Zápis a usnesení z jednání rady města číslo 66
ze dne 2. 10. 2017 na MěÚ v Horšovském Týně

Kontrola plnění usnesení RM č. 65
a) RM pověřuje starostu ve spolupráci s MIM obrátit se na LČR ve věci směny nebo převodu
pozemků - Bažantnice H. Týn. Znalecký posudek rozpracován. Nutno zohlednit probíhající
digitalizaci území. Doplňující podklady (znalecké posudky) byly předány LČR s.p. Vyřizuje
starosta.
b) RM vzala na vědomí zápis ze schůze OV v Horšově:
 dokončení kanalizace nepřipojených nemovitostí v Horšově, RM projednala informaci MIM
o možnostech napojení kanalizace pro zbývající nepřipojené nemovitosti v části obce
Horšov. RM 58/33 projednala zprávu SPÚ týkající se pozemků v Horšově. RM ukládá
OMIM předložit variantní návrh odkanalizování dosud neodkanalizovaných nemovitostí
v části Horšov. RM postupuje věc do jednání ZM. RM po nové informaci od SPÚ ukládá
OMIM podat žádost o souhlasné stanovisko Biskupství plzeňské, že souhlasí se zatížením
pozemků, které budou v budoucnu církvi vydány Státním pozemkovým úřadem, za účelem
vybudování kanalizace dle původní PD. Žádost o souhlas se stavbou kanalizace na
pozemcích dotčených případnou restitucí církevního majetku odeslána na Biskupství
plzeňské. RM 65 – odbor MIM informoval o získání souhlasného stanoviska od církve
Římskokatolické farnosti Horšovský Týn. Toto stanovisko včetně žádosti je odeslané SPÚ
se žádostí o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnost IS. Vyřizuje MIM.
c) ZM č. 19 - 19/2017 E. Ukládá: RM předložit do příštího jednání ZM harmonogram dalšího
postupu prací na rekonstrukci a obnovení činnosti Hotelu Šumava. Starosta informoval o aktuálním
stavu prací (oprava střech) a přípravě dalších oprav (okna, podlaha malování, statik, atd.). PD
odevzdána k povolení oprav.
 RM 59 ukládá připravit návrh na řešení čerpání a vyúčtování energií a vody. RM 60 –
starosta seznámil RM s doposud došlými cenovými odhady na opravy jednotlivých částí
objektu (podlaha sál, střecha). Další profese (elektro, malíři) jsou v rozpracovanosti. RM 65
podal info starosta, hotel, sál s restaurací vyklizeny, strhány koberce. Proběhla aktualizace
některých položek v plánu velkých oprav (tepelný zdroj, okna). RM souhlasí s úpravou
plánu velkých oprav. Vyřizuje Bytes HT, starosta.
 61/31 RM projednala oznámení o záměru převést nebo pronajmout nemovitý majetek –
náměstí Republiky 11, 346 01 Horšovský Týn a ul. 5. května 12, 346 01 Horšovský Týn –
Hotelu Šumava, Vinárna Hotelu Šumava a 1. NP a 2. NP hotelu Šumava předložené
Bytesem HT. RM odkládá schválení záměru za účelem doplnění dalších podmínek
pronájmu. Vyřizuje Bytes HT, RM.
d) RM 62/28 projednala informaci J. S. a bratrů P. ve věci pozemku 2301 k. ú. Horšovský Týn. RM
ukládá odboru MIM zjistit podmínky převodu pozemku do vlastnictví města. MIM v RM 65
informoval o zadání zpracování znaleckého posudku. Bezúplatný převod pozemku nelze. MIM čeká
na zpracování znaleckého posudku od ÚZSVM. Vyřizuje MIM.
e) RM 64/24, RM 61/25 projednala žádost o spolupráci Národního památkového ústavu, Územní
památková správa v Českých Budějovicích, která je správcem Státní hrad a zámku v Horšovském
Týně, ve věci obnovy zámeckého parku v Horšovském Týně (změny v návštěvnickém provozu
zámeckého parku) a úprava změny režimu vstupu ze školního pozemku do zámecké zahrady –
uzavírání vchodu z parku na školní pozemek v době víkendů, svátků a prázdnin a dále opravu
oplocení školního pozemku. RM pro své vyjádření potřebuje podrobnější informace o záměru NPÚ
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obnovy parku. RM 64 se seznámila s podrobnějšími informacemi starosty o jednání s představiteli
NPÚ týkající se zámeckého parku Horšovský Týn o jeho zamýšlené obměně zámeckého parku. RM
konstatuje, že chce zachovat stávající způsob užívání parku a pověřuje starostu projednat s NPÚ
změnu provozního řádu parku, hlavně bod týkající se věkového omezení dětí pohybujících se po
parku. Vyřizuje starosta.
f) RM 64/25 projednala žádost společnosti Karmotera s.r.o., sídliště Lučina 292, Chodová Planá,
o možnosti uspořádání jednorázové akce „Vepřobraní aneb zabijačka bez čuníka“ dne 15.11.2017
od 12 do 18 hodin. RM postupuje Bytes HT žádost a ukládá podat zprávu do příštího jednání RM.
Bytes informoval o umístění akce na horní části Náměstí Republiky. RM souhlasí a ukládá
pořadateli zajistit další potřebná povolení a vyjádření. Vyřizuje Bytes HT. Pro účely RM vyřadit
z usnesení.
g) RM 64/27 bere na vědomí vzdání se funkce velitele JSDHO Horní Metelsko pan Josefa Tesaře
s účinností od 13. 8. 2017. Členská schůze stanovila, že do konání řádných voleb je pověřen
zastupováním JSDHO Horní Metelsko pan Tomáš Zverka. Zprávu o předání doručit na odbor MIM
a nejpozději do příštího jednání RM předložit navrženého velitele JSDHO ke jmenování. Starosta
obdržel návrh na jmenování velitele a zástupce velitele. Návrh byl odeslán na HZS ke schválení.
V případě souhlasného stanoviska dojde ke jmenování velitele a zástupce starostou. Předání
používaného majetku bude provedeno předávacím protokolem, inventura majetku proběhne
v řádných termínech. Na vědomí JSDHO Horní Metelsko – Tesař, Zverka. Vyřizuje starosta. Pro
účely RM vyřadit z usnesení.
h) RM 64/11 projednala smlouvu o zajištění atrakcí lidové technické zábavy na akci Anenská pouť
v Horšovském Týně mezi Městem Horšovský Týn a panem Milanem Novotným, IČ 10390251. RM
odkládá rozhodnutí po vyřešení připomínek. RM 65 ukládá k vyjádření ještě OFŠ, Bytes HT.
Vyřizuje KS, Právník. Na vědomí MKZ, OFŠ a Bytes.
ch) RM 64/28 projednala informaci OMIM týkající se bodu 61/24 RM, kde se projednávala žádost
spolku Tlapky v naději z. s. o výpůjčku objektu Záchytné stanice psů v Horšovském Týně. RM
postoupila věc k vyjádření OMIM, Bytes a MP. RM 64 OMIM sdělil, že lze poskytnout výpůjčku
plochy, ale je nutné zlegalizovat stavby pro konkrétní účely buď to vypůjčitelem, nebo městem H.
Týn. RM 65 OVÚP předložil kopii územního souhlasu pro útulek pro psy. Vyřizuje starosta. Pro
účely RM vyřadit z usnesení.
i) ZM 21 uložilo RM, aby se opětovně zabývala vydáváním zpravodaje města a dodržováním
pravidel pro zveřejňování příspěvků. RM 66 projednala na účasti ředitelky MKZ a redaktorky
zpravodaje zásady pravidel pro zveřejňování příspěvků. RM po rozsáhlé diskuzi konstatovala, že
není nutné měnit pravidla pro uveřejňování příspěvků ve zpravodaji ani zřizovat redakční radu. RM
došla k závěru, že odmítnutím otištění článku nedošlo k porušení pravidel, protože článek nebyl
v souladu s pravidly. RM je spokojena s vydáváním zpravodaje. Vyřizuje místostarosta, MKZ. Pro
účely RM vyřadit z usnesení.
j) ZM 21 rozhodlo o podání výzvy k úhradě smluvní pokuty ve výši 1 718 200,-Kč na základě čl. V.
platné uzavřené kupní smlouvy č. KS – 004/2014 ze dne 10. 6. 2014 a dodatku č. 1 ze dne
5. 12. 2016; RM 65 na základě rozhodnutí ZM 21/2017 G., kde ZM rozhodlo o podání výzvy k
úhradě smluvní pokuty ve výši 1 718 200,-Kč na základě čl. V platné uzavřené kupní smlouvy č.
KS – 004/2014 ze dne 10. 6. 2014 a dodatku č. 1 ze dne 5. 12. 2016, schválila znění předložené
Výzvy k zaplacení smluvní pokuty firmě KARPEM, a.s., se sídlem náměstí Republiky 59, 346 01
Horšovský Týn, a pověřilo starostu podpisem této výzvy. RM 66 město obdrželo vyjádření právní
zástupkyně KARPEM a.s. JUDr. Šindelářové. Vyjádření předáno právničce města k vyjádření.
Vyřizuje MIM, právník, OFŠ.
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k) ZM 21 rozhodlo o podání dovolání proti rozsudku 12Co 226/2017-63 ve věci zaplacení smluvní
pokuty ve výši 131.020,-Kč s příslušenství České republice – Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových. Vyřizuje MIM, právník, OFŠ.
l) RM 65 projednala žádost o náhradu škody paní D. K. ve věci finančního příspěvku na opravu –
výstavbu nového plotu, který byl poničen v době konání Anenské poutě. RM ukládá právníkovi
připravit odpověď na tuto žádost. RM 66 obdržela vyjádření právničky a RM konstatuje, že městu
neplyne žádná odpovědnost ke škodě způsobené žadatelce. Vyřizuje KS, právník. Pro účely RM
vyřadit z usnesení.
m) RM 65 projednala žádost občanů ul. II. pětiletky o odstranění vzrostlých stromů v blízkosti
nemovitostí č.p.122, 124, 126, jejichž kořenový systém narušuje základy domů a chodníky v jejich
blízkosti. RM souhlasí s podáním žádosti o povolení kácení a doporučuje žádosti vyhovět. Řeší
OŽP a KS.
n) RM 65 ukládá na základě diskuze ZM k RO č. 4 Bytesu HT předložit kalkulaci cen nejvíce
používaných položek prací pro Město Horšovský Týn (m 2 sekání trávy, hodinová mzda
pracovníků). Vyřizuje Bytes HT.
o) RM 65 byla informována zástupcem firmy ARCH consulting s.r.o. o celkové situaci
v odpadovém hospodářství – možnosti řešení odpadového hospodářství pro města v návaznosti na
legislativu. Případné návrhy členů RM předložit do dalšího jednání RM. Vyřizuje starosta.
4) Nové body k projednání
66/1 RM projednala žádost paní A. K. o odkup pozemků parc .č. parc. č. 1205/6 a parc. č. 1205/3
(stavba na pozemku není ve vlastnictví města) v k.ú. Horšovský Týn. RM postupuje tuto žádost do
jednání ZM s doporučením schválit záměr města prodat předmětné pozemky minimálně za cenu v
místě a čase obvyklou stanovenou úředním odhadem. RM ukládá odboru MIM připravit podklady
pro jednání ZM. RM pozastavuje jednání směřující k pachtování předmětných pozemků. Řeší odbor
MIM.
66/2 RM bere na vědomí výpověď z pachtovního vztahu předloženou paní H. V., k částem
pozemků města parc.č.838/1 o výměře 50 m2 a pozemku parc. č. 835/1 o výměře 150 m2 v k.ú.
Horšovský Týn. Pachtovní smlouva byla uzavřena dne 15.1.2016. Výpovědní lhůty je 1 rok a pacht
pozemků skončí k 30.9.2018. RM ukládá odboru MIM po protokolárním převzetí předmětu pachtu
zveřenit záměr města pronajmout/propachtovat předmětné pozemky. Řeší odbor MIM.
66/3 RM schvaluje vzor smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemků v OZ Lidická – II.
etapa předložený odborem MIM, dle kterého budou uzavírány konkrétní smlouvy s žadateli
o parcely, tak jak schválilo ZM na jednání dne 11.9.2017. Řeší odbor MIM.
66/4 RM bere na vědomí materiál předložený odborem MIM týkající se možnosti bezúplatného
převodu pozemků do vlastnictví města. RM postupuje tento materiál do jednání ZM s doporučením
schválit bezúplatný převod pozemků dle zákona č. 92/1991 Sb., využívaných ve veřejném zájmu pozemky slouží obyvatelům města Horšovský Týn k zajištění přístupu k rodinným domům,
konkrétně pak pozemků parc.č. 2492/2, 2361/2, 2432/1, 2433, 2350/1 - část, 2349/3 - část, k.ú.
Horšovský Týn a dále pozemků parc.č. 2349/3 – zbývající část, 2349/4, 2349/5, 2349/6, 2349/7,
2349/8, 2349/9, 2349/11, 2349/12, 2359/1, k.ú. Horšovský Týn sloužících k zajištění přístupu k
veřejně přístupné rozhledně, z vlastnictví ČR-Státního pozemkové úřadu do vlastnictví města. RM
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ukládá odboru MIM předložit tento materiál k projednání do ZM. Řeší odbor MIM.
66/5 RM po projednání schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-0011488/1/VB „Horšovský Týn, Na Stráni
p.č. 835/6, DO - kNN“, která se dotkne pozemků města KN 2332, 836/1, 837, k.ú. Horšovský Týn.
Smlouva bude uzavřena mezi městem Horšovský Týn a společností ČEZ Distribuce a.s. Děčín
zastoupené na základě plné moci společností STEMONT JS s.r.o., Hřbitovní 281, Horšovský Týn
(budoucí oprávněná strana). Věcné břemeno – služebnost spočívá v právu zřízení a provozování
zařízení distribuční soustavy „Horšovský Týn, Na Stráni p.č. 835/6, DO - kNN“ a to na pozemcích
KN 2332, 836/1, 837, k.ú. Horšovský Týn, vstupu a vjezdu na dotčené pozemky v souvislosti se
stavbou ve prospěch budoucího oprávněného, budoucího vlastníka a správce zařízení distribuční
soustavy – ČEZ Distribuce a.s. Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou náhradu ve
výši 200,-Kč/bm + DPH v platné výši, minimální sazba činí 10.000,-Kč + DPH v platné výši.
Rozsah zatížení pozemku bude vyznačen v geometrickém plánu, vyhotoveném na náklady
budoucího oprávněného. Pro účely vydání příslušného stavebního povolení RM schvaluje smlouvu
o právu provést stavbu uzavřenou dle § 1746 (2) občanského zákoníku s přihlédnutím k § 86, 105
a 110 stavebního zákona. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. Řeší odbor MIM.
66/6 RM projednala žádost společnosti ZEAS Puclice a.s., Puclice čp. 99, PSČ 345 61 o souhlas
města s přenecháním propachtovaného pozemku města parc.č. 1593 v k.ú. Semošice do náhradního
užívání třetí osobě na základě podpachtovní smlouvy. Žadatel uvádí, že tento pozemek města
zasahuje do hospodářského honu obhospodařovaného třetí osobou. Podpacht bude bezúplatný,
směnou za užívání jiného pozemku. RM schvaluje žádost a souhlasí s přenecháním
propachtovaného pozemku města parc.č. 1593 v k.ú. Semošice do náhradního užívání třetí osobě.
Podmínky pachtu pozemku stanovené v původní pachtovní smlouvě budou implementovány
do podpachtovní smlouvy, její doba platnosti bude vázána na dobu platnosti pachtovní smlouvy.
Řeší odbor MIM.
66/7 RM po projednání schvaluje Zadávací dokumentaci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky
na: „POŘÍZENÍ CISTERNOVÉ AUTOMOBILOVÉ STŘÍKAČKY“. RM projednala a pověřuje
starostu podpisem plné moci pro společnost DOMOZA projekt s.r.o., zastoupenou Bc. Lucií
Soukupovou, jednatelkou Teslova 1202/3, 301 00 Plzeň ve věci zajištění zadávacího řízení
nadlimitní veřejné zakázky na dodávky na: „POŘÍZENÍ CISTERNOVÉ AUTOMOBILOVÉ
STŘÍKAČKY“. RM jmenuje komisi pro otevírání nabídek ve výběrovém řízení nadlimitní veřejné
zakázky na dodávky na: „POŘÍZENÍ CISTERNOVÉ AUTOMOBILOVÉ STŘÍKAČKY“
ve složení: Bc. Lucie Soukupová, Mgr. Markéta Pěčková a Ing. Michaela Dudlová (náhradník:
Šárka Dolejšová). RM jmenuje komisi pro hodnocení nabídek ve výběrovém řízení nadlimitní
veřejné zakázky na dodávky na: „POŘÍZENÍ CISTERNOVÉ AUTOMOBILOVÉ STŘÍKAČKY“
ve složení: David Škopek (náhradník. Václav Mothejzík), Pavel Lang (náhradník: Ing. Petr Lahoda)
a Ing. Michaela Dudlová (náhradník: Bc. Lucie Soukupová). Vyřizuje místostarosta a velitel
JSDHO H.Týn.
66/8 RM bere na vědomí informaci odboru MIM o vydaném Rozhodnutí – stavebním povolení na
stavbu „Výstavba objektu OOP Horšovský Týn (nová policejní služebna)“, Velké Předměstí,
Dvořákova ul., Horšovský Týn na pozemcích KN 598/1, 598/2, 598/3, 2311/2, 2654/15, k.ú.
Horšovský Týn. vydaném Ministerstvem vnitra, odborem správy majetku, stavebním úřadem dne
14.9.2017. Řeší odbor MIM.
66/9 RM bere na vědomí Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. 42562017 dle rozhodnutí
Zastupitelstva Plzeňského kraje ze dne 11. 9. 2017, číslo usnesení 351/17, o schválení poskytnutí
finanční dotace z dotačního titulu „Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2017 –
Pečovatelská služba poskytovaná obcemiˮ ve výši 79.629,-Kč. Dotace se poskytuje jako
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neinvestiční. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. Vyřizuje KS, OSV, OFŠ.
66/10 RM bere na vědomí odpis pohledávek na pokutách místního poplatku za provoz systému
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve 2 případech
u 1 poplatníka v celkové výši 1.200,-Kč z let 2005-2006 z důvodu uplynutí zákonné lhůty pro
vybrání a vymožení. Vyřizuje OFŠ.
66/11 RM bere na vědomí odpis pohledávek místního poplatku za provoz systému sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v 62 případech v celkové výši 76.578,00 Kč
z let 2004-2011 z důvodu uplynutí zákonné lhůty pro vybrání a vymožení. Vyřizuje OFŠ.
66/12 RM bere na vědomí odpis pohledávek místního poplatku za provoz systému sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve 3 případech v celkové výši 2.598,00 Kč z
let 2002-2015 z důvodu nedobytnosti pro úmrtí nemajetného poplatníka. Vyřizuje OFŠ.
66/13 RM projednala cenovou nabídku společnosti H.T. PROJEKT spol. s r.o., na zhotovení
projektové dokumentace na opravu fasády a izolací objektu v ul. 5. května č. p. 26, Horšovský Týn,
ve výši 24.000,-Kč. Akce bude navržena na zařazení do programu regenerace MPR pro rok 2018.
RM schvaluje cenovou nabídku a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Vyřizuje starosta.
66/14 RM bere na vědomí rezignaci pana Zdeňka Křivky na členství v komisi MPR města
Horšovský Týn. Novým členem komise MPR jmenuje RM pana Pavla Nováka, jednatele Bytes HT,
spol. s r.o., s účinností od 2.10.2017. Vyřizuje starosta.
66/15 RM se seznámila se stanoviskem JUDr. Julie Šindelářové, právní zástupkyně KARPEM a.s.
ve věcí smluvní pokuty ve výši 1.718.000,-Kč ze dne 22. 9. 2017, která byla doručena 26. 9. 2017.
Po sdělení stanoviska právníka města zpět do RM. Vyřizuje starosta, MIM, právník.
66/16 RM se seznámila s prvotním návrhem na revizi znaku města, zpracovaným společností
ALERION s.r.o. RM připomínkovala návrh revize znaku a pověřila starostu dalším jednáním.
Vyřizuje starosta.
66/17 RM se seznámila s návrhem společnosti EKO-SEPAR na plánované navýšení cen za služby
odpadového hospodářství od 1.1.2018. RM pověřuje starostu a odbor ŽP projednáním konkrétních
cen s předpokládaným dopadem do rozpočtu města. Vyřizuje OŽP, starosta.
66/18 RM přidělila na návrh bytové komise byt č. 1, o velikosti 1 + 1, o výměře 41,20 m 2, v ul.
Jelení 94, Horšovský Týn, panu Ch. jako náhradní byt za byt uvolněný v ul 5. května č. p. 26 (v
objektu č. p. 26 probíhá statické zajištění objektu a uvolnění bytu pana Ch. je pro provádění
stavebních prací zcela nezbytné). Vyřizuje Bytes.
66/19 RM přidělila na návrh bytové komise byt č. 2, o velikosti 3 + 1, o výměře 83,70 m2, v ul.
Jelení 94, Horšovský Týn, paní I. T. za uvolněný byt, který byl přidělen z důvodu statického
zajištění nemovitosti v ul. 5. května 26, H. Týn. Vyřizuje Bytes HT.
66/20 RM po projednání schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městem
Horšovský Týn a zhotovitelem společností FINALKOM s.r.o., IČ 02877155, Kocourov 36, 339 01
Mochtín. Předmětem dodatku jsou více a méně práce na stavebním objektu „Sídliště Sylvánov
v Horšovském Týně, rozšíření parkovacích stání“ v celkové hodnotě 69975 Kč + DPH. Úprava
rozpočtu byla schválena v ZM č. 21 dne 11.9.2017. Řeší odbor MIM.
66/21 RM rozhodla o pořízení slavnostního vánoční osvětlení a pověřuje správce Bytes předložit
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návrh do jednání RM. Bude hrazeno položkou v rozpočtu Veřejné osvětlení řádek 5 doplnění
vánoční dekorace. Vyřizuje Bytes, KS.
66/22 RM projednala žádost provozovatele CHVaK a.s. o stanovení výše nájemného na vodovodní
a kanalizační infrastruktuře v Horšovském Týně, které bude zahrnuto do ceny vodného a stočného
pro rok 2018 dle dodatku provozovatelské smlouvy. RM ukládá starostovi připravit návrh stanovení
výše nájemného pro kalkulaci vodného a stočného pro rok 2018. Vyřizuje starosta.
66/23 RM projednala žádost ředitelky MKZ H. Týn o změnu termínu adventní akce „Rozsvícení
vánočního stromu z 25. 11. 2017 na nový termín 2. 12. 2017. RM souhlasí s posunutím termínu.
Vyřizuje MKZ.
66/24 RM projednala žádost ředitelky MŠ H. Týn o přesun v rozpočtu uspořených finančních
prostředků za dodávku tepla ve výši 90.000,-Kč na použití této úspory na částečnou výměnu střešní
krytiny, opravu teplovodní trubky, opravu krytiny schodů v budově MŠ a výměnu koberce ve třídě.
RM souhlasí s přesunem prostředků dle návrhu. Vyřizuje ředitelka MŠ, OFŠ.
66/25 RM projednala návrh smlouvy č. UZSVM/PDO/6096/2017-PDOM mezi Českou republikou
– Úřad pro zastupování majetku ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město,
Praha 2, zastoupený Mgr. Ing. Soňou Brody, ředitelkou odboru Odloučeného pracoviště Domažlice
a Městem Horšovský Týn, náměstí Republiky 52, 34601 Horšovský Týn, o právu provedení stavby
na pozemku KN č. 2586/1 v k. ú. Horšovský Týn, ve věci realizace stavby „Horšovský Týn,
stavební úprava ul. Puškinova“. RM souhlasí s návrhem smlouvy a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy. Vyřizuje starosta.
66/26 RM projednala návrh smlouvy č. 8600000669 mezi SÚS PK, Škroupova 18, 306 13 Plzeň
a Městem Horšovský Týn ve věci realizace stavby „Horšovský Týn, stavební úprava ul.
Puškinova“. Předmětem smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci stavby na
pozemku KN č. 2586/5 v k. ú. Horšovský Týn. RM souhlasí s návrhem smlouvy a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy. Vyřizuje starosta.
66/27 RM projednala vyjádření odboru OŽP ve věci žádosti Spolku Horní Valdorf ve věci ošetření
dřevin – části Horní Valdorf na návsi – lípa 1 ks, kaštan 2 ks. Dle vyjádření OŽP po provedení
kontrolní prohlídce je nutné provést bezpečnostní a zdravotní řez, popř. obvodovou redukci
a instalaci preventivních vazeb. RM souhlasí s provedením ošetřením a vypsáním poptávkového
řízení na provedení prací. Vyřizuje OŽP.
66/28 RM projednala situaci ohledně parkovacích míst v ul. Pivovarská v úseku od křižovatky
Dvořákova k světelné křižovatce (prostor u pomníku). RM upřednostňuje jednu řadu šikmých
parkovacích stání a vybudování WC v prostoru areálu Bytesu HT. Vyřizuje MIM.
66/29 RM projednala informaci starosty o výsledku průzkumu v části obce Semošice na
vybudování voda a plyn. RM navrhuje zahrnout položku na zpracování PD – veřejný vodovod do
návrhu rozpočtu města na rok 2018. Vyřizuje OFŠ, starosta.
66/30 RM rozhodla o vyřazení havarovaného vozidla (totální škoda) Škoda Felicia PMU 54-85
z majetku města a odevzdání vozidla k ekologické likvidaci a následného odhlášení z registru.
Vyřizuje místostarosta, MIM.
66/31 RM projednala návrh smlouvy na nájem prostoru Semošicích 2, 346 01 Horšovský Týn pro
účely konání voleb. RM souhlasí s návrhem smlouvy a s cenou za pronájem ve výši 2.500,- Kč za
každý započatý den užívání pronajatých prostor. Vyřizuje KS.
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66/32 RM byla informována starostou o využití nebytového prostoru v ulici Nádražní (bývalý
komunál) – sklad Bytes HT. RM souhlasí se zveřejněním záměru NP. Vyřizuje Bytes HT.
Hlasování o jednotlivých bodech, výše uvedených v programu proběhlo veřejně, zdvižením ruky (55-0-0)
Dlouhodobé úkoly
 Generel kanalizace města Horšovský Týn - CHVaK a. s. předložil prvotní návrh zadání
generelu. Provozovatel navrhuje financování z fondu obnovy 2017. Vyřizuje starosta.
 RM – rekonstrukce Plzeňské ulice. Sleduje MIM. Vyřizuje starosta.
 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. Vyřizuje starosta.
 RM - zabezpečit revitalizaci klášterního kostela. Sleduje MIM. Vyřizuje starosta.
 RM - zájem o 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 vzala na vědomí aktualizovanou nabídku na
odkup pozemků za cenu 750,- Kč až 800,- Kč/m2. RM projednala 10. 10. 2016 geofyzikální
průzkum – Horšovský Týn – Přemostění řeky Radbuzy. Byl předložen prvotní návrh
dopravního řešení – napojení u HZ. Vyřizuje starosta.
 56/24 RM – MŠ - H. Týn - zajištění podmínek pro umístění 2 letých dětí v MŠ od 1. 9. 2020
v souladu s § 179 odst. 2 školského zákona, zřízení pracovní skupiny a zařadit položku na
zajištění projektové dokumentace do rozpočtu na rok 2018. Vyřizuje MIM, OFŠ, ředitelka
MŠ.
 62/23 RM projednala možnost doplnění úpravy náměstí Republiky, Jana Littrowa a ul.
Plzeňská – úsek pod klášterem v H. Týně o květinovou výzdobu na rok 2018. RM ukládá
zajištění finančních prostředků na rok 2018 na květinovou výzdobu. RM 64 projednala
návrh na umístění výzdoby. Plánek předán na Bytes HT – Werunská. Bytes zajístí cenovou
nabídku na pořízení. Vyřizuje Bytes HT – Novák, Werunská.
 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. Vlastník dodal přesnou situaci a rozsah předmětných pozemků. Vyřizuje starosta,
zpráva do dalšího jednání RM. Vyřizuje starosta.

Další jednání rady města se uskuteční v pondělí 16. 10. 2017 od 15:00 hod. v kanceláři starosty.

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

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