převodem nemovité věci vč. nákladů na
uhrazení daně z nabytí nemovitých věcí. Kupní cena bude uhrazena nejpozději v den podpisu kupní
smlouvy. Předmětem prodeje nebude část pozemku, pod kterým je přepad rybníka. Vyřizuje MIM.
9) ZM schvaluje vyjmout pozemek KN 788/8 v k.ú. Borovice u Horšovského Týna z ploch

veřejných prostranství vymezených v příloze Obecně závazná vyhláška města č. 5/2010 o místním
poplatku ze psů a místním poplatku za užívání veřejného prostranství (dále jen „OZV“), změnou
OZV. Vyřizuje MIM, KS.
10) ZM schvaluje záměr prodat pozemek KN 12/1 – zahrada o výměře 113 m2 a pozemek
KN 788/8 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 101 m2 v k. ú. Borovice u Horšovského
Týna. Minimální kupní cena je stanovena na 63 Kč/m 2. Převod pozemku je osvobozen od DPH.
Kupující uhradí náklady spojené s převodem nemovitých věcí vč. nákladů na uhrazení daně z nabytí
nemovitých věcí. Kupní cena bude uhrazena nejpozději v den podpisu kupní smlouvy. Vyřizuje
MIM.
11) ZM schvaluje záměr prodat část pozemku KN 107/1 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře
cca 180 m2 v k. ú. Oplotec. Minimální kupní cena je stanovena na 54 Kč/m 2. Převod pozemku je
osvobozen od DPH. Kupující uhradí náklady spojené s převodem nemovitých věcí vč. nákladů
na uhrazení daně z nabytí nemovitých věcí. Kupní cena bude uhrazena nejpozději v den podpisu
kupní smlouvy. Vyřizuje MIM.
12) ZM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Horšovský Týn
a Vodáckým oddílem „7“, z. s. na pokrytí části provozních nákladů r. 2016 jako dotace
společenským organizacím pracujícím s dětmi a mládeží ve výši 95.000 Kč. ZM schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Horšovský Týn a Tělovýchovnou
jednotou Dynamo Horšovský Týn, z. s. na pokrytí části provozních nákladů r. 2016 jako dotace
společenským organizacím pracujícím s dětmi a mládeží ve výši 180.000 Kč. ZM schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Horšovský Týn a GO-GO Horšovský
Týn z.s. na pokrytí části provozních nákladů r. 2016 jako dotace společenským organizacím
pracujícím s dětmi a mládeží ve výši 170.000 Kč. ZM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace mezi Městem Horšovský Týn a Tělovýchovnou jednotou Dynamo Horšovský
Týn, z.s. na pokrytí části provozních nákladů projektu ,,Účast fotbalových mužstev FC Dynamo
Horšovský Týn v krajských soutěžích jarní části ročníku 2015/2016 a podzimní části ročníku
2016/2017" ve výši 200.000 Kč. Vyřizuje OFŠ.
13) RO č. 3/2016 v předloženém znění s projednanými změnami. Vyřizuje OFŠ.
12/2016 B. Bere na vědomí:
1) zprávu o přijatých organizačních opatřeních k zabezpečení usnesení jednání ZM č. 11 ze dne
4. 4. 2016 včetně stavu jeho plnění;
1) zprávu z jednání RM za období od 21. 3. 2016 do 9. 5. 2016;
2) zprávu KV ZM;
3) zprávu Výboru pro územní rozvoj ZM;
4) sdělení Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj, že
žádosti města o bezúplatný převod pozemků KN 14 - travní porost o výměře 1917 m2, KN 15 ost. plocha - neplodná půda o výměře 1277 m2 a KN 16 - travní porost o výměře 827 m2 v obci
Horšovský Týn, v katastrálním území Tasnovice do vlastnictví města nelze vyhovět, protože do
vlastnictví lze převádět pozemky zastavěné budovami nebo stavbami ve vlastnictví města, vodní
příkopy takovými stavbami nejsou. Vyřizuje MIM.
12/2016 C. Zmocňuje:
1) JUDr. Svejkovského k zastupování v řízení před Finančním úřadem pro Plzeňský kraj k podání
žádosti o prominutí a žádosti o upuštění od vyměřeného úroku na základě platebního výměru na
úrok z posečkané částky na základě rozhodnutí Finančního úřadu pro Plzeňský kraj, č.j.:
891631/16/2300-31473-400650 ze dne 21.4.2016. Vyřizuje OFŠ, KS.
12/2016 D. Přiděluje:
1) ZM přiděluje z rozpočtu města dotaci na činnost v roce 2016 těmto organizacím pracujícím
s dětmi a mládeží: Vodácký oddíl „7“, z.s. - 95.000 Kč, Tělovýchovná jednota Dynamo Horšovský
Týn, z.s. - 180.000 Kč, GO-GO Horšovský Týn z.s. - 170.000 Kč; Vyřizuje OFŠ.

2) ZM přiděluje na rok 2016 z programové dotace „Podpora činnosti – sport a tělovýchova –
reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích“ dotaci Tělovýchovné jednotě Dynamo
Horšovský Týn, z.s. – 200.000 Kč. Vyřizuje OFŠ.

Nové věci k projednání
38/1 RM po projednání schvaluje Smlouvu o služebnosti inženýrské sítě mezi městem Horšovský
Týn a panem V. L.. Věcné břemeno – služebnost spočívá v právu zřízení a provozování stavby stávající elektrické přípojky k objektu čp. 295, Masarykova ul, stojící na pozemku KN 390/6, k.ú.
Horšovský Týn, a to na pozemcích města KN 390/1, 390/11 a 396/2, k.ú. Horšovský Týn, vstupu
a vjezdu na dotčené pozemky v souvislosti se stavbou ve prospěch oprávněného s účinky pro
každého dalšího vlastníka nemovitosti č. p. 295, Masarykova ul. Věcné břemeno bude zřízeno za
jednorázovou úplatu ve výši 200 Kč/bm + DPH, minimální sazba činí 10.000 Kč + DPH v platné
výši.. Rozsah zatížení pozemku věcným břemenem bude vyznačen v geometrickém plánu. RM
pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Řeší odbor MIM.
38/2 RM bere na vědomí výpověď nájemce společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova
2144/1, 148 00 Praha nájemní smlouvy č. 83035 ze dne 23. 1. 1997. Důvodem je nemožnost
provozu daného zařízení rekodifikací sítě. Smluvní vztah založený nájemní smlouvou skončí
uplynutím 3 měsíční výpovědní lhůtě, která začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po
doručení této výpovědi, tedy ke dni 30. 9. 2016. Pozemek bude uveden do původního stavu. Řeší
odbor MIM.
38/3 RM projednala nabídku spoluvlastnic M. S. a I. H., k odkoupení pozemku KN 2302/11 –
ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 171 m2 v k.ú. Horšovský Týn za cenu 150 Kč/m2.
Jedná se o pozemek pod místní komunikací v ulici Luční. RM postupuje tuto nabídku do jednání
ZM. RM ukládá odboru MIM připravit podklady do jednání ZM. Řeší odbor MIM.
38/4 RM bere na vědomí informaci odboru MIM o uplynutí lhůty, po kterou byl zveřejněn záměr
města přenechat Vodáckému oddílu „7“, z.s., Járy Cimrmana 294, H. Týn bezplatně do užívání
smlouvou o výpůjčce část pozemku KN 620/1 v k.ú. Horšovský Týn (bývalé hřiště v pionýrském
areálu), za podmínky přístupu pro spolek chovatelů. V průběhu lhůty nebyla městu předložena
žádná jiná nabídka, rovněž tak nebyla vznesena žádná námitka či připomínka. RM schvaluje
smlouvu o výpůjčce části pozemku KN 620/1 v k.ú. Horšovský Týn Vodáckému oddílu „7“, z.s.,
za podmínek zveřejněných v záměru města. Řeší odbor MIM.
38/5 RM bere na vědomí informaci odboru MIM o uplynutí lhůty, po kterou byl zveřejněn záměr
města schválit postoupení nájemní smlouvy NS 59 pronájmu části pozemku KN 928 v k. ú.
Horšovský Týn nájemcem paní L. R. panu G. G. S. (novému majiteli domu č. p. 118 Husovo
náměstí), a to od data 1. 7. 2016. V průběhu lhůty nebyla městu předložena žádná jiná nabídka,
rovněž tak nebyla vznesena žádná námitka či připomínka. RM vyslovuje souhlas s postoupením
nájemní smlouvy NS 59 za podmínek zveřejněných v záměru města. Řeší odbor MIM.
38/6 RM bere na vědomí informaci stávajícího nájemce zemědělských pozemků společnost
Meclovská zemědělská, a.s. k návrhu pachtovní smlouvy. RM ukládá odboru MIM upravit přílohu
pachtovní smlouvy dle návrhu stávajícího nájemce (vyjmout ze seznamu pozemky, které nejsou
využívány zemědělsky). RM ukládá odboru MIM zveřejnit záměr rozšířit předmět pachtu
o pozemek KN 1486/7 v k.ú. Horšovský Týn. Řeší odbor MIM.

38/7 RM schvaluje Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do
napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 16_SOP_01_4121190525, kterou provozovatel distribuční
soustavy ČEZ Distribuce, a.s. zajistí zákazníkovi – Městu Horšovský Týn dohodnutý zvýšený
rezervovaný příkon pro veřejné osvětlení v ul. Plzeňská v Horšovském Týně. Podíl na nákladech
činí 11.000 Kč. Řeší místostarosta.
38/8 RM vzala na vědomí vyhodnocení nabídek na stavební práce „Výměna oken a vstupních
dveří, dům č. p. 10, Plzeňská ul. Horšovský Týn“ předložené Bytes HT, spol. s.r.o., Pivovarská 22,
Horšovský Týn. Výzva k podání nabídky byla zaslána 3 zájemcům (STAHL Eurookna Kladruby,
Stepan service s.r.o. Domažlice, 3P Stavby Horšovský Týn). Na základě výběrového řízení byl
vybrán uchazeč s nejvýhodnější nabídkou - STAHL Eurookna Kladruby, IČO 26360462, se sídlem
Plánská 416/11, 301 00 Plzeň, který předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou, konkrétně pak
s nabídkovou cenou 540.255 Kč vč. DPH. Vyřizuje Bytes.
38/9 RM vzala na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Svazku
Domažlicko. RM postupuje věc do ZM. Vyřizuje KS.
38/10 RM projednala návrh Smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů, kde smluvními stranami je
Město Horšovský Týn a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., se sídlem Škroupova 18,
306 13 Plzeň. Účelem sdružení zadavatelů je společný postup při výběru dodavatele na plnění
veřejné zakázky malého rozsahu, jež cílem je výběr nejvhodnějšího uchazeče a uzavření smlouvy
na zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci Masarykovy ulice. Vyřizuje KS.
38/11 RM projednala cenovou nabídku na zhotovení projektové dokumentace pro změnu stavby
před dokončením „Horšovský Týn, Masarykova 129, oprava střechy a fasády objektu sýpky“ firmy
H.T. PROJEKT s.r.o., se sídlem Pivovarská 23, Horšovský Týn v celkové výši 24.000 Kč. Nejsou
plátci DPH. Změna PD vyplývá z průzkumu konstrukce krovu provedeného Ing. Hřebenářovou.
RM souhlasí s pořízení projektové dokumentace po zajištění financování. Vyřizuje starosta a OFŠ.
38/12 RM projednala žádosti o vyjádření k vydání licencí k provozování veřejné linkové osobní
vnitrostátní dopravy na linkách č. 400100 H. Týn – Domažlice, č. 409003 H. Týn – Chotěšov, č.
400120 H. Týn – Velký Malahov – Ostromeč, č. 400130 H. Týn – Blížejov, Lštění – Koloveč, č.
400110 H. Týn – Vidice – H. Týn, Oplotec a č. 400121 H. Týn – Bukovec – Velký Malahov,
Jivjany. RM nemá připomínek k umístění zastávek a vedení tras těchto linek po místních
komunikacích. Vyřizuje KS.
38/13 RM projednala návrh smlouvy o nájmu pozemku předložený vedoucím právního oddělení
Západočeského konzumního družstva Sušice Mgr. Oldřichem Knížkem. Předmětem smlouvy jsou
pozemky p. č. 334/2 a p. č. 344 v k. ú. Horšovský Týn o celkové výměře cca 1200 m 2, sloužící jako
odstavné stání pro turistické autobusy. RM nesouhlasí s předloženým návrhem a pověřuje starostu
dalším jednáním. Poté zpět do RM. Vyřizuje starosta.
38/14 RM projednala žádost SDH Věvrov na pořízení nového skladu (kontejner o délce 6 m) na
požární techniku z důvodu dosloužení starého skladu. RM ukládá místostarostovi zjistit cenovou
nabídku. Poté zpět do RM.
38/15 RM projednala žádost SDH Věvrov o opravu vnitřních omítek kaple ve Věvrově z důvodu
havarijního stavu. RM bere na vědomí upozornění a požadavek na opravu vnitřních omítek. RM
ukládá zjistit stav a poté zpět do RM. Vyřizuje místostarosta.
38/16 RM vzala na vědomí Oznámení pořadatelů rybářských závodů v Kocourově pana V. D. a M.

P., o konání rybářských závodů, které se budou konat na místním rybníku par. č. 44/1 k.ú. Kocourov
u Horšovského Týna dne 18. 6. 2016 od 7:00 hodin. Dle vyjádření pronajímatele rybníka pana V. D.
nemá k závodům připomínek. Vyřizuje KS.
38/17 RM projednala možnost změny systému údržby veřejné zeleně v části Kocourov. RM
projednala žádost Sdružení pro obnovu kaple „Srdce Ježíšovo“ v Kocourově o poskytnutí
finančního příspěvku na sekání trávy v Kocourově na pozemku parc. č. 616/1 o výměře cca
5800 m2 (dle přiloženého plánku) na základě uzavřené smlouvy za 12.000 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.
38/18 RM projednala cenou nabídku společnosti INSET s.r.o., se sídlem Lucemburská 7, Praha na
geofyzikální měření v souvislosti nového přemostění Radbuzy v ceně 37.000 Kč bez DPH. RM
souhlasí s nabídkou. Vyřizuje starosta.
38/19 RM projednala a na návrh bytové komise přidělila byt č. 13 v domě Sylvánova 186,
Horšovský Týn, o velikosti 1+1 o výměře 40,23 m2, slečně K. C.. Vyřizuje Bytes.
38/20 RM projednala a schválila návrh veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Obcí Blížejov
a Městem Horšovský Týn, ve věci výkonu přenesené působnosti – speciální stavební úřad ve
věcech místních komunikací pro správní obvod Blížejov. Vyřizuje KS.
38/21 RM projednala a udělila souhlas s uskutečněním akce „Mistroství ČR mládeže v Horšovském
Týně“ pořádaným TJ Dynamo Horšovský Týn, oddíl cyklotrialu v areálu bývalé Základní školy ve
Vrchlického ulici, Horšovský Týn dne 2. 7. 2016. Vyřizuje KS.
38/22 RM po projednání schvaluje Zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na
služby na akci: „PD – Kanalizace Horšovský Týn – Semošice“. RM ukládá odboru MIM zaslat
výzvu k podání nabídky určeným zájemcům, výzva bude rovněž zveřejněna na profilu zadavatele
a na stránkách města. Řeší odbor MIM.

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.
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 13. 6. 2016 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).

