Usnesení z jednání rady města číslo 22
ze dne 5. 10. 2015 na MěÚ v Horšovském Týně

Kontrola plnění usnesení RM č. 21
a) Generel kanalizace města Horšovský Týn - CHVaK a.s. předložil prvotní návrh zadání generelu.
Sleduje starosta.
b) 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. Sleduje starosta.
c) RM projednala nabídku společnosti EKO-KOM a. s. na převzetí (odkoupení) nádob na
separovaný odpad (papír, plasty, sklo) od města a jejich následnou zpětnou bezplatnou výpůjčku
městu Horšovský Týn. RM před rozhodnutím považuje za nutné upřesnit podmínky odkupu.
Společnosti EKO-KOM sdělena pořizovací hodnota nádob. Město očekává cenovou nabídku od
firmy EKO – KOM a.s.. Řeší starosta.
d) 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.
– 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). RM ukládá odboru MIM zajistit potřebnou úpravu PD pro samostatné řešení
rekonstrukce klášterního kostela. (Usnesení ZM č. 06 /2015 D bod 3).
– Řeší starosta (změnu Územní studie obytné zóny „U obory“ ve smyslu zrušení plochy pro
BD. V obytné zóně bude připuštěna smíšená zástavba RD a BD).
– RM (připravit pravidla pro vydávání a bezplatnou distribuci Zpravodaje od 1.1.2016).
– Řeší RM a odbor MIM - zájem o koupi a ZM požaduje předložení znaleckého posudku se
stanovením ceny v místě a čase obvyklém u pozemku KN 2578/15 v k.ú. Horšovský Týn.
– Řeší RM a odbor MIM - zájem o koupi a ZM požaduje předložení geometrického plánu
a znaleckého posudku se stanovením ceny v místě a čase obvyklém u pozemku KN 877/1
pozemků KN 877/8, 877/10 a 2597/6 v k. ú. Horšovský Týn – posudek zadán – bude
zhotoven do 15.10.2015.
e) RM vzala na vědomí podklady předložené VpÚR a zaujala k jednotlivým bodům následující
stanoviska:
– odkup pozemků v PZ – Investor požádal o prodloužení lhůty na koupi pozemků v PZ do
31.12.2015,
f) Žádost L. U. o odkoupení části pozemku KN 34/1 v k. ú. Horní Metelsko o výměře 200 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) dle přiložené situace. Žadatelka uvádí, že
požadovaná část pozemku přiléha k její nemovitosti. RM pověřuje starostu projednat žádost s OV
Horní Metelsko.
g) RM vzala na vědomí informaci starosty města o možnosti předčasného splacení projektu Čistá
Radbuza. Ve věci splacení rozhodlo ZM dne 14.9.2015. Mikroregion Radbuza vyčíslil po konzultaci
s auditorem celkový závazek města Horšovský Týn k 21. 9. 2015 ve výši 27.136.388,21 Kč.
h) RM projednala žádost pana V. K. o odkoupení pozemku KN 2279/8 – ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 54 m2 v k. ú. Horšovský Týn. RM nemá výhrady k této žádosti. RM ukládá
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odboru MIM vyžádat si, a následně zpět do jednání RM předložit stanoviska odborů DSH, ŽP a
výboru ÚR k záměru prodeje pozemků KN 2279/5 – ostatní plocha ostatní komunikace o výměře
110 m2, KN 2279/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 31 m2 a KN 2279/8 – ostatní
plocha ostatní komunikace o výměře 54 m2. Řeší odbor MIM.
k) RM se seznámila se zápisem z jednání Města Horšovský Týn a Osadním výborem, které
proběhlo dne 21.7.2015 a vzala tento zápis na vědomí. Ze zápisu vzešel požadavek na zatrubnění
prostoru za rybníkem, které by sloužilo jako cvičiště pro hasiče. Vyřizuje starosta.
Nové věci k projednání
22/1 RM po projednání schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti IE-120005041/1 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, Valdorfská – VN, TS, NN“ a to na pozemcích KN 1273/2, 1273/4, 1280/33,
2424/2, 2521/3, 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. Rozsah zatížení pozemku věcným břemenem byl vyznačen
v geometrickém plánu č. 2630-110/2015 ze dne 30.6.2015. Celkové zatížení pozemku 125 bm,
náhrada činí 25.000,-Kč + DPH v platné výši. RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Řeší
odbor MIM.
22/2 RM po projednání schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti IE-120003831/1/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 – „Oplotec, vzdušné vedení NN“ a to na pozemcích KN 107/9, 1248, 1345/1, 1345/3,
1345/4, 1348/1, 1353/1, k. ú. Oplotec, 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. Rozsah zatížení pozemku věcným břemenem byl vyznačen v geometrickém
plánu č. 71-212/2014 ze dne 24.3.2015. Celková náhrada činí 194.800,- Kč + DPH v platné výši
(zatížení pozemků v délce 974 bm). RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Řeší odbor
MIM.
22/3 RM projednala a schválila předložený Plán inventur pro rok 2015 v souladu se Směrnici pro
inventarizaci majetku města Horšovský Týn. Řeší odbor MIM a OFŠ.
22/4 RM zřizuje Ústřední inventarizační komisi (ÚIK) a dílčí inventarizační komise (DIK) č. 1 – 4.
Řeší odbor MIM a OFŠ.
22/5 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:.Bc. 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, Bc. 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 Poláková, Hana Žáková
Členové DIK č. 4: Pavel Lang, Ing. Petr Lahoda, Ing. Josef Hruška
Termíny provedení inventarizací: zahájení inventarizace dne 30.10.2015, ukončení inventarizace
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dne 12.2.2016. ÚIK vyhotoví po skončení inventarizace (prvotní i rozdílové-dokladové)
Inventarizační zápis, který bude předložen do nejbližšího jednání Rady města. Schválené výsledky
inventarizace budou předány odboru OFŠ k proúčtování. Řeší odbor MIM a OFŠ.
22/6 RM souhlasí s ukončením smlouvy o vedení mzdové agendy s Obcí Křenovy ke dni
31.12.2015 s tím, že ještě v lednu 2016 bude zpracován měsíc prosinec 2015. RM pověřuje starostu
podpisem dohody o ukončení smlouvy o vedení mzdové agendy. Řeší starosta a OFŠ.
22/7 RM souhlasí se zrušením účtu č. 78-1852960217/0100 vedeného u KB, a. s., a to ke dni
31.10.2015, původně zřízeného za účelem příjmu pokut a nákladů řízení na základě měření
radarem. Tato činnost již není vykonávána. Zůstatek účtu bude převeden na příjmový účet města.
Řeší starosta a OFŠ.
22/8 RM po projednání schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-120009288/1 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, Plzeňská 43 - kNN“ a to na pozemcích KN 235/1, 244/3, 2266/1, 2585/4,
2585/43, 2585/45, 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. Rozsah zatížení pozemku věcným břemenem byl vyznačen
v geometrickém plánu č. 2629-105/2015 ze dne 27.7.2015. Celkové zatížení pozemku 167 bm,
náhrada činí 33.400,-Kč + DPH v platné výši. RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Řeší
odbor MIM.
22/9 RM bere na vědomí odpis pohledávek z roku 2008 za pokuty a náklady řízení z důvodu
skočení zákonné lhůty pro vymožení pohledávek. V případě pokut se jedná o 13 poplatníků
a pohledávky ve výši 28.300,-Kč, a v případě nákladů řízení se jedná o 3 poplatníky
s pohledávkami v celkvé výši 3.000,-Kč. RM požaduje info o výši pohledávek a o průběhu
vymáhání. Vyřizuje OFŠ.
22/10 RM bere na vědomí zánik 18 pohledávek za období 2006 – 2009 v případě pokut v celkové
výši 42.200,-Kč a u nákladů řízení v celkové výši 5.674,-Kč z důvodu skončení lhůty k vymožení
pohledávky. RM souhlasí s odpisem 7 pohledávek z 2008 – 2014 v celkové výši 7.000,-Kč za
pokuty a 2.000,-za náklady řízení pro nedobytnost z důvodu zániku firmy a úmrtí. RM požaduje
info o výši pohledávek a o průběhu vymáhání.Vyřizuje OFŠ.
22/11 RM projednala a po úpravě schvalila termíny oddávacích dnů na rok 2016. Řeší odbor VVPP.
22/12 RM projednala žádost paní V. B. o možnosti ponechání předzahrádky Zámecké restaurace po
celý rok. RM nemá námitek a souhlasí. Vyřizuje Bytes.
22/13 RM projednala návrh smlouvy o výpůjčce 2 ks kontejnerů, umístěných ve sběrném dvoře a to
mezi městem Horšovský Týn a Sdružením měst a obcí Plzeňského kraje. RM souhlasí s uzavřením
výpůjční smlouvy a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Dále pak RM projednala dodatek ke
smlouvě o smlouvě budoucí kupní ze dne 24.10.2013 na 2 ks kontejnerů typ VANA o objemu 7 m 3.
Dodatek stanovuje cenu a podmínky koupě. RM souhlasí s návrhem dodatku a pověřuje starostu
jeho podpisem. Vyřizuje starosta.
22/14 RM se seznámila s otevřeným dopisem pana J. T. Běží lhůta pro výpověď ze smlouvy
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o užívání prostor v budově bývalé školy v ul. Vrchlického, Horšovský Týn. Vyřizuje starosta.
22/15 RM bere na vědomí odpis pohledávek místního poplatku za provoz systému sběru, přepravy,
třídění. využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve 2 případech v celkové výši 1.792,-Kč
z let 2012-2015 z důvodu nedobytnosti. RM požaduje info o výši pohledávek a o průběhu
vymáhání. Vyřizuje OFŠ.
22/16 RM bere na vědomí odpis pohledávek místního poplatku za provoz systému sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, v 11 případech v celkové výši 9.059,-Kč
z let 2003-2012 z důvodu uplynutí zákonné lhůty pro vybrání a vymožení. RM požaduje info o výši
pohledávek a o průběhu vymáhání. Vyřizuje OFŠ.
22/17 RM bere na vědomí odpis pohledávek na pokutách místního poplatku za provoz systému
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, v 23 případech u 14
poplatníků v celkové výši 12.902,-Kč z let 2005 - 2006 z důvodu uplynutí zákonné lhůty pro
vybrání a vymožení. RM požaduje info o výši pohledávek a o průběhu vymáhání. Vyřizuje OFŠ.
22/18 RM projednala návrh OFŠ ve věci úpravy OZV č. 4/2012 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
a stavebních odpadů vznikajících na území města Horšovský Týn. RM připomínkovala návrh OZV.
RM bere na vědomí znění OZV se zákonnými změnami a navrhuje změnu ceny s přihlédnutím ke
skutečným nákladům minulého období. Po doplnění OZV zpět do RM, poté RM doporučuje návrh
do jednání ZM. Vyřizuje OFŠ.
22/19 RM projednala a schválila návrh smlouvy o nájmu a poskytování služeb uzavřené mezi
Městem Horšovský Týn a Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. RM pověřuje
starostu podpisem smlouvy. Vyřizuje KS – Ing. Ludvík.
22/20 RM projednala a schválila dodatek smlouvy o nájmu a poskytování služeb uzavřené mezi
Městem Horšovský Týn a Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. RM pověřuje
starostu podpisem smlouvy. Vyřizuje KS – Ing. Ludvík.
22/21 RM projednala žádost ředitele ZŠ Horšovský Týn o povolení výjimky z nejvyššího počtu
žáků ve třídě z důvodu maximální naplněnosti tříd. RM souhlasí s navýšením počtu žáků dle
předložené žádosti. Vyřizuje OFŠ.
22/22 RM vzala na vědomí vyúčtování Anenské poutě 2015 v předloženém znění a souhlasila
s přiznáním mimořádné odměny paní Leoně Císlerové, ředitelce MKZ za mimořádné úsilí při
plnění úkolů spojených se zajištěním Anenské poutě 2015. Odměna bude vyplacena z rozpočtu
organizace. Řeší starosta.
22/23 RM přidělila na návrh Bytové komise byt č. 2 o velikosti 1+1 a výměře 36,20 m2, Jelení 92,
Horšovský Týn slečně R. K. Vyřizuje Bytes HT.
22/24 RM souhlasí s využitím prostor Městského úřadu Horšovský Týn pro doprovodnou soutěž
„Detektivem na zkoušku“ při konání MFF JUNIORFESTU 2015 od 9.11.2015 – do 11.11.2015.
Vyřizuje KS.
22/25 RM se seznámila s nabídkou p. Bohuslava Balcara na vydání publikace „Horšovský Týn
a jeho region – Osvobození 1945“ z edice „Z Normandie přes Ardeny až k nám“. RM souhlasí
s nákupem publikace „Horšovský Týn a jeho region – Osvobození 1945“ v nákladu 500 ks
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a zároveň na základě požadavku MKZ, souhlasí s dotiskem publikací „Paměť domů“ a „Kostel
Svaté Anny na Vršíčku“. Nákup a prodej zajišťuje MKZ prostřednictvím IC. Náklady na vydání
a dotisk připravit do úpravy rozpočtu. Vyřizuje starosta, MKZ, OFŠ.
22/26 RM projednala žádost ZOČSH H. Týn o vybudování WC u chatky v chovatelském areálu
v ul. Jinřicha Jindřicha, Horšovský Týn. RM souhlasí a ukládá zařadit položku do rozpočtu na rok
2016. Vyřizuje MIM, OFŠ.
22/27 RM projednala žádost SDH Horní Metelsko o proplacení části příspěvku vyplývajícího z
uzavřené smlouvy (údržba zeleně). RM souhlasí s proplacením. Vyřizuje starosta, OFŠ.
22/28 RM se seznámila s výzvou k jednání Biskupství plzeňského ve věci historického církevního
majetku. RM pověřuje starostu dalším jednáním. Vyřizuje starosta, MIM.
Hlasování o jednotlivých bodech, výše uvedených v programu proběhlo veřejně, zdvižením ruky.
Dlouhodobé úkoly
1. RM - komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horšovský Týn běží. Řeší MIM.
2. 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.
Další jednání rady města se uskuteční v pondělí 19. 10. 2015 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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