Usnesení z jednání rady města číslo 45
ze dne 26. 9. 2016 na MěÚ v Horšovském Týně

Kontrola plnění usnesení RM č. 44
a) RM pověřuje starostu ve spolupráci s MIM obrátit se na LČR ve věci směny nebo převodu
pozemků - Bažantnice H. Týn. Došlo k pracovní schůzce. Znalecký posudek rozpracován. Vyřizuje
MIM a starosta.
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. RM projednala informaci provozovatele
vodohospodářské infrastruktury CHVaK a.s. o závadném stavu vyústění odlehčovací komory ve
Vrchlického ulici (při normálu hladiny Radbuzy je stoka částečně zaplavena do cca 100 m od
výusti). RM pověřuje starostu dalším jednáním se správcem toku. 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.
OVÚP vyzval dotčené odbory MěÚ k vyjádření. 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. Vlastník dodal přesnou
situaci a rozsah předmětných 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.
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Kontrola usnesení ZM č. 14/2016 ze dne 19. 9. 2016
14/2016 A. Schvaluje:
1) doplnění programu o bod č. 11 - Projednání a schválení VPS pro program regenerace MPR
Horšovský Týn.
2) program jednání po doplnění bodu č. 11 a přečíslování ostatních bodů.
3) návrhovou komisi ve složení: Ing. Petr Lahoda a Ing. Jaroslav Vlasák.
4) prodej částí pozemků parc. č. 1102/1, 2975, 2973 a 2969 v k. ú. Horšovský Týn o výměře cca
5000 m2 rozdělené dle přiložené situace na 4 díly za účelem výstavby 4 RD následovně:
díl 1 o výměře cca 1099 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) paní Mgr. A. F. a panu
Š. V. za cenu 262,-Kč/m2. Cena bude navýšena o náklady spojené s přeložením optického kabelu
podle skutečných nákladů, maximálně však 75.000 Kč včetně DPH na jednu parcelu. Převod
pozemků bude zatížen sazbou 21% DPH.
Kupující uhradí náklady spojené s převodem nemovité věci vč. nákladů na uhrazení daně z nabytí
nemovitých věcí. Kupní cena bude uhrazena nejpozději v den podpisu kupní smlouvy. Podmínky
prodeje:
 prodávající nebude zajišťovat opatření proti dešťovým vodám;
 do jednotné kanalizace v ulici Výhledy budou vypouštěny pouze splaškové vody z budoucích 4
RD, dešťové vody budou likvidovány na vlastním pozemku, přípustná je retenční nádrž cca 2 m 3
s přepadem do kanalizační přípojky domu (DN 150), přičemž přepad z retenční nádrže bude
v průměru 100 mm;
 k pozemku bude zřízeno předkupní právo města min. do doby kolaudace stavby RD;
 smluvní pokuta ve výši 100.000 Kč pokud kupující v termínu do 5 let od podpisu kupní
smlouvy nezíská kolaudační souhlas s užíváním stavby rodinného domu na prodávané parcele.
Pokuta bude zaplacena do 60 dnů ode dne doručení výzvy. V případě, že smluvní pokuta nebude
uhrazena včas a v předepsané výši, určuje se penále ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den
prodlení;
 složená peněžitá jistota ve výši 50.000 Kč se stává součástí kupní ceny;
 kupní smlouva bude obsahovat ujednání o výhradě zpětné koupě, kterou vznikne kupujícímu
povinnost převést na požádání věc prodávajícímu zpět, pokud kupující nezíská kolaudační souhlas
k užívání RD na prodávaných pozemcích do 5 let od podpisu kupní smlouvy. Kupující vrátí
prodávajícímu věc v nezhoršeném stavu a prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu; tím budou
vyrovnány i užitky z peněz a plody snad vytěžené. Výhrada zpětné koupě bude zavazovat i dědice a
právo na zpětnou koupi nelze zcizit. Vyřizuje odbor MIM.
5) směnu pozemku města v průmyslové zóně KN 1823/75 – orná půda o výměře 5000 m2 v k. ú.
Horšovský Týn, zapsaného na listu vlastnictví LV 1317 pro k.ú. Horšovský Týn, za pozemek KN
1823/74 – orná půda o výměře 8541 m2 v k.ú. Horšovský Týn, který je zapsán na listu vlastnictví
LN 788 ve prospěch společnosti PeHToo a.s., IČ: 45357072, se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1067/25,
PSČ 11000. Směna pozemků se uskuteční s finančním dorovnáním, přičemž ceny pozemků jsou
stanoveny znaleckým posudkem č. 3204/78/16 ze dne 2. 5. 2016. Oba pozemky jsou zatížené
věcnými břemeny ve prospěch třetích osob. Vyřizuje odbor MIM.
6) záměr prodat část pozemku KN 2321/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 31 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v k. ú. Horšovský Týn minimálně za kupní cenu
300 Kč/m2. Převod pozemku je osvobozen od DPH. Kupující uhradí náklady spojené s převodem
nemovitých věcí vč. nákladů na uhrazení daně z nabytí nemovitých věcí. Kupní cena bude uhrazena
nejpozději v den podpisu kupní smlouvy. Vyřizuje MIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení. Vyřizuje
odbor MIM.
7) záměr prodat pozemek KN 898/1 v k. ú. Horšovský Týn včetně staveb na tomto pozemku
zájemci s nejvyšší nabídkovou cenou, přičemž minimální kupní cena bude stanovena úředním
odhadem. Na prodávaném pozemku bude zřízeno právo jízdy a chůze vlastníkovi domu č. p. 82 na
parcele KN 898/2 a KN 899 v k.ú. Horšovský Týn v rozsahu vymezeném geometrickým plánem.
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Kupní cena bude navýšena o náklady spojené s převodem nemovitých věcí. Vyřizuje odbor MIM.
8) Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě číslo: KS-004/2014 uzavřené dne 10. 6. 2014, kterým se mění
článek V. odst. 1 smlouvy takto: slova „do dvou let“, se nahrazují slovy „do tří let“, dále pak za
stávající závorkou se doplňuje text následujícího znění: „včetně pozemku KN 1915/1 pod touto
komunikací“. Vyřizuje odbor MIM.
9) odkoupení pozemku KN 2302/11 – ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 171 m 2 v k. ú.
Horšovský Týn od spoluvlastníků M. S. a I. H. za cenu 70 Kč/m2. Kupující uhradí náklady spojené
s převodem nemovitých věcí vč. nákladů na uhrazení daně z nabytí nemovitých věcí. Kupní cena
bude uhrazena nejpozději do 3 měsíců ode dne povolení vkladu práva do katastru nemovitostí.
Vyřizuje odbor MIM.
10) podání žádosti o bezúplatný převod pozemků st.p.č. 11, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště
o výměře 94 m2 a st.p.č. 26, zastavená plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 148 m2 v k.ú. Hašov,
případně o jejich odkoupení od stávajícího vlastníka ČR – ÚZSVM. Předmětné parcely sousedí s
pozemky města, pozemky jsou využívány jako veřejné prostranství. Vyřizuje MIM.
11) záměr bezúplatně převést – darovat část pozemku KN 812 v k.ú. Tasnovice oddělenou
geometrickým plánem č. 93-267/2015 a nově označenou jako parcela KN 812/2 - ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 1 m2 z majetku města do vlastnictví Plzeňského kraje, se sídlem
Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 30613 Plzeň, IČ: 70890366. Jedná se o převod pozemku pod
stavbou nového mostu v Tasnovicích na silnice III. třídy č. 1973. Vyřizuje odbor MIM.
12) záměr prodat pozemek st. 59 – zastavěná plocha o výměře 10 m2 v k.ú. Tasnovice vlastníkovi
stavby na tomto pozemku – společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV – Podmlky, Teplická 874/8,
PSČ 40502, IČ: 24729035, za cenu stanovenou dle znaleckého posudku, který bude vyhotoven
soudním znalcem na náklady kupujícího. Kupující rovněž uhradí prodávajícímu veškeré náklady
spojené s převodem pozemku. Vyřizuje odbor MIM.
13) poskytnutí měsíční odměny náhradníkovi Ing. Břetislavu Vokáčovi na uprázdněný mandát po
zastupitelce Mgr. Julii Filipové, která se vzdala mandátu k 3. 6. 2016 ve výši schválené ZM 01/2014
A. bod 3) s účinností od 1. 10. 2016. Vyřizuje OFŠ.
14) doplnění v popisu projektu Informačního listu v poslední větě - Realizací projektu by město
získalo objekt, který by sloužil pro kulturněspolečenské nebo sportovní aktivity. Vyřizuje KS.
15) Informační list o projektu jako přílohu Strategie města Horšovský Týn na Rekonstrukce
a využití objektu míčovny. Vyřizuje KS.
16) seznam projektů v rámci Místního akčního plánu vzdělávání pro ZŠ Horšovský Týn na období
2018 – 2023. Vyřizuje KS a OFŠ.
17) náhradníka do návrhové komise po odchodu pana Ing. Vlasáka pana Pavla Svojanovského.
18) doplnění RO č. 5/2016 str. 6 – Skupina 5 - doplnění Položky – Reflexní prvků pro žáky MŠ, ZŠ
ve výši 22 tis Kč. Vyřizuje OFŠ.
19) doplnění RO č. 5/2016 str. 5 – Veřejné osvětlení – řádek 3 – doplnění textové části –
videodetekce. Vyřizuje OFŠ.
20) doplnění RO č. 5/2016 str. 5 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj, doplnění řádku č. 13
pokuty od ÚZSVM ve výši 250.000,-Kč. Vyřizuje OFŠ.
21) doplnění str. 8 o novou řádku č. 21 – PD „Mír“ ve výši 70.000,-Kč. Vyřizuje OFŠ.
22) doplnění str. 8 o novou řádku č. 22 – PD – Pivovarská ul. ve výši 80.000,-Kč. Vyřizuje OFŠ.
23) doplnění str. 8 o novou řádku č. 23 – PD „Zrcadla - Horšov, Kocourov“ ve výši 20.000,- Kč.
Vyřizuje OFŠ.
24) doplnění str. 8 o novou řádku č. 24 – Projektová dokumentace ČSLA na dokončení asfaltového
povrchu, odvodnění a park. míst ve výši 10.000,-Kč. Vyřizuje OFŠ.
25) RO č. 5/2016 v předloženém znění s projednanými změnami. Vyřizuje OFŠ..
26) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z programu regenerace městské památkové
rezervace Horšovský Týn mezi Městem Horšovský Týn a vlastníkem společenství vlastníků nám.
Republiky 7, H. Týn – zástupcem paní I. S. ve výši 61.500,-Kč. Vyřizuje OVVPP.
27) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z programu regenerace městské památkové
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rezervace Horšovský Týn mezi Městem Horšovský Týn a vlastníkem panem A. M., paní Z. G. ve
výši 107.000,-Kč. Vyřizuje OVVPP.
28) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z programu regenerace městské památkové
rezervace Horšovský Týn mezi Městem Horšovský Týn a vlastníkem paní J. F. ve výši 111.700,-Kč.
Vyřizuje OVVPP.
14/2016 B. Bere na vědomí:
1) zprávu o přijatých organizačních opatřeních k zabezpečení usnesení jednání ZM č. 13 ze dne
27. 6. 2016 včetně stavu jeho plnění.
2) zprávu z jednání RM za období od 27. 6. 2016 do 12. 9. 2016.
3) zprávu FV ZM.
4) zprávu Výboru pro územní rozvoj ZM.
14/2016 C. Vydává:
1) OZV č. 4/2016 o stanovení případů, ve kterých se neuplatní doba nočního klidu. Pro účely RM
vyřadit z usnesení. Vyřizuje KS.
14/2016 D. Ruší:
1) svoje usnesení v bodě 13/2016 G. 1), kde ZM ukládá RM předložit do příštího jednání ZM
projektové listy na rekonstrukci míčovny a sýpky, v části týkající se sýpky. Vyřizuje KS.
14/2016 E. Souhlasí:
1) se zahrnutím pozemku pana J. Č., parc.č. 816/1 v k.ú. Horšovský Týn, do ploch výroby a
skladování do pořizovaného návrhu územního plánu Horšovský Týn. Vyřizuje starosta.
2) se zahrnutím pozemku manželů S., parc.č. 32/1 v k.ú. Svinná u Štítar - část pozemku pro bydlení
(RD) do pořizovaného návrhu územního plánu Horšovský Týn. Vyřizuje starosta.
3) se zahrnutím pozemku pana M. C., lokalita v sousedství motokrosového areálu p.č.
1929/1,1950/14 do lokality pro střelnici (plocha sportoviště) do pořizovaného návrhu územního
plánu Horšovský Týn. Vyřizuje starosta.
4) se zahrnutím pozemku P. Z. lokalita nad hřbitovem p.č. 817/1, 817/7, 819, 820 - ponechat dle
dnes platného ÚP SÚ Horšovský Týn do pořizovaného návrhu územního plánu Horšovský Týn.
Vyřizuje starosta.
5) se zahrnutím pozemku pana P. F., pozemek parc.č. 279/2 v k.ú. Hašov - vydáno územní
rozhodnutí (z roku 2006) pro stavbu RD do pořizovaného návrhu územního plánu Horšovský Týn.
Vyřizuje starosta.
6) se zahrnutím pozemku firmy Gerresheimer s r.o. zřízení parkoviště v lokalitě navazující na
stávající pozemky společnosti do pořizovaného návrhu územního plánu Horšovský Týn. Vyřizuje
starosta.
7) s průběhem severního obchvatu města Horšovský Týna dle předloženého návrhu a jeho
zapracováním do pořizovaného návrhu územního plánu Horšovský Týn. Vyřizuje starosta.
14/2016 F. Zplnomocňuje:
1) RM zajistit kroky, které povedou k podání rozporu ve vyměření pokuty ÚZSVM. Vyřizuje RM.
Řešeno na jiném místě zápisu viz bod 45/16.
14/2016 G. Vyslovilo:
1) zájem o odkoupení pozemků v lokalitě U Obory v Horšovském Týně od třetích osob. ZM
pověřuje RM zahájením jednání s vlastníky pozemků ve výše uvedené lokalitě. Vyřizuje starosta.
5) Nové věci k projednání
45/1 RM ukládá pracovníkům OFŠ provést finanční kontrolu hospodaření příspěvkových
organizací (MŠ, ZŠ, ZUŠ, MKZ, CHD) v souladu se zákonem č. 320/2001 a to nejpozději do 9. 12.
2016. Vyřizuje OFŠ.
45/2 RM projednala žádost o vyjádření k vydání licence k provozování veřejné linkové osobní
vnitrostátní dopravy na lince č. 409009 H. Týn – Stod – Stříbro. RM nemá připomínek k umístění
zastávek a vedení trasy této linky po místních komunikacích. Vyřizuje KS.
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45/3 RM projednala žádost o prodloužení smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru v ulici
Dobrovského 253 PČR Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje se sídlem Plzeň 2, Nádražní 2,
306 28. RM souhlasí s prodloužení smlouvy o výpůjčce k nebytovému prostoru do 31. 12. 2017.
Vyřizuje Bytes.
45/4 RM projednala oznámení o konání shromáždění příznivců politického hnutí STAROSTOVÉ
A NEZÁVISLÍ dne 4. 10. 2016 od 13:00 do 16:00 hodin v prostoru parkoviště před obchodním
domem Dr. E. Beneše 13, Horšovský Týn. RM souhlasí s konáním mítinku za předpokladu, že
svolavatel zajistí akci řádně označenými pořadateli. Vyřizuje KS.
45/5 RM na základě návrhu a doporučení Komise pro přidělování bytů v DPS přidělila byt č. 13,
severní strana, o výměře 43,45 m2 paní J. D. Vyřizuje Bytes HT.
45/6 RM projednala žádost JSDHO Horšovský Týn a souhlasí s nákupem plechové garáže
o rozměrech 4x7 m pro JSDHO Horšovský Týn za cenu 45.307,- Kč včetně DPH. Částka bude
hrazena z rozpočtu města, kapitola požární ochrana. Vyřizuje KS.
45/7 RM souhlasí s přiznáním odměny ředitelce MKZ Horšovský Týn za mimořádné úsilí při
plnění úkolů spojených se zajištěním Anenské poutě 2016 v upravené výši oproti navržené. Odměna
bude vyplacena z rozpočtu organizace. Vyřizuje KS a MKZ.
45/8 RM projednala a schválila cenovou nabídku Pavla Bukovanského, Blížejov 231, 346 01,
IČO: 64185435 na dodání reflexních pásek pro žáky ZŠ a MŠ. Vyřizuje místostarosta.
45/9 RM projednala žádost ÚZSVM o vyjádření, zda má město zájem o bezúplatný převod
pozemku KN 2413/11 v k.ú. Horšovský Týn. RM postupuje tuto žádost do jednání ZM
s doporučením požádat o převod tohoto pozemku. RM ukládá odboru MIM připravit podklady do
jednání ZM. Řeší odbor MIM.
45/10 RM bere na vědomí informaci ÚZSVM o záměru prodeje poz. parc. č. 3/2 a poz. parc.
č. 618/6, vzniklých oddělením geometrickým plánem č. 40-172/2016 vypracovaným společností
GEODÉZIE JIHOZÁPAD s. r. o. z pozemků poz. parc. č. 3 a poz. parc. č. 618/1 v k. ú. Kocourov
u Horšovského Týna, do vlastnictví pana J. P. RM nemá výhrady k převodu. Řeší odbor MIM.
45/11 RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nemovitostí ze dne 22. 03. 2013 uzavřené
dne 1. 04. 2013. Předmětem smlouvy o nájmu byly části pozemků KN č. 2273/4, 2585/33 a 2586/5
v katastrálním území Horšovský Týn. Část pozemků již město získalo do svého vlastnictví,
zbývající část, která je předmětem dodatku - parcela č. 2273/4 ostatní plocha – ostatní komunikace
o výměře 92 m² v k.ú. Horšovský Týn, bude dotčena stavbou v rámci rekonstrukce ulice Plzeňská.
Řeší odbor MIM.
45/12 RM bere na vědomí informaci o uplynutí lhůty, po kterou byl zveřejněn záměr města
přenechat výpůjčkou do užívání rybník v Borovici. RM schvaluje smlouvu o výpůjčce, která bude
uzavřena mezi městem a SH ČMS - Sborem dobrovolných hasičů Borovice, pobočným spolkem,
IČ: 65570944, se sídlem Borovice 18, 346 01 Horšovský Týn. Předmětem smlouvy je rybník na
návsi v Borovici na pozemcích KN 788/6 – vodní plocha, rybník o výměře 10 m 2, KN 15/1 – vodní
plocha, rybník o výměře 424 m2 a KN st. 35 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 221 m 2 včetně
vodního díla na této parcele – hráze ohrazující umělou vodní nádrž v katastrálním území Borovice
u Horšovského Týna. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s 3měsíční výpovědní lhůtou. Řeší
odbor MIM.
45/13 RM projednala záměr SOŠ a SOU Horšovský Týn výstavby výcvikové stáje pro skot
s ukázkovou výrobou mléčných produktů ve školním zemědělském areálu v Horšově na pozemku
KN 1741/1. RM nemá námitky k předložené projektové dokumentaci. Řeší odbor MIM.
45/14 RM projednala žádost manželů D. o odkoupení či pronájem části pozemku KN 415/1 o
výměře cca 110 m2 v k.ú. Semošice. Pozemek by využili k uskladnění palivového dřeva a drobné
pěstitelské práce. RM nevyhovuje žádosti. Areál je nutné řešit jako celek. RM ukládá odboru
MIM, aby spolu s Bytes HT předložil návrh využití předmětného areálu. Řeší odbor MIM.
45/15 RM projednala žádost pana T. Š. a sl. K. R., o odkoupení pozemku KN 1586/1 v k.ú. Horšov
za účelem výstavby RD. RM nevyhovuje žádosti z důvodu nevyřešené restituce církevního majetku
v této části města. Řeší odbor MIM.
45/16 RM projednala vyměřenou pokutu od ÚZSVM za údajné porušení podmínek smlouvy
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o bezúplatném převodu nemovitostí (pozemek KN 247/1 k. ú. Horšovský Týn). RM nesouhlasí
s vyměřenou pokutou a pověřuje právního zástupce města JUDr. Táňu Šůsovou k vypracování
odpovědi ve věci rozporu vyměření pokuty. Vyřizuje KS.
45/17 RM projednala a schválila předložený Plán inventur pro rok 2016 v souladu se Směrnicí pro
inventarizaci majetku města Horšovský Týn. Řeší odbor MIM a OFŠ, pro účely RM vyřadit
z usnesení.
45/18 RM zřizuje Ústřední inventarizační komisi (ÚIK) a dílčí inventarizační komise (DIK)
č. 1 – 4. Řeší odbor MIM a OFŠ, pro účely RM vyřadit z usnesení.
45/19 RM jmenuje předsedu ÚIK a její členy a předsedy DIK č.1 – 4 a jejich členy v tomto složení:
Předseda ÚIK: Ing. Jiří Jánský, předseda DIK č. 1:. Ing. Martina Malá, DIK č. 2: David Škopek,
DIK č. 3: Mgr. Jana Tomášková, DIK č.4: Václav Mothejzík
Členové ÚIK: Ing. Anna Jurečková, Václav Mothejzík, Ing. Radek Poslední, Ing. Martina Malá,
Martina Ježková.
Členové DIK č. 1: Jana Matulková, Jana Málková, Ing. Jaroslav Vlasák,
Členové DIK č. 2: Ing. Eva Princlová, Andrea Kollerová, Šárka Žambůrková,
Členové DIK č. 3: Bc. Lucie Hůttová, Hana Žáková,
Členové DIK č. 4: Pavel Lang, Ing. Petr Lahoda,
Zahájení činnosti ÚIK od 3. 10. 2016 z důvodu přípravných prací k provedení inventarizace, DIK
od 31. 10. 2016. Termíny provedení inventarizací: zahájení inventarizace dne 31. 10. 2016,
ukončení inventarizace dne 28. 2. 2017. ÚIK vyhotoví po skončení inventarizace (prvotní
i rozdílové-dokladové) Inventarizační zápis, který bude předložen do nejbližšího jednání Rady
města. Schválené výsledky inventarizace budou předány OFŠ k proúčtování. Řeší odbor MIM
a OFŠ.
45/20 RM projednala žádost pana J. Š. o zajištění přístupu na pozemky parc.č. 220/15 a 220/19
(orná půda) z pozemku parc.č. 220/14, který je veden jako ostatní plocha v majetku Města
Horšovský Týn, vše v k.ú. Věvrov, obec Horšovský Týn. Žadatel uvádí, že pozemky parc.č. 220/15
a 220/19 má pronajaté a že pozemek parc.č. 220/14 je určen k přístupu na ostatní pozemky různých
vlastníků. Pozemek parc.č. 220/14 je propachtován. RM schvaluje ukončení pachtu tohoto
pozemku. RM ukládá odboru MIM provést kontrolu plnění povinností pachtýře. Zpráva zpět do
jednání RM. Řeší odbor MIM. (David Škopek – se zdržel hlasování)
45/21 RM schválila veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi Městem Horšovský Týn a Obcí
Meclov 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 působnosti je stanoven v § 16 odst. 1 a v § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva byla uzavřena
v souladu s § 63 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva
byla uzavřena v souladu s § 63 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.
RM pověřuje starostu podpisem. Vyřizuje odbor KS.
45/22 RM projednala a schválila nabídku ve výši 68.062,50 Kč včetně DPH na zpracování PD v ul.
Dr. E. Beneše prostor u „Míru“ od IK Plzeň s.r.o., IČO:49789066, se sídlem Kozinova 122, 344 01
Domažlice. Vyřizuje starosta.
45/23 RM po projednání schvaluje Zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce na akci: „Rekonstrukce a odbahnění rybníka ve městě Horšovský Týn“. Vyřizuje KS.

Hlasování o jednotlivých bodech, výše uvedených v programu proběhlo veřejně, zdvižením ruky.
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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.
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.
6) RM 41/17 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.
2. Další jednání rady města, se uskuteční v pondělí 10. 10. 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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