Usnesení z jednání rady města číslo 46
ze dne 10. 10. 2016 na MěÚ v Horšovském Týně

Kontrola plnění usnesení RM č. 45
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. Nutno
zohlednit probíhající digitalizaci území. 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. RM projednala 10.10.2016 geofyzikální průzkum – Horšovský Týn – Přemostění
řeky Radbuzy a souhlasí s objednáním zjednodušené PD řešící dopravní obslužnost zbývajících
pozemků pana S. Vyřizuje starosta.
c) RM 31/25 se opět vrátila k rozpracovanému návrhu územní studie Lidická. RM doporučuje řešit
lomenou komunikaci jako jednosměrnou. 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. RM
pověřuje starostu dalším jednáním v této záležitost možnosti změny rozsahu II. etapy, RM požaduje
kryty pochozích a pojezdových ploch v asfaltu. 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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Nové věci k projednání
46/1 RM projednala předloženou žádost od společnosti JH projekt s.r.o. Klatovy o vyjádření ke
stavbě „Horšovský Týn, přípojka k pozemku KN 598/1“ umístění zemního kabelu NN v pozemku
města KN 2313/1, 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. 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. Rozsah zatížení pozemků bude vyznačen v geometrickém
plánu, vyhotoveném na náklady budoucího oprávněného. Řeší odbor MIM.
46/2 RM po projednání schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-120009713/1 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 –
„Horšovský Týn, Domažlická, 816-17-kNN“ a to na pozemcích města KN 816/15, 816/17 a 2589/3,
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, 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. 2662-495/2015 ze dne 8.12.2015. Celková náhrada činí 14.400 Kč + DPH v platné výši.
RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Řeší odbor MIM.
46/3 RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu pod
názvem „Oprava povrchu stávajícího chodníku ul. Pivovarská Horšovský Týn včetně opravy vpustí
a vyrovnání obrub a vjezdů do přilehlých objektů“ a přiděluje tuto veřejnou zakázku uchazeči
FINAL KOM s.r.o., IČ: 02877155, se sídlem Kocourov 36, 339 01 Mochtín, který předložil tuto
nabídku s nejnižší nabídkovou cenou 1.569.175,46 Kč vč. DPH. Zakázka bude hrazena z kapitoly
rozpočtu města Skupina 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství, Doprava celkem položka 17.
RM schvaluje smlouvu o dílo s vybraným uchazečem a pověřuje starostu podpisem. Vyřizuje Bytes.
46/4 RM projednala žádost a přidělila z rozpočtové kapitoly Individuální dotace organizacím na
společenské a kulturní akce dotaci SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Borovice ve výši 3.000,Kč. RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Horšovský Týn jako poskytovatelem
dotace z rozpočtové kapitoly Individuální dotace organizacím na společenské a kulturní akce a SH
ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Borovice jako příjemcem dotace. RM pověřuje starostu
podpisem smlouvy. Vyřizuje OFŠ.
46/5 RM projednala žádost a přidělila z rozpočtové kapitoly Individuální dotace společenským
organizacím pracujících s dětmi a mládeží dotaci Tělovýchovné jednotě Dynamo Horšovský Týn,
z.s. ve výši 20.000,- Kč. RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Horšovský Týn
jako poskytovatelem dotace z rozpočtové kapitoly Individuální dotace společenským organizacím
pracujících s dětmi a mládeží a Tělovýchovnou jednotou Dynamo Horšovský Týn, z.s. jako
příjemcem dotace. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. Vyřizuje OFŠ.
46/6 RM bere na vědomí odpis pohledávek na pokutách místního poplatku za provoz systému
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve 4 případech
u 2 poplatníků v celkové výši 1.968,-Kč z let 2005-2006 z důvodu uplynutí zákonné lhůty pro
vybrání a vymožení. Vyřizuje OFŠ.
46/7 RM bere na vědomí odpis pohledávek místního poplatku za provoz systému sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v 49 případech v celkové výši 50.399,-Kč
z let 2002-2012 z důvodu uplynutí zákonné lhůty pro vybrání a vymožení. Vyřizuje OFŠ.
46/8 RM bere na vědomí odpis pohledávek místního poplatku za provoz systému sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, v 5 případech v celkové výši 11.471,00 Kč
z let 2006-2016 z důvodu nedobytnosti pro úmrtí nemajetného poplatníka nebo pro insolvenční
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řízení. Vyřizuje OFŠ.
46/9 RM bere na vědomí zánik pohledávek z let 2008-2016 dle přiloženého seznamu 59 případů
v celkové výši 177.050,-Kč pohledávek pokut a 24 případů ve výši 23.500,- Kč pohledávek nákladů
řízení z důvodu skončení lhůty k vymožení pohledávky. Rada Města Horšovský Týn dává souhlas
k odpisu těchto pohledávek pro prekluzi z účetnictví. Vyřizuje OFŠ.
46/10 RM souhlasí s odpisem pohledávek pro nedobytnost z let 2008-2016 dle přiloženého
seznamu 8 případů v celkové výši 18.800 Kč pohledávek pokut a 4 případů ve výši 3.500 Kč
pohledávek nákladů řízení pro nedobytnost z důvodu úmrtí a nemajetnosti, dále pro insolvenci
a osobní bankrot. Rada Města Horšovský Týn dává souhlas k odpisu těchto pohledávek pro
nedobytnost z účetnictví. Vyřizuje OFŠ.
46/11 RM bere na vědomí odpis pohledávek pokut v 7 případech ve výši 186.400,- Kč a na ně
navazujících 6 pohledávek ve výši 6.000,- Kč pohledávek nákladů řízení z důvodu prekluze. RM
postupuje věc do jednání ZM. Vyřizuje OFŠ.
46/12 RM vzala na vědomí oznámení ředitele Základní školy Horšovský Týn o vyhlášení
ředitelského volna na pátek 18. 11. 2016. Vyřizuje KS.
46/13 RM po projednání schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele: MUHT
6632/2016 MIM; zhotovitele: S17-023-0022, uzavřené dne 14. 07. 2016 mezi městem
a zhotovitelem společností SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD
na akci: „Chodník v ulici Pivovarská“. Předmětem dodatku č. 1 jsou více a méně práce na stavbě
(snížení ceny díla). RM pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku. Řeší odbor MIM.
46/14 RM projednala a bere na vědomí stavebně technické posouzení objektu Základní školy
Horšovský Týn – stará škola v ul. Vrchlického, Horšovský Týn ze kterého vyplývá dobrý technický
stav objektu nevyžadující jeho demolici. RM ukládá starostovi pozvat zpracovatele posudku do
příštího jednání RM. Vyřizuje starosta.
46/15 RM rozhodla o nezaplacení vyměřené pokuty a zároveň projednala odpověď ve věci – RM
45/16 vypracovanou právní zástupkyní města JUDr. Táňu Šůsovou ve věci rozporu vyměření
pokuty. RM souhlasí se zněním dopisu a pověřuje starostu podpisem. Vyřizuje KS.
46/16 RM odvolává člena z komise pro regeneraci MPR pan Ing. Jana Lengála a jmenuje Ing. Janu
Kölblovou. Vyřizuje KS.
46/17 RM projednala a na návrh bytové komise přidělila byt č. 15 v domě Lidická 262, Horšovský
Týn, o velikosti 1+1 o výměře 40 m², panu M. B. Vyřizuje Bytes.
46/18 RM projednala podnět občanů ze Zahradní ulice ve věci posouzení a případného odstranění
nebezpečných stromů. Dle vyjádření prokuristy Horšovskotýnské lesy s.r.o. jsou stromy v pořádku.
Dále upozornil a doložil fotodokumentací, že dochází k neoprávněnému užívání pozemků v dané
lokalitě. RM ukládá zajištění odstranění závadného stavu. RM ukládá Horšovskotýnským lesům
s.r.o., aby zajistila užívání předmětných pozemků v souladu se zákonem o lesích. Vyřizuje
prokurista.
46/19 RM jmenuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve výběrovém řízení veřejné zakázky
malého rozsahu na akci: „Rekonstrukce a odbahnění rybníka ve městě Horšovský Týn“ ve složení:
Ing. Lenka Helgertová (náhradník Bc. Lucie Soukupová), Ing. Anna Jurečková (náhradník Martina
Kramárová), Václav Mothejzík (náhradník David Škopek). Vyřizuje KS.
46/20 RM schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na zpracování PD rekonstrukce ulic II. pětiletky
a U garáží v H. Týně uzavřené mezi městem a zhotovitele IK Plzeň s.r.o. Předmětem dodatku je
rozšíření díla o PD veřejného osvětlení za 26.000 Kč bez DPH a prodloužení termínu dokončení
I. etapy do 15. 11. 2016. RM pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku. Řeší odbor MIM.
46/21 RM souhlasí se zrušením příjmového účtu města H. Týn č. ú. 1003043019/5500 vedeného
u Raiffeisenbank, a.s., ke dni 31. 10. 2016 z důvodu neupotřebitelnosti. RM ukládá OFŠ obeznámit
se situací subjekty, které případně převádí finanční prostředky na tento účet. Zrušení účtu
s Raiffeisenbank, a.s. vyřizuje OFŠ a starosta.
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.
Další jednání rady města, se uskuteční v pondělí 24. 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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