Usnesení z jednání rady města číslo 39
ze dne 13. 6. 2016 na MěÚ v Horšovském Týně

Kontrola plnění usnesení RM č. 38
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. 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. 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 pana K. byly odeslány projektantovi. Odbor MIM
informoval o vyjádření projektanta o variantním řešení opěrné zdi. Nutno projednat
s navrhovatelem. 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. 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. Vyřizuje starosta. Na vědomí MIM.
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Nové věci k projednání
39/1 RM bere na vědomí informaci o uplynutí termínu o zveřejnění záměru města pronajmout část
pozemku KN 2310, k. ú. Horšovský Týn o výměře 14 m 2 za účelem uložení, provozování a údržby
plynovodní přípojky k areálu č. p. 300, ulice Jindřicha Jindřicha, Horšovský Týn. Nájem bude
uzavřen do doby majetkoprávního vypořádání - uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské
sítě, maximálně na dobu 3 let, výše nájemného 10,- Kč/rok/m 2. K tomuto záměru nebyly předloženy
žádné návrhy, připomínky. RM schvaluje nájemní smlouvu k části pozemku KN 2310,
k. ú. Horšovský Týn, dle podmínek uvedených v záměru města. Řeší odbor MIM.
39/2 RM po projednání schvaluje Zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce na akci: „Chodník v ulici Pivovarská“. 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.
39/3 RM projednala materiál předložený odborem MIM o místních a pomístních názvech
v katastrálním území Horšov. RM postupuje tento materiál do jednání ZM s návrhem upravit místní
a pomístní názvy v katastrálním území Horšov oproti návrhu předloženého Katastrálním úřadem
pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice. RM ukládá odboru MIM připravit podklady
pro jednání ZM. Řeší odbor MIM.
39/4 RM vzala na vědomí oznámení ředitelky MKZ Horšovský Týn o termínu konání Anenské
pouti v roce 2017. Termín konání je stanoven na 20.7 – 23. 7. 2017. Vyřizuje MKZ.
39/5 RM projednala žádost České strany sociálně demokratické, zastoupené OVV Domažlice, se
sídlem Spálená 157, Domažlice o umožnění předvolební akce dne 16. 9. 2016. Jedná se o průjezd
19 historických vozidel Horšovským Týnem se zastávkou na náměstí Republiky v době od 14:00 do
14.45 hodin. RM souhlasí a ukládá MP učinit potřebná opatření. Zajišťuje MP.
39/6 RM na základě žádosti ředitelky Farní charity Horšovský Týn o vydání prohlášení na podporu
zřízení komunitního centra (KC) v Horšovském Týně souhlasí s vydáním prohlášení, které bude
sloužit jako poklad pro udělení dotace na zřízení KC. Toto prohlášení Město Horšovský Týn
nezavazuje k žádnému podílu na financování KC. Vyřizuje KS.
39/7 RM vzala na vědomí odstoupení z funkce člena Zastupitelstva města Horšovský Týn paní
Mgr. Julie Filipové a postupuje věc do ZM.
39/8 RM projednala žádost TJ Dynamo Horšovský Týn, Masarykova 192, Horšovský Týn
o poskytnutí resp. navýšení dotace na projekt „Účast fotbalových mužstev FC Dynamo Horšovský
Týn v krajských soutěžích jarní část roč. 2015/2016 a podzimní část ročníku 2016/2017“. RM
postupuje věc do ZM.
39/9 RM projednala a schvaluje směrnici MŠ Horšovský Týn, příspěvková organizace, Vančurova
195, Horšovský Týn, k úplatě za předškolní vzdělávání s platností od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017.
Vyřizuje KS.
39/10 RM projednala návrh smlouvy o dílo společnosti INSET s. r. o., se sídlem Lucemburská
1170/7, Praha 3. Předmětem smlouvy o dílo je provedení orientačního geotechnického průzkumu
pro uvažovaný záměr stavby nového silničního mostu v Horšovském Týně (RM38/18). RM
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
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39/11 RM projednala žádost o zapůjčení areálu stanového kempu na Podhájí v termínu 30. 6. - 3. 7.
2016 za účelem pořádání dětského tábora. RM souhlasí se zapůjčením areálu ve stanoveném
termínu za podmínek dodržení bezpečnosti účastníků tábora a požární ochrany, za které odpovídá
pořadatel. RM ukládá Bytesu uzavřít smlouvu o výpůjčce. Vyřizuje Bytes HT.
39/12 RM projednala žádost o vyjádření k vydání licence k provozování veřejné linkové osobní
vnitrostátní dopravy na lince č. 400180 H. Týn – Puclice – Staňkov- Krchleby – Buková. RM nemá
připomínek k umístění zastávek a vedení trasy této linky po místních komunikacích.
39/13 RM na základě návrhu a doporučení Komise pro přidělování bytů v DPS přidělila byt č. 4,
severní strana, o výměře 48,55 m2 paní B. J..Vyřizuje Bytes HT.
39/14 RM projednala žádost AZ-CZECH s. r. o., se sídlem Mračnice 185, Horšovský Týn,
o prodloužení termínů stanovených smlouvou o budoucí kupní smlouvě ze dne 2. 6. 2016, které
vyplývají z usnesení ZM. RM postupuje tuto věc do ZM s doporučením vyhovět žádosti. Vyřizuje
starosta.
39/15 RM na základě předložených podkladů zjistila, že schvalované účetní závěrky příspěvkových
organizací za rok 2015 poskytují věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace
účetních jednotek. Z tohoto důvodu schvaluje účetní závěrky těchto příspěvkových organizací:
Základní škola Horšovský Týn, Mateřská škola Horšovský Týn, Městské kulturní zařízení
Horšovský Týn, Základní umělecká škola Horšovský Týn a Chráněná dílna Horšovský Týn za rok
2015. V rámci finančního vypořádání příspěvkových organizací se zřizovatelem za rok 2015 RM
schválila HV následovně:
- ZŠ H. Týn: celková ztráta ve výši 20.923,26 Kč bude vedena na účtu výsledek hospodaření
předcházejících účetních období (432);
- ZUŠ H. Týn: celková ztráta ve výši 1.932,62 Kč bude pokryta z rezervního fondu;
- MKZ H. Týn: hospodářský výsledek (zisk) činil 22.113,95 Kč. Zisk bude převeden do rezervního
fondu.
- CHD H. Týn: hospodářský výsledek (zisk) činil 176.149,89 Kč. Ze zisku bude částka 140.000,-Kč
převedena do fondu odměn a částka 36.149,86 Kč přidělena do rezervního fondu;
- MŠ H. Týn: hospodářský výsledek činil 0,- Kč s dodržením českého účetního standardu č. 703.
RM postupuje věc do jednání ZM.
39/16 RM vzala na vědomí zprávu o závěrečném účtu Mikroregionu Radbuza za rok 2015. RM
postupuje věc do ZM. Vyřizuje KS.
39/17 RM projednala informaci ředitelky MKZ Horšovský Týn o změně podoby ZPRAVODAJE
města Horšovský Týn. Zároveň RM projednala a doporučila navýšení příspěvku MKZ H. Týn
o 60.000,-Kč. RM ukládá OFŠ zařadit navýšení příspěvku do RO č. 4 a předložit ZM ke schválení.
RM projednala a schválila nový ceník inzerce (zvýšení o 25% u plnobarevných inzerátů) ve
Zpravodaji platný od 15. 6. 2016. Vyřizuje MKZ.
39/18 RM projednala žádost občanů vlastnících pozemky v lokalitě „U Obory“ o souhlas
s provedením jednoduchých pozemkových úprav za účelem přístupu na soukromé pozemky
vlastníků. RM pověřuje odbor MIM vyřízením žádosti. Vyřizuje MIM.
39/19 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 služby pod
názvem "PD – rekonstrukce ulice II. pětiletky a U garáží". Výzva k podání nabídky byla zaslána
4 zájemcům. Nabídku ve stanovené lhůtě předložil jeden uchazeč, dva zájemci se omluvili. RM
schvaluje nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem "PD –
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rekonstrukce ulice II. pětiletky a U garáž“ a přiděluje tuto veřejnou zakázku na služby uchazeči IK
Plzeň s.r.o., IČO: 49789066, se sídlem Kozinova 122, 344 01 Domažlice, který předložil tuto
nabídku s nabídkovou cenou 325.000 Kč bez DPH, cena vč. 21 % DPH činí 393.250 Kč. Část
zakázky bude hrazena z kapitoly rozpočtu města Projekty bod 2. RM schvaluje smlouvu o dílo
s vybraným uchazečem. Řeší odbor MIM.
39/20 RM bere na vědomí informaci odboru MIM, týkající se doplnění listin předložených
likvidátorem Sdružení pro výstavbu rozhledny v Horšovském Týně, IČ: 26681765, se sídlem nám.
Republiky 105, 346 01 Horšovský Týn. Likvidátor tohoto sdružení dopisem ze dne 8. 6. 2015 městu
oznámil, že rozhodnutím Valné hromady konané dne 4. 6. 2015 byla právnická osoba zrušena.
Valná hromada povolala do funkce likvidátora dosavadního předsedu Sdružení pana L. T..
Důvodem zrušení bylo podle § 171 bodu b) Občanského zákoníku dosažení účelu, pro který byla
právnická osoba založena. Podle stanov Sdružení čl. VIII. Zánik sdružení se veškerý majetek
Sdružení stává majetkem Města Horšovský Týn. Likvidátor sdružení žádá město o potvrzení
stávající vůle města převzít tento majetek. RM předkládá tento materiál do jednání ZM
s doporučením potvrdit stávající vůli města a majetek sdružení převzít. RM ukládá odboru MIM
předložit návrh do dalšího jednání ZM. Řeší odbor MIM.
39/21 RM projednala a schválila návrh smlouvy č. 12333585 mezi Městem Horšovský Týn
a Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., se sídlem Žarošická 13, 628 00 Brno,
IČ 00176150 na nájem a poskytování služeb - kopírka Konica Minolta Bizhub C 308 za cenu
3.632,-Kč měsíčně bez DPH. Doba trvání smlouvy je 60 měsíců. RM pověřuje starostu podpisem
smlouvy. Vyřizuje KS.
39/22 RM projednala žádost firmy PeHToo a.s. Na Poříčí 1067/25, 11000 Praha 1 o směnu
pozemků v průmyslové zóně H. Týn. RM ukládá odboru MIM připravit podklady do jednání ZM.
Vyřizuje MIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
39/23 RM jmenuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve výběrovém řízení veřejné zakázky
malého rozsahu na služby na akci: „PD – Kanalizace Horšovský Týn – Semošice“. Řeší odbor
MIM.
39/24 RM ukládá odboru MIM zajistit úkony k přeložení optického kabelu viz usnesení ZM
12/2016 A schvaluje bod 3) – lokalita Výhledy. Vyřizuje MIM.
39/25 RM 38/21 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. RM ukládá Bytesu uzavřít
s pořadatelem smlouvu o výpůjčce a požaduje zajištění úklidu po akci včetně zajištění
bezpečnostních a požárních předpisů při konání akce. Vyřizuje Bytes.

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.
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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 4. 7. 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).
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