Usnesení z jednání rady města číslo 41
ze dne 18. 7. 2016 na MěÚ v Horšovském Týně

Kontrola plnění usnesení RM č. 40
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
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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. Odpověď odeslána. Vyřizuje starosta. Na vědomí MIM.
Nové věci k projednání
41/1 RM schválila veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi Městem Horšovský Týn a obcí Blížejov
ve věci výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem
– působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací podle zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Rozsah této
působnosti je stanoven v § 16 odst. 1 a v § 40 odst. 5 písm. b) zákona 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s § 63 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. RM pověřuje starostu jejím
podpisem. Vyřizuje KS.
41/2 RM na návrh tajemníka schválila nové znění Vnitřního předpisu č. 9 o platových poměrech
zaměstnanců MěÚ Horšovský Týn. Původní znění předpisu č. 9 s účinností od 1. 1. 2007 se zrušuje.
Účinnost nového znění směrnice je od 1. 8. 2016. Vyřizuje tajemnice.
41/3 RM jmenuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve výběrovém řízení veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce na akci: „Zázemí pro fotbalové hřiště“ ve složení: Ing. Anna
Jurečková, David Škopek, Zdeněk Křivka, JUDr. Emil Hofman, Ing. Lubomír Porvich. Řeší odbor
MIM.
41/4 RM bere na vědomí informaci odboru MIM o uplynutí lhůty na zveřejnění záměru města
rozšířit předmět pachtovní smlouvy, která bude uzavřena mezi městem a stávajícím uživatelem
Meclovskou zemědělskou a. s., Meclov č. p. 72, IČ 64834646, o pozemek KN 1486/7 – trvalý
travní porost o výměře 3726 m2 v k. ú. Horšovský Týn. RM schvaluje rozšíření předmětu pachtu
o předmětný pozemek. Řeší odbor MIM.
41/5 RM projednala předloženou žádost společností OMEXOM GA Energo s.r.o., v souvislosti
s plánovanou výstavbou zařízení distribuční soustavy „Horšovský Týn, Domažlická č. p. 45 – kNN“
o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti. RM souhlasí se
stavbou dle předložené situace. Podmínky pro vstup na pozemky dotčené 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 pozemků. Zároveň RM
schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu č. IV-12-0011219/VB1 „Horšovský Týn, Domažlická č.p.45 - kNN“, která se dotkne
pozemků města KN 2341/1, 2341/2, 2588/21, k.ú. Horšovský Týn, která bude uzavřena mezi
městem Horšovský Týn a společností ČEZ Distribuce a.s. Děčín zastoupené na základě plné moci
společností OMEXOM GA Energo s.r.o., Na Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň-Bolevec. Věcné břemeno
bude zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč/bm + DPH v platné výši, umístění nadzemní
stavby technických zařízení inženýrských sítí za kus činí 500 Kč + 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.
41/6 RM projednala informaci OŽP o vzrostlém dubu v ul. Sady Petra Bezruče u budovy ZUŠ. RM
nesouhlasí s provedením tahové zkoušky a na základě doporučení OŽP souhlasí s pokácením dubu.
Vyřizuje OŽP.
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41/7 RM projednala informaci OŽP o podané žádosti ke kácení dřevin na křižovatce J. Littrowa
a Dr. E. Beneše z důvodu podání podnětu pana Z. Š., vlastníka sousedící nemovitosti. RM souhlasí
s pokácením dřevin za vývěskovými skříňkami na křižovatce ulic J. Littrowa a Dr. E. Beneše
a doporučuje dořešit celou lokalitu (MÍR) nedokončenou při rekonstrukci komunikace. Podáním
žádosti o kácení a žádosti o závazné stanovisko k zásahu do prostředí MPR pověřuje OŽP. Vyřizuje
OŽP, KS.
41/8 RM projednala žádosti o vyjádření k vydání licencí k provozování veřejné linkové osobní
vnitrostátní dopravy na linkách č. 400340 H. Týn – Mířkov, č. 400202 Klenčí pod Čerchovem –
Poběžovice – Horšovský Týn, Oplotec. RM nemá připomínek k umístění zastávek a vedení tras
těchto linek po místních komunikacích. Vyřizuje KS.
41/9 RM vzala na vědomí Protokol o výsledku kontroly České školní inspekce, Plzeňský
inspektorát, v příspěvkové organizaci Základní škola Horšovský Týn, Zámecký park 3. Kontrola
byla zaměřena na dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích
právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb. Při kontrolním
šetření bylo zjištěno porušení ustanovení § 2 písm. d) školského zákona. Opatření k prevenci
zjištěného porušení bylo přijato v průběhu inspekce. Starosta pozve ředitele ZŠ do jednání RM na
29. 8. 2016. Vyřizuje OFŠ, KS.
41/10 RM vzala na vědomí Inspekční zprávu České školní inspekce, Plzeňský inspektorát,
v příspěvkové organizaci Základní škola Horšovský Týn, Zámecký park 3. Předmětem inspekční
činnosti bylo zjišťování podmínek a průběhu vzdělávání poskytovaného podle § 174 odst. 2 písm.
b) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Vyřizuje OFŠ.
41/11 RM se seznámila a vzala na vědomí zápis ze 6. Shromáždění zástupců členských obcí VSOD
(Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka), které se uskutečnilo dne 23.6.2016 a nemá k němu
připomínky. Vyřizuje KS.
41/12 RM vzala na vědomí zprávu o průběhu hospodaření MKZ Horšovský Týn p. o. za II. čtvrtletí
2016 mezi Městem Horšovský Týn a MKZ Horšovský Týn. Vyřizuje KS.
41/13 RM vzala na vědomí zprávu o průběhu hospodaření ZUŠ Horšovský Týn p. o. za II. čtvrtletí
2016 mezi Městem Horšovský Týn a ZUŠ Horšovský Týn. Vyřizuje KS.
41/14 RM se seznámila a vzala na vědomí Usnesení 52. shromáždění členů Účelového sdružení
obcí pro odpadové hospodářství LAZCE, které se uskutečnilo dne 21. 6. 2016 a nemá k němu
připomínky. Vyřizuje KS.
41/15 RM se seznámila a vzala na vědomí zápis ze zasedání řádné valné hromady obchodní
společnosti Horšovskotýnské lesy, spol. s.r.o., které se uskutečnilo dne 8. 6. 2016 a nemá k němu
připomínky. Vyřizuje KS.
41/16 RM se seznámila s návrhem provozního řádu věže kostela sv. Petra a Pavla v Horšovském
Týně. RM schválila provozní řád věže kostela sv. Petra a Pavla v Horšovském Týně. Účinnost
nového znění provozního řádu je od 18. 7. 2016. Vyřizuje MKZ.
41/17 RM 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.
41/18 RM projednala žádost Charity dětem, z. s., Zdeňka Kopala 1162, Litomyšl o možnost
povolení charitativního prodeje keramických předmětů (za cenu 40 Kč) v rámci konání Anenské
pouti ve dnech 23. a 24. 7. 2016. Výtěžek z tohoto prodeje bude použit na nákup zdravotnických
potřeb, na zaplacení rekondičních pobytů a podpory léčby dětí v ČR transplantací kostní dřeně ve
FN Motol v rámci spolku Donor z. s. RM souhlasí s charitativním prodejem keramických předmětů
v rámci konání Anenské pouti a KS a MKZ určí možné umístění stolku k prodeji. Vyřizuje KS.
41/19 RM projednala žádost Allianz pojišťovny a. s., pobočka Domažlice, Husova třída 60,
Domažlice o možnost propagace značky Allianz v rámci konání Anenské pouti – umístění
nafukovací skluzavky (6 x 4 m). Allianz pojišťovna a. s. by pro propagaci své značky využila pouze
jeden den (sobota nebo neděle) dle počasí v době od 10:00 do max. 16:00 hodin. RM souhlasí
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s propagací Allianz pojišťovny a. s. v rámci konání Anenské pouti s tím, že nafukovací skluzavka
bude umístěna na travnaté ploše u okružní křižovatky u Penny – poplatek za užívání veřejného
prostranství. Vyřizuje KS, Bytes HT.
41/20 RM projednala žádost L-Caffe, J. Littrowa 120, Horšovský Týn o povolení výjimky z OZV
č. 2/2015 na akci reprodukovaná hudba (disko) dne 22.7. a 23.7.2016 v době konání Anenské pouti
vždy od 20:00 do 2:00 hodin. RM nemá námitek k této akci a uděluje výjimku z OZV č. 2/2015.
Vyřizuje KS.
41/21 RM projednala žádost ODS Regionální sdružení Plzeňského kraje, IČ: 16192656, Sady 5.
května 44, Plzeň o povolení umístění reklamního banneru (rozměr 1,2 x 1,2 x 2,5 m výška) v rámci
předvolební kampaně na travnaté ploše u parkoviště – křižovatka ulic Dr. E. Beneše a Jana Littrowa
v termínu od 23. 9. do 7. 10. 2016. RM nemá námitek a souhlasí s umístěním tohoto reklamního
banneru na výše uvedeném místě. Vyřizuje Bytes HT.
41/22 RM projednala žádost pana Z. K. o udělení výjimky z OZV č. 2/2015 pro produkci hudby
v sobotu 23. 7. 2016 od 22:00 – 3:00 hodin v restauraci U nádraží v Horšovském Týně. RM nemá
námitek k této akci a uděluje výjimku z OZV č. 2/2015. Vyřizuje KS.
41/23 RM projednala žádost Media Production, sídlem Mírová 2203/14, Plzeň o zábor veřejného
prostranství za účelem veřejného shromáždění – předvolební kampaň pro Politické hnutí ANO dne
21. 7. 2016 na náměstí Republiky od 15:00 do 17:00 hodin. RM nemá námitek. Vyřizuje KS.
41/24 RM projednala připomínky Osadního výboru Horšov k řešení dopravní situace ve městě umístění dopravního zrcadla na výjezd z Horšova na silnici II/200. RM souhlasí se zřízením
dopravního zrcadla. Vyřizuje a souhlas příslušných orgánů zajišťuje Bytes HT.
41/25 RM projednala připomínky občanů Plzeňského předměstí k řešení dopravní situace ve městě
- umístění dopravního zrcadla na křižovatce ulic Plzeňská a Puškinova. RM souhlasí se zřízením
dopravního zrcadla v rámci rekonstrukce Plzeňské ulice. Vyřizuje MIM.
41/26 RM projednala připomínky občanů části Kocourov k řešení dopravní situace v části
Kocourov - umístění dopravního zrcadla do první zátočiny při vjezdu do obce. RM souhlasí se
zřízením dopravního zrcadla. Vyřizuje a souhlas příslušných orgánů zajišťuje Bytes HT.
41/27 RM projednala cenovou nabídku ČEZ prodej s.r.o. na dodávku el. energie pro město
Horšovský Týn a jím zřízené organizace pro rok 2017. RM souhlasí s předloženou cenovou
nabídkou a pověřuje starostu podpisem. Vyřizuje KS.
41/28 RM bere na vědomí vyčíslení nákladů na přeložku sdělovacího vedení CETIN zasahujícího
do stavebních úprav akce "Chodník v ulici Pivovarská". RM schvaluje uzavření smlouvy se
společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. na přeložku sdělovacího vedení CETIN
v rámci realizace stavebních úprav akce. Přeložka bude hrazena z rozpočtu akce jako vyvolaná
investice. Řeší odbor MIM.
41/29 RM projednala cenovou nabídku Ing. Jaroslava Rojta, Vodní 27, Domažlice na zpracování
projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce Masarykovy ulice“ v Horšovském Týně. Celková
výše nabídky činí 584.000 Kč bez DPH z toho podíl Města Horšovský Týn činí 385.000 Kč bez
DPH, zbytek SÚS PK. RM souhlasí a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Vyřizuje KS.
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.
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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. 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 15.8.2016 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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