Usnesení z jednání rady města číslo 35
ze dne 18. 4. 2016 na MěÚ v Horšovském Týně

Kontrola plnění usnesení RM č. 34
a) RM pověřuje starostu ve spolupráci s MIM obrátit se na LČR ve věci směny nebo převodu
pozemku KN 2286 v k. ú. HT (u ZŠ Zámecký park) a Bažantnice H. Týn. Schůzka proběhla. Byl
dohodnut další postup. Odeslána žádost o bezúplatný převod pozemku. LČR navrhují prodej nebo
směnu. RM bere na vědomí info, LČR zpracovávají znalecký posudek předmětných pozemků.
Znalecký posudek dodán, RM bere na vědomí informaci o ceně pozemků, které budou předmětem
směnné smlouvy mezi městem a LČR, s.p., konkrétně pak pozemků města KN 494/1, 486, 767
v k.ú. Borovice u Horšovského Týna a KN 2487 v k.ú. Horšovský Týn za pozemky LČR, s.p., KN
1946/13, 2286 a KN 2661 v k.ú. Horšovský Týn. Směna pozemků byla schválena ZM dne 3.9.2012
usn. č. 11/2012 A 12. RM po dohodě s pachtýřem ukončuje pacht pozemků KN 494/1, 486 a 767
v k.ú. Borovice u Horšovského Týna dohodou ke dni 30. dubna 2016. Parcela KN 2487 v k. ú.
Horšovský Týn není pronajatá. Podepsána dohoda o ukončení pachtovní smlouvy, před podpisem
smlouva směnná. Řeší odbor MIM.
b) Úkoly plynoucí z usnesení ZM:
 Studie povodňových nebezpečí - projednat opatření se všemi příslušnými správci toků
a vodohospodářských zařízení; 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. 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:
 RM projednala žádost společnosti AZ CZECH s.r.o. o kupní opci na pozemek v Průmyslové
zóně o velikosti cca 22000 m2. RM sděluje, že před kupní opcí upřednostňuje prodej pozemků
nejvýhodnější nabídce. O podmínkách prodeje přísluší rozhodnout ZM. RM pověřuje starostu
požádat společnost Sigloch o možný odkup pruhu pozemku pro zřízení komunikace a rovněž
dalším jednáním se společností AZ CZECH. Dne 10. 2. 2016 proběhlo jednání a prezentace
záměru se zástupci firmy za přítomnosti několika zastupitelů. Z jednání vyplynul požadavek na
potřebu získání větší plochy oproti původnímu záměru z důvodu plánovaného rozšíření výroby.
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Dále RM projednala dopis společnosti AZ CZECH, ve kterém firma potvrzuje významný zájem
o koupi části pozemků č. 1823/23, 1823/31 k. ú. H.Týn a p. č. 1620/2 k. ú. Horšov. RM ukládá
připravit podklady pro zveřejnění záměru prodeje výše uvedených pozemků (severně od firmy
Sigloch) za následujících podmínek - minimální cena 500,-Kč/m2 + DPH. RM konstatuje, že
v současné době není zajištěn plnohodnotný přístup na pozemek, přístup je možný po
pozemcích p. č. 2471 k. ú. Horšov. Jednání k získání pozemku pro zajištění dalšího přístupu na
pozemek probíhají. RM navrhuje, aby náklady spojené se zřízením přístupu a příjezdu na
nabízený pozemek hradil kupující, dále doporučuje vyhrazení práva na zpětnou koupi pozemku.
Záměr prodeje schválen ZM 21.3.2016. Pro účely RM vyřadit z usnesení. Dále dopis 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
k pozemku č.1, tato smlouva není v souladu s platným usnesením ZM, nutno upravit smlouvu
dle platného usnesení ZM. RM projednala návrhy předkupní a kupní smlouvy AZ-CZECH
s.r.o., sídlem Meclov 185, 346 01 Horšovský Týn. Smlouva připomínkovaná městským
právníkem odeslána budoucímu kupujícímu. Vyřizuje starosta.
d) RM projednala zprávu SDH Horšovský Týn o provedené kontrole hydrantové sítě na náměstí
Republiky Horšovský Týn. Závady jsou zjištěny na většině hydrantů. RM ukládá starostovi – Bytes
projednat nápravu zjištěného stavu s CHVaKem Domažlice. RM projednala informaci CHVaK a.s.
ze dne 18.4.2016 o stavu o funkčnosti hydrantů č. 1 až č. 4. RM souhlasí s opravou všech
nefunkčních hydrantů v průběhu rok 2016 z prostředků fondu obnovy a rozvoje. Vyřizuje starosta.
e) RM 31/25 se seznámila s aktualizovaným návrhem územní studie Lidická. RM souhlasí
s předloženým návrhem. RM pověřuje starostu dalším jednáním v této záležitosti.
f) RM 31/7 bere na vědomí žádost občanů z ulice Krátká v Horšovském Týně o vyřešení
příjezdové cesty k parcelám číslo 1842/26, 1842/6, 1842/14, 1842/20, 1840/2, 1840/1, 1841/1,
1841/2 v k.ú. Horšovský Týn, navrhují aby město odkoupilo příjezdovou cestu na parcelách KN
1842/13, 1842/1 a 1842/15 od současného vlastníka p. Š. Žadatelé uvádí, že doposud není vyřešena
příjezdová cesta k jejich nemovitostem a obávají se komplikace při případné změně vlastníka.
RM konstatuje, že předmětné pozemky jsou v katastru nemovitostí vedené jako ostatní plocha manipulační plocha. Podle návrhu územního plánu jsou situované v ploše výroby a skladování –
lehký průmysl. RM nedisponuje informací, že by někdy v minulosti byl problém s přístupem
a příjezdem k nemovitostem žadatelů. V případě převodu zmiňovaných pozemků do vlastnictví
města bude RM podporovat bezúplatný převod. RM pověřuje starostu, zahájit jednání se stávajícím
vlastníkem pozemků a zjistit jeho názor na danou situaci. Vyřizuje starosta, zpráva do dalšího
jednání RM.
g) RM ukládá KS zjistit podmínky zpracování koncepce rozvoje MP. Podmínky zjištěny.
h) 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. Vyřizuje MIM ve spolupráci se starostou.
Kontrola usnesení ZM č. 10/2016 z 21. 3. 2016 a ZM č. 11/2016 ze dne 4. 4. 2016
ZM č. 10/2016 A. Schvaluje:
- záměr prodat části pozemků parc. č. 1102/1, 2975, 2973 a 2969 v k. ú. Horšovský Týn o výměře
cca 5000 m2, RM ukládá odboru MIM ukončení pachtovné smlouvy dohodou na dotčené
pozemky. Vyřizuje MIM.

2

ZM č. 11/2016 C. Vydává:
 OZV č. 2/2016 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her. Vyřizuje KS.
ZM č. 11/2016 D. Doplňuje:
 usnesení č. 10/2016 A. pod bodem 6) záměr prodeje o podmínku, že kupní smlouva bude
obsahovat ujednání o výhradě zpětné koupě, kterou vznikne kupujícímu povinnost převést na
požádání věc prodávajícímu za úplatu zpět, pokud kupující nezíská kolaudační souhlas k užívání
výrobního objektu na prodávaných pozemcích do 7 let od podpisu kupní smlouvy; Vyřizuje
MIM, starosta.
Nové věci k projednání
35/1 RM projednala nabídku prodeje pozemků v ulici K terénu předloženou panem V. H. dle
návrhu geometrického plánu označených jako parcela KN 2361/3 a KN 1927/23 v k. ú. Horšovský
Týn o celkové výměře 134 m2 za kupní cenu 172 Kč/m2 + veškeré náklady spojené s převodem
nemovitostí. Prodej pozemků navrhovatel podmiňuje splněním podmínek prodeje, kupní smlouva
bude obsahovat předkupní právo prodávajícího, právo zpětné koupě, závazek města pro dodržování
klidu při provozování živností pana P. v nočních hodinách a v neděli, souhlas města s výsadbou
stromořadí, závazek města vyžádat si předchozí souhlas navrhovatele k jakékoli činnosti na
prodávaných pozemcích (stavební či majetkoprávní), zřízení služebností ve prospěch nemovitostí
prodávajícího (služebnost chůze a jízdy, služebnost pro přípojku vodovodní, kanalizační
a elektřiny). RM nesouhlasí s navrženými podmínkami a ukládá starostovi pozvat účastníky do
jednání příští RM. Vyřizuje starosta. Na vědomí MIM.
35/2 RM bere na vědomí informaci odboru MIM o uplynutí termínu na zveřejnění záměru města
přenechat do užívání/propachtovat zemědělské pozemky města v k.ú. Horní Metelsko, Dolní
Metelsko, Kocourov u Horšovského Týna a Věvrov stávajícímu uživateli – Meclovské zemědělské
a.s. na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 let. Zemědělský pacht bude rozšířen o pozemky
o celkové výměře cca 12,5 ha, které byly na list vlastnictví města připsány po digitalizaci
příslušných katastrálních území v letech 2012 až 2013. Výše pachtovného je stanovena na 4 %
z průměrné ceny půdy, přičemž pachtýř uhradí městu dlužné nájemné za užívání pozemků města
bez smluvního vztahu. Stávající uživatel má v nájmu pozemky o celkové výměře 292.995 m2,
z toho v k.ú. Horní Metelsko o celkové výměře 69.614 m 2, v k. ú. Dolní Metelsko o celkové výměře
37.762 m2, v k. ú. Kocourov u HT o celkové výměře 84.540 m 2, v k.ú. Mračnice o celkové výměře
4.209 m2 a v k. ú. Věvrov o celkové výměře 96.870 m2. Předmět nájmu / pachtu se rozšiřuje
o pozemky města o celkové výměře 124.694 m2, z toho: v k. ú. Horní Metelsko o celkové výměře
33.501 m2, v k. ú. Dolní Metelsko o celkové výměře 67.733 m2 a v k. ú. Věvrov o celkové výměře
23.460 m2. V průběhu lhůty nebyla městu předložena žádná námitka či připomínka ani jiná nabídka.
RM schvaluje pacht zemědělských pozemků města dle zveřejněného záměru. Řeší odbor MIM.
35/3 RM bere na vědomí informaci odboru MIM o uplynutí termínu na zveřejnění záměru města
přenechat do užívání/propachtovat část pozemku KN 1203/1 – zahrada o výměře 422 m 2 v k. ú.
Horšovský Týn za účelem zřízení zahrádky. V průběhu lhůty nebyla městu předložena žádná
námitka či připomínka ani jiná nabídka. RM schvaluje pacht výše uvedené části pozemku panu M.
T. Pacht bude uzavřen na dobu určitou 5 let za cenu dle stávajících pravidel města (pro rok 2016
činí pachtovné 3,25 Kč/m2; pachtovné pro následující roky se bude každoročně navyšovat o míru
inflace předchozího roku). Řeší odbor MIM.
35/4 RM bere na vědomí informaci odboru MIM o uplynutí termínu na zveřejnění záměru města
přenechat do užívání/propachtovat část pozemku KN 1210 – ostatní plocha, manipulační plocha
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o výměře 1.420 m2 v k. ú. Horšovský Týn za účelem zřízení zahrádky. V průběhu lhůty nebyla
městu předložena žádná námitka či připomínka, nebyla městu předložena jiná nabídka. RM
schvaluje pacht výše uvedené části pozemku panu M. Š. Pacht bude uzavřen na dobu určitou 1 roku
za cenu dle stávajících pravidel města (pro rok 2016 činí pachtovné 3,25 Kč/m2; pachtovné pro
následující roky se bude každoročně navyšovat o míru inflace předchozího roku). Žadatel městu
uhradí nájem za poslední tři roky užívání části této parcely. Řeší odbor MIM.
35/5 RM projednala žádost paní J. N. a jejího syna o postoupení nájmu pozemku parc. 141/2 díl 3
o výměře 18 m2 v k.ú. Horšovský Týn, na kterém je umístěna její dočasná stavba garáže, na pana P.
N. RM ukládá odboru MIM zveřejnit záměr města schválit postoupení nájemní smlouvy na pana P.
N.za předpokladu, že bude změněna doba nájmu (ze stávající doby na neurčito, na dobu určitou
5 let) a výše ročního nájemného na 1.000,- Kč. Řeší odbor MIM, po uplynutí lhůty zpět do jednání
RM.
35/6 RM projednala a souhlasí se žádostí Vodáckého oddílu „7“ z.s., Járy Cimrmana 294, H. Týn
o výpůjčku části pozemku KN 620/1 v k.ú. Horšovský Týn (bývalého hřiště v pionýrském areálu).
RM ukládá odboru MIM zveřejnit záměr výpůjčky za podmínky přístupnosti pro spolek chovatelů.
Vyřizuje MIM. Proti hlasoval Ing. Vlasák.
35/7 RM projednala žádost vlastníků domu č. p. 8 v Kocourově pana M. A. a G. Z. o odstranění
5 stromů na příjezdové cestě k RD z důvodu stínění domu a nedostatečném světle, což má vliv na
celou budovu. Jedná o kácení prvních 5 stromů ze stromořadí na pozemku KN 616/1 ve vlastnictví
města Horšovský Týn (3 lípy a 2 javory mléče). Žadatele uvádí, že zvláště ve vegetační době zde
olistění vytváří tak hluboký stín, že je před domem tma a drží se zde vlhko, což zhoršuje stav
příjezdové komunikace natolik, že k nim ani nezajíždí vůz na odvoz komunálního odpadu. RM
schvaluje likvidaci stromů dle stanoviska OŽP, které jsou předmětem žádosti za podmínky uhrazení
veškerých nákladů spojených s odstraněním stromů a následnou výsadbou nových stromů. RM
ukládá odboru MIM podat žádost orgánu ochrany k jejich pokácení. Řeší odbor MIM.
35/8 RM bere na vědomí oznámení společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1
148 00 Praha 4, že dále nebude provozovat základnovou stanici umístěnou na pozemku města KN
1296 v k. ú. Horšovský Týn (u televizního vysílače). Důvodem je provedená rekonfigurace sítě
v souvislosti změny topologie základnových stanic v dané oblasti, jež jsou stanoveny pro TMCZ
licencí pro provoz veřejné komunikační sítě. Základnovou stanici deinstaluje společnost SUPTel
a.s., poté bude následovat ukončení nájemního vztahu. Řeší odbor MIM.
35/9 RM po projednání schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti
IE- 12- 004434/1 mezi městem Horšovský Týn a společností ČEZ Distribuce a. s. Teplická 874/8,
405 02 Děčín. Věcné břemeno – služebnost spočívá v právu zřízení a provozování distribuční
soustavy – „Hašov, vedení NN“ a to na pozemku KN 532/1, k. ú. Hašov, vstupu a vjezdu na
dotčený pozemek v souvislosti se stavbou ve prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce a. s. Teplická
874/8, 405 02 Děčín – vlastníka a správce distribuční soustavy. Věcné břemeno bude zřízeno za
jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm + DPH v platné výši, za umístění stavby technických
zařízení inženýrských sítí za kus činí náhrada 500,- Kč + DPH v platné výši.. Rozsah zatížení
pozemku věcným břemenem je vyznačen v geometrickém plánu č. 41-454/2015 ze dne 18.1.2016.
Celková náhrada činí 15.900,- Kč + DPH v platné výši. RM pověřuje starostu podpisem této
smlouvy. Řeší odbor MIM.
35/10 RM projednala předloženou žádost od společnosti STEMONT JS s.r.o. Horšovský Týn
o vyjádření ke stavbě „Horšovský Týn, DO, Hřbitovní, 965/2 - kNN“ umístění zemního vedení
4

kabelu NN v pozemku města KN 2322/1, k. ú. Horšovský Týn RM souhlasí se stavbou dle
předložené situace. Podmínky pro vstup na pozemek dotčený 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 pozemku. Při provádění
výkopových prací bude ke kontrole přizván zástupce vlastníka pozemku (odbor MIM). Před
zahájením stavby bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě,
její návrh bude předložen do dalších jednání RM. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene
– služebnosti činí 200,- Kč/bm + DPH v platné výši, minimální sazba 10.000,-Kč + DPH, za
umístění nadzemní stavby technických zařízení inženýrských sítí za kus činí 500,-Kč + DPH
v platné výši. Rozsah zatížení pozemků bude vyznačen v geometrickém plánu, vyhotoveném na
náklady budoucího oprávněného. Řeší odbor MIM.
35/11 RM rozhodla vyhlásit konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa
ředitele/ředitelky Mateřské školy Horšovský Týn, okres Domažlice, příspěvková organizace.
Náležitosti vyhlášení konkurzu podle § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního
řízení a konkursních komisích, jsou stanoveny v příloze, která je nedílnou součástí návrhu usnesení.
Vyřizuje OFŠ.
35/12 RM projednala žádost Divadelního spolku Práčata z Týna, zastoupené panem E. S.,
o povolení vystoupení v prostorách Kapucínského kláštera a přilehlého okolí v Horšovském Týně
dne 24.7.2016 v době konání Anenské poutě. RM nemá námitek a souhlasí s uskutečněním akce za
podmínek dodržení bezpečnosti návštěvníků a požární ochrany, za které odpovídá pořadatel.
Rovněž nutno zajistit součinnost s pí. Amortovou – opravy soch. Zároveň projednala a schválila
povolení vstupu do prostor Kapucínského kláštera z důvodu umožnění úklidu a příprav před
konáním akce ode dne 16. 7. 2016. Na vědomí MKZ. Vyřizuje Bytes.
35/13 RM ruší své usnesení č. 34/27 o souhlasu s odprodejem kopírky Konica Minolta Bizhub 185
příspěvkové organizaci Chráněná dílna p. o. za cenu 3.600,-Kč. Na vědomí OFŠ, MIM.
35/14 RM projednala návrh správce Bytes HT na pronájem nebytového prostoru – garáž (18 m 2)
v ulici Littrowa (dvůr 102-105), Horšovský Týn. RM v souladu s doporučením správce nebytových
prostor Bytes HT souhlasí s pronájmem garáže (18 m2) v ulici Littrowa, Horšovský Týn, ÚP ČR,
KoP Domažlice, Msgre. B. Staška 265, 344 01 Domažlice, za podmínek stanovených správcem
nebytových prostor. Řeší Bytes HT.
35/15 RM souhlasí s přiznáním odměny při životním výročí řediteli Základní školy Horšovský Týn,
okres Domažlice, příspěvková organizace, panu Mgr. Pavlu Janskému v souladu s § 224 odst. 2
zákoníku práce a vnitřním předpisem školy. Odměna bude vyplacena z rozpočtu organizace
z prostředků na platy ze státního rozpočtu. Vyřizuje OFŠ.
35/16 RM projednala cenovou nabídku na montáž 2 kusů měřičů rychlosti, které budou
namontovány v obci Semošice ve směru od Plzně a od Horšovského Týna. RM souhlasí s montáží
měřičů rychlosti v obci Semošice. Bude hrazeno z rozpočtu města Horšovský Týn. Vyřizuje Bytes.
35/17 RM projednala návrh JUDr. E. H. na výměnu obrubníků v ulici ČSLA, Horšovský Týn.
Jedná se o výměnu obrubníků oddělující zelený pás od chodníku v délce cca 60 metrů. RM souhlasí
s výměnou obrubníků. Náklady na materiál ponese Město Horšovský Týn (kapitola – Místní
komunikace), náklady na odstranění starých obrubníků a usazení nových obrubníků ponese žadatel.
Vyřizuje Bytes. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
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35/18 RM projednala žádost paní Kateřiny Amortové o prodloužení termínu dokončení prací na
soše „Cesta bolestného růžence“ o dobu trvání její pracovní neschopnosti z důvodu nemoci
a souhlasí s posunutím termímu. Vyřizuje KS.
35/19 RM bere na vědomí stížnost ohledně fungování správce stadionu města a podpory mladých
sportovců. Vyřizuje KS.
35/20 RM projednala žádost ředitelky MKZ o zajištění uzavírky a zábor veřejného prostranství
v Horšovském Týně v centru města v době pořádání kulturních a společenských akcí MKZ v roce
2016. Jedná se o tyto akce: Uctění památky a pamětní desky radnice a konvoj historických vozidel,
Den dětí, Anenská pouť, Vánoční jarmark. Dále pak akce pořádané Římskokatolickou farností H.
Týn na akce Slavnost Božího těla a Malá pouť. RM souhlasí. Vyřizuje KS a MP.
35/21 RM bere na vědomí žádost Římskokatolické farnosti Horšovský Týn o povolení průvodu
Božího Těla a neměla k dané věci námitek, vyjma požadavku na minimalizaci délky trasy po
komunikaci II. třídy procházejícím náměstím Republiky. Průvod se uskuteční v pátek dne
27. května 2016 po Mši svaté, která začne v 15:00 hod. v kostele sv. Petra a Pavla na nám.
Republiky. Procesí bude postupovat ke čtyřem oltářům – u radnice, u zvonice, na zámeckém
nádvoří a u vchodu do kostela. RM souhlasí s uzavírkou jednosměrné vozovky od Infocentra
k Jelení ulici v době od 16:00 hod do 17:30 hod. Zajišťuje MP. Vyřizuje KS.
35/22 RM bere na vědomí návrh Smlouvy o dílo na pořízení altánů Salaš Tatry, včetně krytiny,
montáže a dopravy. RM souhlasí s pořízením 8 ks altánů. Hrazeno z položky rozpočtu města
Horšovský Týn – položka vybavení vesnických částí H. Týna. Vyřizuje starosta.
35/23 RM projednala nabídku modernizace GIS pro Město Horšovský Týn od společnosti T-MAPY
s.r.o., sídlem Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové, v celkové hodnotě 79.860,-Kč. RM souhlasí
s nabídkou modernizace GIS pro město Horšovský Týn (kryto z rozpočtu – položka „Náklady na
ÚAP a GIS). Vyřizuje OVÚP – Kopejtko, KS. Na vědomí OFŠ.
35/24 RM projednala nabídku IV – Nakladatelství s.r.o., sídlem Koněvova 2660/141, 130 00
Praha 3, k zapojení se do akce „Péťa potřebuje pomoc“, která reaguje na zvyšující se počet
trestných činů páchaných na dětech. RM nesouhlasí s nabídkou. Vyřizuje KS.
35/25 RM projednala nabídku firmy United Networks SE, Kaznějovská 1309/56, 323 00 Plzeň na
„Realizace veřejné komunikační sítě v bytových domech“. RM po vyjádření správce Bytesu
nesouhlasí s nabídkou. Vyřizuje Bytes.
35/26 RM vzala na vědomí oznámení ředitelky Mateřské školy Horšovský Týn, okres Domažlice,
příspěvková organizace o uzavření MŠ o hlavních prázdninách. V době hlavních prázdnin bude
z důvodu sníženého počtu dětí uzavřena MŠ v ul. Pionýrů v době od 4. 7. – 5. 8. 2016. MŠ
Vančurova. bude uzavřena od 25. 7. – 24. 8. 2016. Obě MŠ budou uzavřeny v době od 25. 7. 5. 8. 2016. Rodiče budou o tomto opatření včas informováni. Vyřizuje ředitelka MŠ.
35/27 RM vzala na vědomí informaci ředitelky MŠ Horšovský Týn o výsledcích zápisu dětí do
mateřské školy na školní rok 2016/2017. K zápisu se dostavilo 55 dětí, z toho 32 dětí se zapsalo do
MŠ ve Vančurově ulici a 23 dětí v ulici Pionýrů. S ohledem na kapacitu školy bylo možno přijmout
45 dětí s bydlištěm na území Horšovského Týna. Vzhledem k naplnění kapacity nebylo možno
umístit 10 dětí do MŠ. K předškolnímu vzdělávání bylo přijato 45 dětí celkem z toho 28 do MŠ
Vančurova a 17 do MŠ Pionýrů. Vyřizuje ředitelka MŠ.
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35/28 RM projednala žádost ředitelky Mateřské školy Horšovský Týn o povolení výjimky z počtu
dětí pro školní rok 2016/2017. RM povoluje výjimku z počtu dětí pro školní rok 2016/2017 podle §
23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, následovně: MŠ pracoviště ve Vančurově ul.: II. třída - 26
dětí; III. třída - 26 dětí; IV. třída - 28 dětí. MŠ odloučené pracoviště Pionýrů 154, II. třída - 28 dětí.
Vyřizuje OFŠ.
35/29 RM vzala na vědomí informaci, že žádost o finanční prostředky z dotačního programu
„Dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2016“ byla vyřazena z hodnocení. RM projednala
a souhlasí s podáním nové žádosti o finanční prostředky z dotačního programu „Dotace pro
jednotky SDH obcí pro rok 2017“. Vyřizuje KS.
35/30 RM projednala žádost ředitelky MKZ Horšovský Týn o označení zákazu parkování před
vchody objektu Kina v Horšovském Týně. RM nesouhlasí se žádostí. Zabezpečení přístupu na
konkrétní akce lze zajistit pomocí jiných technických zařízení. Vyřizuje KS.
35/31 RM bere na vědomí informaci ředitelky MKZ o přidělení dotací od Plzeňského kraje pro rok
2016 na „Podporu činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2016“,
Multimediální průvodce města Horšovský Týn ve výši 20.000,-Kč + 5.000,-Kč (Ticketing –
Plzeňská vstupenka), „Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2016“, Oblastní přehlídky
Kandrdásek SČDO, Pohárek SČDP, Aktovka SČDO ve výši 12.000,-Kč, „Podpora kultury
v Plzeňském kraji pro rok 2016“, Divadelní máj 2016 ve výši 15.000,-Kč. Vyřizuje MKZ, na
vědomí OFŠ.
35/32 RM zařazuje objekt stodoly v Semošicích včetně souvisejících nemovitostí na seznam
nemovitostí spravovaných Bytesem HT spol. s r.o.. RM ukládá správci zajistit zabezpečení objektu
i jeho další užívání. Vyřizuje Bytes.
35/33 RM projednala žádost o vyplacení příspěvku pro SDH Podrážnice za rok 2015 na základě
„Dohody o spolupráci v oblasti požární ochrany“ ve výši 3 tis. Kč. RM souhlasí s vyplacením
příspěvku. Vyřizuje OFŠ.
35/34 RM projednala a schválila „Organizační pokyny k Anenské pouti v Horšovském Týně“.
Vyřizuje KS.
35/35 RM opětovně projednala žádost slečny Š. K. o udělení souhlasu vlastníka pozemku k landartové instalaci 12 modifikovaným křížů. Z navržených 7 lokalit RM upřednostňuje lokalitu č. 3 –
Šibeniční vrh (vlastník Lazce - GIS) a lokalitu č. 4 – Cesta k Šibeničnímu vrchu (vlastník Město
Horšovský Týn). Konečný výběr po vyjádření vlastníků. Vyřizuje KS.
35/36 RM projednala záležitost ve věci kanalizace Semošice a ukládá odboru MIM činit kroky
k realizaci kanalizace Semošice dle platného usnesení ZM. Vyřizuje odbor MIM.
Hlasování o jednotlivých bodech, výše uvedených v programu proběhlo veřejně, zdvižením ruky.
6) Dlouhodobé úkoly

1) Žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 1582/16 v k.ú. Horšovský Týn o výměře cca 190 m2.
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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. RM souhlasí. Vyřizuje starosta.
3) RM – rekonstrukce Plzeňské ulice. Sleduje starosta.
4) Dotaci „Cyklostezka – Masarykova ulice“.
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 2. 5. 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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