Usnesení z jednání rady města číslo 52
ze dne 16. 1. 2017 na MěÚ v Horšovském Týně

Kontrola plnění usnesení RM č. 51
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. po zajištění financování v RO č. 6. PD objednána u Ing. Rojta, Domažlice.
Vyřizuje starosta a OFŠ.
c) 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.
d) 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. RM souhlasí s objednáním přepracování PD objektu opěrné zdi ve smyslu dohodnutého
řešení s panem K. Požádána PK o nabídkovou cenu změny projektu. PK předložila nabídku, řešeno
na jiném místě zápisu viz. 52/23. Vyřizuje starosta, na vědomí MIM.
e) RM 47/23 projednala smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické
mapy Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje mezi Městem Horšovský Týn a Plzeňským
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krajem schválenou RM 85/6 23.4.2014 ve které se město Horšovský Týn zavázalo k vydání OZV
o vedení technické mapy obce. RM pověřuje místostarostu k doplnění informací – počet obcí,
využívajících již tento nástroj. Zpráva do příští RM. Projednáno v RM 48/9. Po doplnění informací
místostarostou pověřuje RM tajemnici MěÚ k přípravě OZV o vedení technické mapy obce, včetně
přechodných ustanovení, do jednání ZM. Návrh OZV odeslán dozorovému orgánu ke kontrole,
návrh zkontrolován i KÚ Plzeňského kraje. Vyřizuje ZM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
f) 49/13 RM se seznámila s návrhem cen vodného a stočného pro rok 2017, předloženým
provozovatelem vodohospodářské infrastruktury města společností CHVaK a.s.. RM nesouhlasí
s kalkulací cen a RM pověřuje starostu jednáním s provozovatelem VH infrastruktury. Vyřizuje
starosta.
g) 49/23 RM projednala informaci tajemnice o požadavcích rodičů žáků 2. C ZŠ Horšovský Týn.
Z třídní schůzky ze dne 24. 11. 2016 vzešel podnět na nutnost pořízení uzamykatelných skříněk pro
děti na I. stupni, pořízení videotelefonu i ke dveřím u hlavního vstupu do školy pro účely družiny
a dalším podnětem je pořízení elektronického zámku na čipy na vstup do školy pro jednotlivé žáky.
Důvodem je neustálé vyčkávání na vpuštění žáku do školy po zahájení vyučování (např. po
příchodu od lékaře atd.). RM pověřuje starostu projednáním podnětů s ředitelem školy a se školskou
radou. RM za účasti ředitele Základní školy Horšovský Týn provedla prohlídku školy a projednala
požadavky rodičů a další provozní problémy školy. Doporučuje projednání ve školské radě, po
projednání návrhy zpět do RM. Vyřizuje ředitel ZŠ, KS, OFŠ – Škardová. Na vědomí školská rada.
Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Nové věci k projednání
52/1 RM ukládá odboru MIM zveřejnit záměr města rozšířit v souladu s čl. II bod 3 Smlouvy
o nájmu věcí nemovitých a movitých ze dne 15.1.2002, ve znění dodatku č.6 ze dne 31.3.2011,
uzavřené se společností Chodské vodárny a kanalizace, a.s., IČ 49788761, se sídlem Bezděkovské
předměstí 388, 344 01 Domažlice, předmět této smlouvy o odlehčovací stoku OS – z B37 (PEHD DN600) v Pivovarské ulici v Horšovském Týně v délce 9,5 m. Řeší odbor MIM, pro uplynutí
lhůty na zveřejnění zpět do jednání RM.
52/2 RM projednala žádost pana J. J. o vyjádření ke stavbě přípojky NN k pozemku KN 624/2, k.ú.
Horšovský Týn. Nová přípojka bude po realizaci ve vlastnictví žadatele. Bude uložena v pozemku
města KN 2307, k. ú. Horšovský Týn (stavbou nebude dotčena komunikace). Pilíř pro
elektroměrový rozvaděč bude umístěn na pozemku žadatele. RM souhlasí se stavbou dle předložené
žádosti a situace. Řeší odbor MIM.
52/3 RM bere na vědomí informaci nájemce - společnost Bytes HT, s.r.o., o plnění podmínek
smlouvy o nájmu movitých věcí (plynové kotelny) ze dne 19. 3. 2002, ve znění dodatku č. 6 ze dne
2. 2. 2016. Nájem pro 2017 je 810.355 Kč + příslušná sazba DPH. Řeší odbor MIM.
52/4 RM bere na vědomí informaci odboru MIM o zahájeném řízení o povolení výjimky pro
umístění stavby přístřešku u RD č. p. 32 v Semošicích na parc. č. 322 v k. ú. Semošice. Přístřešek
12x6m tvoří otevřená stěnová konstrukce se dvěma ocelovými sloupky, která je situovaná na hranici
s pozemkem města KN 1179 (parcela nemá založený list vlastnictví), resp. parcelou ve
zjednodušené evidenci PK 1922/1. RM souhlasí s udělením výjimky za podmínky, že dešťové vody
z nově postaveného přístřešku nebudou vypouštěny na pozemky v majetku města. Řeší odbor MIM.
52/5 RM projednala a doporučuje ZM vyhlásit dle Zásad a pravidel pro poskytování dotací
z rozpočtu Města Horšovský Týn na rok 2017 tyto programové dotace: „Jednorázové akce pro
mládež“, „Reprezentace města“, „Podpora činnosti - sport a tělovýchova - reprezentace města
v dlouhodobých mistrovských soutěžích“ s termínem pro podání žádostí o dotaci od 15. 3. 2017 do 14. 4. 2017. Vyřizuje ZM.
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52/6 RM projednala a souhlasí s podáním žádosti o finanční prostředky z dotačního programu
Plzeňského kraje „Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách
a staveb drobné architektury; kopie sochařských děl v exteriéru na území Plzeňského kraje“. RM
souhlasí s podáním žádosti v rámci programu na opravu kaple u Borovice, na pozemku parc.
č. 764/3 v k. ú. Borovice u Horšovského Týna. Vyřizuje KS.
52/7 RM projednala žádost Tělovýchovné jednoty Dynamo Horšovský Týn, z.s. a souhlasí
s posunutím termínu předložení finančního vypořádání dotací poskytnutých spolku Městem
Horšovský Týn v roce 2016 z důvodu momentálního zdravotního stavu předsedy spolku do
30. 6. 2017. Vyřizuje OFŠ.
52/8 RM souhlasí s podáním žádosti o finanční prostředky z dotačního programu Plzeňského kraje
„Program stabilizace a obnovy venkova pro rok 2017“. RM souhlasí s podáním žádosti v rámci
programu na úsek místní komunikace v části Lazce na pozemku p. č. 2382/1 v k. ú. Horšovský Týn.
Vyřizuje KS.
52/9 RM projednala vyjádření majitelů nemovitostí Masarykovy ul., kteří mají zájem o vybudování
plynové přípojky ke svým nemovitostem. RM požaduje nabídky na vypracování PD a současně
ukládá KS provedení průzkumu zájmu o plynofikaci v lokalitě Malé předměstí. Vyřizuje starosta,
KS.
52/10 RM projednala dopis sdružení „LUNGTA“ se sídlem Dlouhá 33, Praha se žádostí o opětovné
připojení se k akci „Vlajka pro Tibet“, která se uskuteční dne 10. března 2017, kdy bude
připomenuto 58. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci ve Lhase, při němž zemřeli desítky
Tibeťanů. RM doporučuje ZM připojení se k uvedené akci „Vlajka pro Tibet“ a vyvěšení tibetské
vlajky dne 10. března 2017 na budově MěÚ – nám. Republiky 52, Horšovský Týn. Podklady do ZM
připraví tajemnice. Řeší ZM.
52/11 RM se seznámila a vzala na vědomí zápis ze 7. Shromáždění zástupců členských obcí VSOD
(Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka), které se uskutečnilo dne 22. 12. 2016 a nemá k němu
připomínky. Vyřizuje KS.
52/12 RM projednala žádost o proplacení finančního příspěvku Sboru dobrovolných hasičů (SDH)
Horšovský Týn za rok 2016. RM konstatuje, že byly splněny všechny body uvedené v Dohodě mezi
městem Horšovský Týn a SDH Horšovský Týn, a souhlasí s proplacením příspěvku. Vyřizuje OFŠ.
52/13 RM souhlasí s návrhem OV Horní Metelsko (příspěvek na výsadbu jedné lípy u křížku za
obcí ve směru na Hašov) za podmínek z usnesení RM 48/8 ze dne 14. 11. 2016. Vyřizuje OŽP.
52/14 RM zmocňuje Bc. Ivetu Křížovou, vedoucí odboru sociálních věcí Městského úřadu
Horšovský Týn ve věci podání a podpisu ,,Finančního vypořádání příspěvku na výkon sociální
práce s výjimkou agendy SPOD pro rok 2016“. Vyřizuje KS a OSV.
52/15 RM zmocňuje Bc. Ivetu Křížovou, vedoucí odboru sociálních věcí Městského úřadu
Horšovský Týn ve věci podání a podpisu ,,Žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na výkon sociální
práce s výjimkou agendy SPOD pro rok 2017“. Vyřizuje KS a OSV.
52/16 RM projednala a souhlasí s upraveným Plánem velkých oprav 2017 – změna č. 1 předložený
Bytes HT. Vyřizuje Bytes.
52/17 RM vzala na vědomí žádost jednatele společnosti Bytes HT, spol. s r.o., IČ 25246097 pana
Zdeňka Křivky o okamžiku zániku funkce jednatele Bytes HT, a to ke dni 26. května 2017 dle § 59,
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odst. 5 Zákona o obchodních korporacích. RM s tímto termínem souhlasí bez námitek. RM ukládá
KS připravit návrh podmínek výběrového řízení na jednatele společnosti Bytes HT, spol. s r.o. do
příštího jednání RM. Vyřizuje KS.
52/18 RM RM projednala cenovou nabídku společnosti Požární bezpečnost staveb s.r.o., Plzeň na
zpracování části PD na rekonstrukci sýpky (variantní řešení, týkající se požární bezpečnosti). RM
souhlasí s cenovou nabídkou ve výši 20.000 Kč bez DPH s požadavkem na zkrácení termínu dodání
a pověřuje starostu objednáním PD. Vyřizuje starosta.
52/19 RM vzala na vědomí informaci starosty o schůzce s vlastníky objektů č. p. 11 a č. p. 12
(Šumava) za přítomnosti makléře RK MMreality. Předmětem schůzky bylo další upřesňování
podmínek prodeje objektů. RM souhlasí s objednáním znaleckého posudku na uvedené objekty.
Vyřizuje odbor MIM.
52/20 RM projednala návrh smlouvy o dílo mezi HZS Plzeňského kraje, sídlem Kaplířova 9, Plzeň
a Městem Horšovský Týn. Smlouva se týká provádění kontrol, servisu a pozáručních oprav
dýchacích přístrojů "Saturn", "Pluto", "Dräger", "Fenzy 5500" a jejich součástí. RM souhlasí
s uzavřením smlouvy a pověřuje starostu podpisem. Vyřizuje KS. .
52/21 RM projednala znalecký posudek tržní ceny a nabídku na odkoupení části dvora poz.
č. 1034/1 a 1034/2 včetně staveb dvou stodol v ulici Pivovarské v bezprostředním sousedství areálu
firmy BYTES HT s.r.o. Za cenu 1.150.000 Kč. RM postupuje věc do jednání ZM. Vyřizuje odbor
MIM.
52/22 RM projednala Smlouvu o podmínkách napojení, spolupráci a součinnosti při realizaci
plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní mezi Městem Horšovský Týn a společností
GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem jejímž předmětem je realizace plynovodních řadů v Plzeňském
předměstí dle PD, zpracované firmou Streicher. RM souhlasí s uzavřením smlouvy a pověřuje
starostu podpisem. Vyřizuje KS.
52/23 RM projednala cenovou nabídku na úpravu PD Rekonstrukce Plzeňské ulice Horšovský Týn
od HBH Projekt spol. s r.o., Brno ve výši 59.774 Kč včetně DPH a s nabídkou souhlasí. Vyřizuje
odbor MIM.
52/24 RM projednala nabídky společností MVM Media Group s.r.o. a Neogenia s.r.o. nabízející
služby městský rozhlas a mobilní rozhlas, která umožňují zasílání informací obyvatelům města.
RM konstatuje, že tyto služby již město má zajištěné pomocí webové stránky města a mobilní
aplikace V Obraze, která umožňuje občanům získat informace o dění ve městě (úřední dokumenty,
kultura atd.) a z tohoto důvodu nesouhlasí s pořízením služeb. Vyřizuje KS.
52/25 RM projednala cenové nabídky od společnosti HT-produkt s.r.o., se sídlem Semošice 26,
346 01 Horšovský Týn, na výměnu garážových vrat v objektu nám. Republiky 52, Horšovský Týn.
RM vybrala nabídku na vrata v barvě ořech. RM souhlasí s realizací v případě souhlasného
závazného stanoviska OVVPP. Vyřizuje KS.
Hlasování o jednotlivých bodech, výše uvedených v programu proběhlo veřejně, zdvižením ruky.
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Dlouhodobé úkoly
1) 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.
2) RM – rekonstrukce Plzeňské ulice. Sleduje starosta.
3) Dotaci „Cyklostezka – Masarykova ulice“. RM 38/10 - Smlouva o spolupráci podepsána. RM se
seznámila s návrhem řešení – PD.
4) RM 41/17 - zápis ze schůze OV v Horním Metelsku dne 3. 7. 2016. Možnosti řešení jednotlivých
bodů budou projednány na dalších jednáních RM. Vyřizuje starosta.
Další jednání rady města, se uskuteční v pondělí 30. 1. 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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