Usnesení z jednání rady města číslo 67
ze dne 16. 10. 2017 na MěÚ v Horšovském Týně

Kontrola plnění usnesení RM č. 66
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. Harmonogram byl předložen
starostou na jednání ZM č. 21.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. RM 67 – byla podána žádost o stavební povolení. 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.
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
obnovy parku. RM 64 se seznámila s podrobnějšími informacemi starosty o jednání s představiteli
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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 64/11 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.
g) 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 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. RM 67 projednala stanovisko právníka města k vyjádření Karpemu a RM pověřuje JUDr.
Šůsovou přípravou odpovědi. Vyřizuje starosta, právník, na vědomí OFŠ, MIM.
h) 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 právník, na vědomí OFŠ, MIM.
ch) 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. RM
pověřuje MIM podáním žádosti. Řeší OŽP, MIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
i) RM 65 ukládá na základě diskuze ZM k RO č. 4 Bytesu HT předložit kalkulaci cen nejvíce
používaných položek prací pro Město Horšovský Týn (Kč/m 2 sekání trávy, hodinová mzda
pracovníků). RM 67 předložil ředitel Bytes návrh hodinové kalkulace mzdy zaměstnanců, která je
307,-Kč a kalkulace ceny sekání za 1 m 2 je 3,21 Kč/m2. RM ukládá Bytesu připravit počet sečí ve
městě od roku 2015 do 2017. Soupis položek, které jsou čerpány z kapitoly Údržba veřejné zeleně
(včetně kácení dřevin). Tyto požadavky budou předloženy do jednání ZM v rámci RO č. 5. Vyřizuje
Bytes HT.
k) 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. RM 67 - Požadavky a
návrhy nepředloženy. Vyřizuje starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
l) RM 66 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. RM
67 projednala prvotní návrh nové vlajky. RM upřednostňuje prostorové i barevné zjednodušení.
Vyřizuje starosta.
m) RM 66 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.
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n) RM 66 rozhodla o pořízení slavnostního vánoční osvětlení a pověřuje správce Bytes předložit
návrh do jednání RM. Bude hrazeno položkou v rozpočtu Veřejné osvětlení řádek 5 doplnění
vánoční dekorace. Vyřizuje Bytes, KS.
o) RM 66 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.
Nové body k projednání
67/1 RM projednala žádost paní M. P. o odkoupení části pozemku parc. č. 2398/1 v k. ú. Horšovský
Týn dle přiložené situace o výměře cca 110 m2 za účelem využívání jako předzahrádky. RM
nevyhovuje žádosti. Požadovaná část pozemku je součástí veřejného prostranství. Žadatelka má
právo vznést námitku do jednání ZM. Řeší odbor MIM.
67/2 RM projednala žádost manželů P. o odkoupení pozemku parc. č. 1923/4 o výměře 130 m 2 v k.
ú. Horšovský Týn. Žadatelé uvádí, že okolní pozemky jsou v jejich vlastnictví. RM nevyhovuje
žádosti. Požadovaný pozemek města může být dle nového návrhu územního plánu dotčen stavbou
pozemní komunikace. Žadatelé mají právo vznést námitku do jednání ZM. Řeší odbor MIM.
67/3 RM projednala žádost paní J. C. o odkoupení části pozemku města parc. č. 43, kterou doposud
na základě nájemní smlouvy užívá. RM nevyhovuje žádosti. Pozemek města je pro aktivity města
nezbytný. Žadatelka má právo vznést námitku do jednání ZM. RM rozhodla ukončit nájemní
smlouvu výpovědí dle podmínek nájemní smlouvy. Řeší odbor MIM.
67/4 RM bere na vědomí výpověď pana J. Z. pachtovní smlouvy ev.č. NS 128 uzavřené dne
24. 11. 2015. Výpověď byla městu doručena dne 13. 09. 2017. Pacht pozemků končí k 30. 9. 2018.
RM ukládá odboru MIM převzít předmětné pozemky a v předstihu zveřejnit záměr města
propachtovat zemědělské pozemky města na dobu neurčitou za pachtovné - nejvyšší nabídka,
přičemž minimální pachtovné je stanoveno na 4 tis. Kč/ha za rok. Pachtovné se bude
v následujících letech navyšovat o míru inflace předchozího roku. Řeší odbor MIM.
67/5 RM bere na vědomí sdělení ÚZSVM, že nelze vyhovět žádosti Města Horšovský Týn
o bezúplatný převod pozemků č. 3754/5 a 3754/9 v katastrálním území Horšovský Týn. O pozemky
projevil zájem státní podnik - Povodí Vltavy, státní podnik. Pozemky tvoří pravý břeh významného
vodního toku Radbuza ve správě Povodí Vltavy, státního podniku. Pozemky jsou potřebné k plnění
předmětu činnosti Povodí Vltavy, státního podniku. Řeší odbor MIM.
67/6 RM projednala žádost Tělovýchovné jednoty Dynamo Horšovský Týn, z.s., Masarykova 192,
Horšovský Týn, IČ 18230652 o rozšíření předmětu výpůjčky o pozemek parc.č. 350/23 v k.ú.
Horšovský Týn, jehož součástí je stavba občanského vybavení (zázemí pro fotbalové hřiště). RM
ukládá odboru MIM zveřejnit záměr rozšířit předmět výpůjčky. Do doby uzavření smluvního vztahu
RM pověřuje správou tohoto objektu pana P. Š. (TJ Dynamo). Řeší odbor MIM.
67/7 RM bere na vědomí zápis z jednání Ústřední inventarizační komise ze dne 12. 10. 2017. RM
na návrh ÚIK schvaluje vyřazení majetku města na středisku správa v celkové částce 239.509,66 Kč
(nefunkční monitory, PC, telefonní přístroje, poškozené kancelářské židle a nábytek, kontejnery na
TKO, atd.), na středisku knihovna v celkové částce 25.596,60 Kč (nefunkční tiskárna, monitor,
varná konvice, poškozený nábytek atd.), na středisku pečovatelská služba v celkové částce 6.050,Kč (rozbitá kancelářská židle, nábytek atd.) dle jednotlivých zápisů na Protokolech o vyřazení
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majetku. RM ukládá odboru MIM zaslat žádost na Svazek obcí Mikroregion Radbuza o předložení
dokladů ke stavbě „Odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky Radbuzy, část Horšovský
Týn“. Řeší odbor MIM a OFŠ.
67/8 RM projednala předloženou žádost od společnosti STEMONT JS s.r.o. Horšovský Týn o
vyjádření ke stavbě „Horšovský Týn, DO, U Potoka, 1239/51-kNN (IV-12-0012463)“ umístění
zemního vedení kabelu NN v pozemku města KN 1239/37, k.ú. Horšovský Týn. RM souhlasí se
stavbou dle předložené situace za podmínky, že nová přípojková skříň bude umístěna na pozemku
KN 1239/51. 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. 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 pozemku bude vyznačen v geometrickém plánu, vyhotoveném na náklady budoucího
oprávněného. Řeší odbor MIM.
67/9 RM po projednání schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti EP-120002333/1,2/VB 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 – „Horšovský Týn, Vrchlického 350/10, přeložka kNN“ a to na pozemcích KN 350/3,
350/14, k.ú. Horšovský Týn, vstupu a vjezdu na dotčené pozemky 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. Minimální sazba činí 10.000,- Kč + DPH v platné výši. Rozsah zatížení
pozemku věcným břemenem je vyznačen v geometrickém plánu č. 2682- 341/2014 ze dne
19. 4. 2016. Celková náhrada činí 14.000,- Kč + DPH v platné výši. RM pověřuje starostu
podpisem této smlouvy. Řeší odbor MIM.
67/10 RM projednala předloženou žádost společnosti ProjektEL s.r.o, Masarykova 436, Klatovy
o vyjádření k záměru v souvislosti s plánovanou stavbou „Horšovský Týn, DO, Průmyslová –
přeložka VN“ a návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti. RM
souhlasí se stavbou dle předložené situace. Podmínky pro vstup na pozemky města 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. IZ-12.0000238/1/VB „Horšovský Týn, DO, Průmyslová –
přeložka VN“, která se dotkne pozemků města KN 1823/74, 1823/107, 1821/8, 2515, k.ú.
Horšovský Týn, která bude uzavřena mezi městem Horšovský Týn a společností ČEZ Distribuce
a.s. Děčín zastoupené na základě plné moci společností ProjektEL s.r.o, Masarykova 436, Klatovy.
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.
67/11 RM projednala výsledkem nového výběrového řízení pod názvem „ Horšovský Týn, parčík
Benešova ulice“. Na adresu zadavatele dorazily 2 nabídkové ceny. RM přiděluje tuto veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou: FINAL KOM
s.r.o., Kocourov 36, 339 01 Mochtín, IČ: 02877155 s celkovou nabídkovou cenou ve výši
1.599.321,- Kč bez DPH, tj. 1.935.178,- Kč vč. DPH 21 %. Termín realizace zakázky 1. 11. 2017 –
4

15. 4. 2018, dle klimatických podmínek. Předmětem veřejné zakázky je výběr zhotovitele
stavebních prací dle projektové dokumentace. Projektová dokumentace řeší nové povrchy, veřejné
osvětlení, nové reklamní plochy a vybudování kašny. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy
o dílo s vítězným uchazečem po schválení financování v RO č. 5. Řeší odbor MIM, OFŠ.
67/12 RM bere na vědomí řešení projektanta na vybudování nové rampy bytového domu č. p 116
v ul. II. Pětiletky na nový chodník v rámci akce Rekonstrukce ulic II. pětiletky a U garáží a stávající
rampu napojení vchodu, nahradit třemi schodišťovými stupni. RM souhlasí s předloženou
nabídkovou cenou 59.300,-Kč bez DPH na vícepráce. Řeší odbor MIM.
67/13 RM projednala a souhlasí s dodatkem č. 1 ke smlouvě č. 17052201 smlouvy na zpracování
pasportu veřejného osvětlení, generelu VO, energetického posudku VO, plánu obnovy VO
a poskytnutí licence k software pro vedení pasportu, mezi firmou ANODA, s.r.o., Borecká 212, 251
65 Zvánovice, IČO 27194612 a městem Horšovský Týn z důvodu vyššího počtu světelných míst,
předpoklad 630, skutečnost 829 a pověřuje starostu podpisem dodatku smlouvy. Vyřizuje
místostarosta.
67/14 RM projednala návrh smlouvy o poskytnutí dotace Juniorfest, z.s., Spojovací 827, 334 41
Dobřany, IČ 22734473 ve výši 100.000,- Kč v souladu se schváleným rozpočtem města na
organizační zajištění části nákladů 10. ročníku MFF JUNIORFEST 2017. RM postupuje věc do
jednání ZM. Vyřizuje OFŠ.
67/15 RM projednala návrh smlouvy o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Horšovský Týn,
nám. Republiky 3, 346 01 Horšovský Týn, IČ 48343684 ve výši 70.000,- Kč v souladu se
schváleným rozpočtem města na stavební úpravy krovů a střech kostela sv. Vavřince v Tasnovicích.
RM postupuje věc do jednání ZM. Vyřizuje OFŠ.
67/16 RM projednala návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové
dokumentace pro územní řízení DÚR na akci „Obytná zóna Lidická v Horšovském Týně II. etapa“
od Ing. Jaroslava Rojta – Projekční kancelář, Vodní 27, Domažlice, IČ 122 85 447, ve výši 48.000,Kč bez DPH, tedy 58.080,-Kč vč. DPH. Tento dodatek č. 1 upravuje cenu a termín zhotovení díla.
RM souhlasí a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Vyřizuje starosta.
67/17 RM projednala cenové nabídky na akci „Oprava místní komunikace v Lazcích“. RM vybrala
jako nejvýhodnější nabídku firmy FINAL KOM s.r.o., IČO 02877155, Kocourov 36, 339 01
Mochtín, ve výši 524.069,-Kč bez DPH, tedy 634.123,49 Kč vč. DPH. RM souhlasí a pověřuje
starostu podpisem smlouvy o dílo s termínem dokončení do 31. 12. 2017. Po zajištění financování
v RO č. 5 pověřuje starostu podpisem dodatku. Vyřizuje KS.
67/18 RM vzala na vědomí zápis z jednání komise MPR Horšovský Týn, která se konala
5. 10. 2017. Žádost podali níže uvedení:
 církev - náměstí Republiky č. p. 3 – výměna vnějších oken
 nám. Republiky č. p. 6 – oprava střechy
 AP insolvence – nám. Republiky č. p. 56 – oprava střechy
 nám. Republiky č. p. 58 – výměna vchodových dvěří, výměna vnějších oken v patře, oprava
fasády
 Plachého č. p. 90 – oprava pavlače
Za město:
 nám. Republiky č. p. 96 – obnova střešního pláště
 nám. Republiky č. p. 97 – obnova střešního pláště
 nám. Republiky č. p. 12 – obnova jižního průčelí (okna, dveře, fasáda)
5






5. května č. p. 26 – oprava a nátěr fasády
Klášterní zeď (východní úsek)
klášterní kostel – obnova
sýpka – obnova střechy, fasády, výplní otvorů, oprava stropů a krovu, statické zajištění
objektu
Vyřizuje starosta, na vědomí OVVPP – Plachá.
67/19 RM projednala žádost Městské knihovny Horšovský Týn, náměstí Republiky 102, o výměnu
oken z důvodu úspory nákladů na energie. RM ukládá správci provést kontrolu oken a poté zpět do
RM. Vyřizuje Bytes. KS.
67/20 RM bere na vědomí odvolání pana Josefa Tesaře z funkce velitele jednotky JSDHO Horní
Metelsko s účinností od 10. 10. 2017. Současně bere na vědomí jmenování pana Tomáše Zverky do
funkce velitele jednotky SDH Horní Metelsko s účinností od 10. 10. 2017 a dále jmenování pana
Zbyňka Krutiny do funkce zástupce velitele jednotky SDH Horní Metelsko s účinností od
10. 10. 2017. RM ukládá starostovi nařídit předání movitých věcí mezi veliteli jednotky a zprávu
předat odboru MIM do 1.11.2017. Vyřizuje KS.
67/21 RM projednala žádost SDH Věvrov o příspěvek na zastřešení hasičské zbrojnice ve výši
50.000 Kč na materiál. Práci by SDH Věvrov vykonalo svépomocí. RM odkládá své rozhodnutí do
upřesnění účelu a rozsahu využití. Vyřizuje místostarosta.
67/22 RM projednala žádost Spolku Nový Valdorf o vyplacení částky ve výši 4.750,-Kč za splnění
závazků a úkolů dle smlouvy s městem. Odbor ŽP MěÚ potvrdil splnění závazků, RM souhlasí
s vyplacením částky. Vyřizuje KS a OFŠ.
67/23 RM projednala žádost SDH Borovice o vyplacení částky ve výši 10.000 Kč za splnění
závazků a úkolů dle smlouvy s městem (sekání trávy a úkoly v souvislosti s požární ochranou).
Odbor ŽP MěÚ potvrdil splnění závazků (sekání trávy), RM souhlasí s vyplacením celkové částky.
Vyřizuje KS a OFŠ.
67/24 RM projednala žádost ředitelky MKZ Horšovský Týn paní Leony Císlerové o podání žádosti
o finanční prostředky z dotačního programu „Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení
kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2017“ na akci Vánoční jarmark a živý betlém
v Horšovském Týně. RM souhlasí s podáním žádosti. Vyřizuje MKZ.
67/25 RM vzala na vědomí informaci společnosti KLEMPOSTAV Horšovský Týn s.r.o., se sídlem
Krátká 100, Horšovský Týn, o přerušení prací dne 11. 10. 2017 na stavbě „Statické zajištění objektu
bytového domu č. p. 26, 5. května, Horšovský Týn“. Důvodem přerušení je nedostupnost bytu
v 2. NP. Zprávu do příští RM. Vyřizuje Bytes.
67/26 RM projednala informaci Českého svazu chovatelů, z.s. Horšovský Týn o vodovodní havárii,
která způsobila ZO ČSCH škodu ve výši 34.836 Kč za úhradu stočného spol. CHVaK. Vyřizuje
místostarosta.
67/27 RM projednala žádost ZŠ Horšovský Týn, Zámecký park 3, o povolení výjimky z nejvyššího
počtu žáků ve třídě pro školní rok 2017/2018 v případě přestupu žáka z jiné školy. Důvodem je
současná naplněnost obou 6. tříd, z čehož jedna třída je naplněna na maximální počet 30 žáků
a druhá 29 žáků. RM souhlasí s povolením výjimky. Vyřizuje ZŠ Horšovský Týn.
67/28 RM vzala na vědomí oznámení ředitele ZŠ Horšovský Týn pana Mgr. Pavla Janského
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o jmenování pana Milana Lerocha do funkce člena Školské rady z důvodu ukončení členství ve
Školské radě paní Ing. Martiny Šmuclerové-Sládkové. Vyřizuje OFŠ – Škardová, ředitel ZŠ.
67/29 RM projednala žádost paní J. Š. B. o posunutí dopravní značky „Zákaz vjezdu všech vozidel“
v ulici Výhledy o 10 metrů směrem z města z důvodu vjezdu na parcelu. Dle vyjádření odboru
dopravy a SH MěÚ Horšovský Týn nemá k tomuto námitek. ODSH doporučuje případný ořez
zeleně v místě osazení. Vyřizuje Bytes.
67/30 RM projednala cenovou nabídku ESMOS plus s.r.o., se sídlem Bylinková 430/23, Plzeň za
technickou výpomoc na realizaci stavby rekonstrukce ulic II. pětiletky a U Garáží, Horšovský Týn
ve výši 32.000 Kč. RM souhlasí a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
67/31 RM projednala informaci společnosti STAND BY power s.r.o., Beranových 65, 199 00 Praha
18 – Letňany o možnosti instalace dobíjecí stanice pro elektromobily. RM nesouhlasí s umístění
v historickém centru města a doporučuje žadateli hledat jiné vhodnější místo. Vyřizuje KS.
67/32 RM předložila ředitelka MKZ H. Týn návrh změny Organizačního řádu MKZ H. Týn p.o.,
RM nemá připomínky a schvaluje Organizační řád MKZ H. Týn p.o. . Vyřizuje MKZ, KS.
67/33 RM vzala na vědomí vyúčtování Anenské pouti bez připomínek. Zároveň ředitelka předložila
o žádost navýšení RO č. 5 na pokrytí ztráty ve výši 43.424,21 Kč. RM souhlasí se zahrnutí této
položky do návrhu RO č. 5, které bude předloženo ke schválení ZM. Vyřizuje ředitelka MKZ,OFŠ.
67/34 RM předložila ředitelka MKZ návrh na projekt „Naučná stezka pro rodiny s dětmi
s interaktivními prvky“. Na projekt by se mohla podat žádost o čerpání dotace z MMR. Termín pro
podání žádostí je do konce roku 2017. RM souhlasí se zpracováním projektu a podáním žádosti
o dotaci. RM ukládá zahrnout tuto položku do návrhu rozpočtu pro rok 2018. Vyřizuje MKZ, OFŠ.
67/35 RM předložila ředitelka informaci o konání 10. mezinárodního filmového festivalu pro děti
a mládež Juniorfestu ve dnech 4. 11. – 11. 11. 2017 a o konaných projekcích v kině v Horšovském
Týně. Dle sdělení ředitelky MKZ je plánováno 21 projekcí (oproti předchozím ročníkům – počet
projekcí 10 – 11). RM souhlasí s bezúplatným poskytnutím kina pro 11 projekcí a zbylé projekce
uhradí pořadatel na základě smlouvy o pronájmu za podmínek stanovených ve směrnici MKZ.
Vyřizuje MKZ.
67/36 RM rozhodla o poskytnutí mimořádné odměny ředitelce MKZ L. Císlerové za vynaložené
mimořádné úsilí za komplexní činnosti spojení s organizováním, zabezpečení a zajištění konání
Anenské poutě. Vyřizuje MKZ, KS.
67/37 RM projednala návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 45872017 mezi Plzeňským
krajem, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČO 70890366 a Městem Horšovský Týn, náměstí Republiky
52, 346 01 Horšovský Týn, IČO 00253383 určenou na akci „Oprava místní komunikace v Lazcích“.
Účelem dotace je oprava místní komunikace. Výše poskytnuté dotace je 230.000,-Kč, vlastní zdroje
činí 404.123,-Kč. RM souhlasí a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Vyřizuje KS.
67/38 RM upřednostňuje k umístnění hřiště u-rampy (skatové hřiště) stávající asfaltový tenisový
kurt umístěný v areálu sportovního stadionu – Masarykova ul. Horšovský Týn v materiálové
provedení beton (hřiště Kdyně). Vyřizuje MIM.
67/39 RM projednala cenovou nabídku Projekční kanceláře pana Ing. Jaroslava Rojta, Vodní 27,
344 01 Domažlice, na zpracování projektové dokumentace na akci „Parkovací plocha před sýpkou
v Masarykově ulici v Horšovském Týně“ za celkovou cenu 68.000,-Kč bez DPH. RM souhlasí
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a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Vyřizuje starosta.
67/40 RM informoval starosta o nabídce místní firmy na poskytnutí příspěvku na pořízení dětského
hřiště. RM pověřuje starostu dalším jednáním. Vyřizuje starosta.
67/41 RM vzala na vědomí Směrnici vydanou ředitelkou MŠ Horšovský Týn paní A. Lechnýřovou
na hospodaření s majetkem, který využívá Mateřská škola Horšovský Týn, Vančurova 195, 346 01
Horšovský Týn, která je účinná od 1. 1. 2018. Vyřizuje ředitelka MŠ.
67/42 RM doporučuje ZM schválit podání žádosti Státnímu pozemkovému úřadu k zahájení
realizace Polní cesty HPC 2 v souladu se schváleným plánem společných zařízení komplexní
pozemkové úpravy katastrálního území Semošice. Jedná se o úsek komunikace od místní části
Semošice po místní část Semošice - Peřina. V trase cesty HPC2 se nachází most M1 přes řeku
Radbuzu (navržen k rekonstrukci) – KM 0.017-0.031, inundační most M2 – MK 0.045-0.059 a
značený nechráněný přejezd přes trať ČD – KM 0.225-0.240. RM ukládá odboru MIM připravit
podklady pro jednání ZM. Řeší odbor MIM.
67/43 RM bere na vědomí oznámení SPÚ Pobočka Domažlice o zahájení řízení ve věci komplexní
pozemkové úpravy v katastrálním území Křakov. Vzhledem k tomu, že obvod pozemkové úpravy
zasahuje i do k. ú. Věvrov, Horního a Dolního Metelska, je vhodné, aby ve sboru zástupců byl
i zástupce města. Úvodního jednání se za město Horšovský Týn zúčastní vedoucí odboru MIM,
kterou RM nominuje do sboru zástupců za město Horšovský Týn. Řeší odbor MIM.
67/44 RM se seznámila s výběrem společnosti na provádění prací na akci: Horšovský Týn, náměstí
Republiky 52 - Strop kanceláře stavebního odboru. RM souhlasí s předloženou nabídkovou cenou
93.394,- Kč/bez DPH na stavební práce, přiděluje tuto zakázku společnosti BYTES HT, spol. s r.o.
Horšovský Týn a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Řeší odbor MIM.
67/45 RM byla informována o jednání Výboru pro územní rozvoj, které obsahovalo i množství
drobnějších podnětů spíše provozního rázu. S ohledem na rozsáhlý program dnešní RM, se rada
vrátí k vyřízení podnětů na svém příštím jednání. Vyřizuje starosta.
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
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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, řed. 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. Bytes zajístí cenovou nabídku na
pořízení. Vyřizuje Bytes HT.
 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 13. 11. 2017 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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