Usnesení z jednání rady města číslo 69
ze dne 27. 11. 2017 na MěÚ v Horšovském Týně

Kontrola plnění usnesení RM č. 68
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. RM 69 Radní
Inf. Lahoda sdělil, že při přípravě podkladů pro směnu bylo LČR zjištěno, že jsou majetkoprávní
nesrovnalosti, které zdrží případnou směnu pozemků. 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. Smlouva řešena
viz. RM 69/2. Vyřizuje MIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
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. RM 68/9 bere na vědomí sdělení ÚZSVM ve
věci stanovení ceny pozemku parc. č. 2301 v k. ú. Horšovský Týn. RM trvá na předložení
odborného odhadu, kterým byla tato cena stanovena. S ohledem na skutečnost, že se jedná o
pozemek při řece Radbuza, RM ukládá odboru MIM vznést dotaz na ÚZSVM, zda byl tento
pozemek, který tvoří levý břeh významného vodního toku Radbuza ve správě Povodí Vltavy,
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státního podniku, byl nabídnut tomuto státnímu podniku k plnění předmětu jejich činnosti. Řeší
odbor 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
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. RM 68 - odpověď odeslána. 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. RM 68 byla informována o podání dovolání a zaplacení soudní poplatku.
Vyřizuje právník, na vědomí OFŠ, MIM.
ch) 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. ZM č. 22 schválilo RO č.5/2017. RM 69 ukládá OŽP důsledně kontrolovat čerpání
rozpočtových položek týkajících se údržby veř. zeleně i odpadového hosp. Vyřizuje Bytes HT, OŽP.
Pro účely RM vyřadit z usnesení.
i) 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. RM
69 projednala další předložený návrh na novou vlajku a revizi znaku. RM trvá na damaskování ve
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znaku a nezavádění dalšího barevného odstínu na vlajce a znaku. Vyřizuje starosta.
j) 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. RM 69 – město obdrželo od
provozovatele CHVaK a.s. kalkulaci na stanovení vodného (38,10 Kč včetně DPH) a stočného
(40,89 Kč včetně DPH). RM schvaluje předloženou výši vodného a stočného. Vyřizuje starosta. Pro
účely RM vyřadit z usnesení.
k) 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. RM 69 – dle sdělení Bytes HT stavba dokončena. Vyřizuje
Bytes HT. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
l) 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. RM 69 projednala podněty výboru a seznam bude
předán Bytesu k vyřešení. Vyřizuje starosta, Bytes HT. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
m) 68/33 RM projednala žádost paní Lenky Kučerové, DiS., pověřené vedením Městské knihovny
Horšovský Týn, o navýšení počtu zaměstnanců knihovny. RM postupuje věc k projednání do
příštího jednání ZM v rámci rozpočtu města na rok 2018, po projednání zpět do RM. Vyřizuje
Městská knihovna HT, KS, OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
n) 68/51 RM projednala žádost paní M. Š. o odložení výpovědi z nájmu městského bytu. Důvodem
výpovědi z bytu je dluh ve výši 57.457,-Kč. RM po projednání ukládá správci Bytes HT dohodnout
splátkový kalendář na úhradu dlužné částky na nájemném nebo jednorázovou úhradu nájemného,
tak aby zůstatek dluhu činil maximálně hodnotu 3 měsíčních nájmů. Dále RM ukládá OSV zjistit
možnost čerpání příspěvku na bydlení nebo jiného příspěvku. RM odkládá své rozhodnutí do
předložení podkladů. RM 69 obdržela sdělení OSV o jednání s paní Š. ve věci žádosti o příspěvek
na bydlení a ve věci splacení dlužné částky. Paní Š. se nedostavila a uvedla, že se odstěhovala do
jiného bydliště. Další plánovaná schůzka byla 22.11.2017 výše jmenovaná se opět nedostavila na
jednání s firmou Bytes a ÚP . RM po projednání nevyhovuje žádosti paní Š. o odložení výpovědi
z nájmu a ukládá Bytesu dokončit řízení a započít s vymáháním dluhu. Vyřizuje Bytes HT, OSV.
Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Nové body k projednání
69/1 RM schválila Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní období 2018.
Schválený sazebník bude zveřejněn. Vyřizuje KS a OFŠ.
69/2 RM po projednání schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.
1036C17/30 mezi ČR- Státním pozemkovým úřadem a městem Horšovský Týn (budoucí strana
oprávněná). Věcné břemeno spočívá v právu zřízení a provozování kanalizace vybudované v rámci
stavby „Odkanalizování města Horšovský Týn – část Horšov“ a to na pozemcích 7/6, 7/13, 1613/3,
1586/19, 1587/10, 1586/13, 2462/1, k.ú. Horšov, vstupu a vjezdu na dotčené pozemky v souvislosti
se stavbou ve prospěch budoucího oprávněného: Města Horšovský Týn – budoucího vlastníka
kanalizace. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu stanovenou dle znaleckého
posudku, minimální sazba činí 1.000,- Kč. Za užívání uvedených pozemků se budoucí oprávněný
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zavazuje uhradit budoucímu povinnému po dobu realizace stavby jednorázovou paušální úplatu ve
výši 10.735,- Kč, která bude uhrazena budoucím oprávněným před podpisem této smlouvy.
Nedojde-li k realizaci stavby do 5 let od data uzavření této smlouvy, smlouva zaniká a tato paušální
úplata se nevrací, bude považována za kompenzaci nákladů spojených s uzavřením této smlouvy.
Rozsah zatížení pozemků bude vyznačen v geometrickém plánu vyhotoveném na náklady
budoucího oprávněného. Náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí uhradí budoucí
oprávněný. RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Řeší odbor MIM.
69/3 RM bere na vědomí nabídku zájemce o odkoupení pozemku parc. č. 898/1 – zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 1136 m2, včetně zemědělské stavby bez čp/če a všech součástí a příslušenství
na tomto pozemku zapsaných na LV č. 1317 v katastrálním území Horšovský Týn – Velké
Předměstí, obec Horšovský Týn. Lhůta na předkládání nabídek končí 30.11.2017. Nabídky budou
přeloženy do jednání ZM. Řeší odbor MIM.
69/4 RM projednala žádost společnosti FADIS OSIVA s.r.o., Domažlická 36, HT o souhlas města
s přenecháním propachtovených pozemků města parc.č. 1328/14 a 1328/5 v k.ú. Horšovský Týn
do náhradního užívání třetí osobě na základě podpachtovní smlouvy. Žadatelé uvádí, že důvodem je
zachování původních půdních bloků jako celku a snadnějšímu obhospodařování. RM schvaluje
žádost a souhlasí s přenecháním propachtovených pozemků města parc. č. 1328/14 a 1328/5 v k.ú.
Horšovský Týn do náhradního užívání třetí osobě. Podmínky pachtu pozemku stanovené v původní
pachtovní smlouvě budou implementovány do podpachtovní smlouvy, její doba platnosti bude
vázána na dobu platnosti pachtovní smlouvy. Řeší odbor MIM.
69/5 RM projednala žádost nájemce paní E. V. o ukončení nájmu části pozemku parc. č. 107/1 v
k.ú. Oplotec o výměře 400 m2 k 1.1.2018. RM nemá výhrady a souhlasí s ukončením nájmu k
danému datu. Řeší odbor MIM.
69/6 RM projednala žádost paní J. C. o odkoupení části pozemku parc. č. 43 v k.ú. Horšovský Týn,
kterou na základě nájemní smlouvy užívá a v současné době je část zastavěná stavbou přístřešku k
domu č. p.13. RM nevyhovuje žádosti o odkoupení části pozemku o výměře cca 90 m2 (pod stavbou
přístřešku). RM souhlasí s prodloužením termínu vyklizení pozemku do 31.12.2018. RM ukládá
odboru MIM vznést dotaz žadatelce, za jakých podmínek by prodala pozemek parc.č.26 o výměře
310 m2, jehož součástí je stavba rodinného domu č. p. 13. Řeší odbor MIM. (5-3-2-0)
69/7 RM projednala Zásady tvorby cen pozemků, které bude město prodávat předložené odborem
MIM. RM doporučuje FV připomínkovat návrh do dalšího jednání ZM. Vyřizuje MIM, FV.
69/8 RM projednala informaci odboru MIM týkající se majetkoprávního vztahu k pozemku pod
chodníkem v Semošicích v rámci projektu „kanalizace v Semošicích“. Kanalizace se bude ukládat
do chodníku (stavba chodníku je ve vlastnictví města), pozemek pod chodníkem je ve vlastnictví
Ředitelství silnic a dálnic ČR. RM doporučuje ZM vypořádat majetkoprávní vztah k pozemku pod
chodníkem v Semošicích. RM ukládá MIMu předložit do ZM. Vyřizuje MIM.
69/9 RM projednala návrh Smlouvy o poskytnutí sociální služby, která bude uzavírána mezi
Poskytovatelem – městem Horšovský Týn a Příjemcem – konkrétní fyzickou osobou, za účelem
poskytování úkonů pečovatelské služby ve smyslu Nařízení RM č.1/2007 ze dne 31.1.2007. RM
nemá k předloženému návrhu smlouvy námitek a pověřuje podepisováním těchto smluv vedoucí
odboru sociálních věcí MěÚ Horšovský Týn Bc. Ivetu Křížovou, DiS. Vyřizuje odbor sociálních
věcí.
69/10 RM projednala návrhy předložené spolkem Sýpka 2014 z.s. na možné využití prostor barokní
sýpky v Horšovském Týně po dokončení její rekonstrukce. RM nemá námitek k předloženému
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návrhu a žádá spolek o detailnější rozvržení zamýšlených expozic. Vyřizuje KS.
69/11 RM vzala na vědomí informaci ředitelky MŠ Horšovský Týn paní Aleny Lechnýřové
o uzavření MŠ v době vánočních prázdnin – tj. od 23. 12. 2017 do 31. 12. 2017. Rodiče budou
o uzavření včas informováni. Od 2. 1. 2018 budou v provozu obě mateřské školy. Vyřizuje ředitelka
MŠ.
69/12 RM schvaluje platový výměr ředitelky Chráněné dílny Horšovský Týn p. o., v souvislosti s
nařízením vlády č. 340/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a kterým se s účinností od 1.11.2017
navyšuje stupnice platových tarifů. Vyřizuje OFŠ, ředitelka CHD.
69/13 RM schvaluje platový výměr ředitelky MKZ Horšovský Týn p. o., v souvislosti s nařízením
vlády č. 340/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a kterým se s účinností od 1.11.2017 navyšuje
stupnice platových tarifů. Vyřizuje MKZ.
69/14 RM vzala na vědomí nově připravovanou OZV č. 2/2017 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
RM postupuje tento návrh do jednání ZM. Vyřizuje OFŠ.
69/15 RM projednala návrhy rozpočtu na rok 2018 a návrhy střednědobých výhledů na roky 2019
– 2020 všech příspěvkových organizaci a ukládá KS zveřejnit návrh rozpočtu 2018 a návrh
střednědobého výhledu na roky 2019 a 2020 zřízených příspěvkových organizací a to min. 15 dní
před jejich schválením v následujícím jednání RM. Vyřizuje OFŠ a KS.
69/16 RM schvaluje poskytnutí odměny panu Mgr. Pavlu Janskému, řediteli Základní školy
Horšovský Týn, okres Domažlice, příspěvkové organizace, paní Aleně Lechnýřové, ředitelce
Mateřské školy Horšovský Týn, okres Domažlice, příspěvkové organizace a paní Aleně Svobodové,
ředitelce Základní umělecké školy Horšovský Týn, Sady Petra Bezruče 101 dle předloženého
návrhu. Odměny budou vyplaceny z rozpočtu organizace z prostředků na platy ze státního
rozpočtu. Vyřizuje OFŠ.
69/17 RM schvaluje poskytnutí odměny paní Leoně Císlerové, ředitelce Městského kulturního
zařízení Horšovský Týn, příspěvkové organizace, paní Janě Macánové, ředitelce Chráněné dílny,
příspěvkové organizace dle předloženého návrhu. Odměny budou vyplaceny z rozpočtu organizace.
Vyřizuje OFŠ, KS, MKZ,CHD.
69/18 RM 67/21 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. RM 69 navrhuje řešit zastřešení hasičské zbrojnice
smlouvou o dílo s žadatelem a proplatit daňové doklady na pořízení materiálu do maximální výše
50.000,- Kč vč. DPH (hrazeno z kapitoly rozpočtu - Požární ochrana celkem), žadatel provede
stavební práce ve vlastní režii. Žadatel s tímto návrhem souhlasí. RM projednala návrh smlouvy
o dílo mezi Městem Horšovský Týn a SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Věvrov. RM schvaluje
návrh smlouvy a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. Vyřizuje místostarosta.
69/19 RM projednala návrh smlouvy o spolupráci při validaci údajů pro účely služby mojeID mezi
Městem Horšovský Týn a CZ.NIC, z.s. p.o., se sídlem Milešovská 1136/5, 130 00 Praha 3, IČ
67985726. Předmětem smlouvy je provádění validace kontaktů pro CZ.NIC, z.s. p.o. Za
provedenou validaci náleží městu odměna dle čl. 5 smlouvy. RM souhlasí se zněním smlouvy
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a pověřuje starostu podpisem. Vyřizuje KS – Ing. Ludvík.
69/20 RM jmenuje poručníkem nezl. B. N. za Město Horšovský Týn sociální pracovnici OSPOD
Lenku Goliatovou, DiS. Vyřizuje OSV.
69/21 RM jmenuje v době nepřítomnosti poručnice Lenky Goliatové za poručníka nezl. B. N. za
Město Horšovský Týn sociálního pracovníka OSPOD Zdeňka Doktora DiS.. Vyřizuje OSV.
69/22 RM vzala na vědomí harmonogram auditu, který bude prováděn v 1. pol. Roku 2018
společností PKM AUDIT Consulting s.r.o., se sídlem Národní 43/365, Praha 1. Vyřizuje OFŠ.
69/23 RM projednala cenovou nabídku ČEZ prodej s.r.o. na dodávku el. energie pro město
Horšovský Týn a jím zřízené organizace pro rok 2018. RM souhlasí s předloženou cenovou
nabídkou a pověřuje starostu podpisem přijetí nabídky. Vyřizuje místostarosta.
69/24 RM bere na vědomí Protokol o splnění podmínek účasti v zadávacím řízení u vybraného
dodavatele a Zprávu o hodnocení nabídek podaných v rámci zadávacího řízení nadlimitní veřejné
zakázky na dodávky na: „POŘÍZENÍ CISTERNOVÉ AUTOMOBILOVÉ STŘÍKAČKY“. Výzva k
podání nabídky byla zveřejněna na profilu zadavatele. Nabídku ve lhůtě předložil 1 uchazeč. RM
schvaluje výběr nejvýhodnější nabídky na realizaci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky na:
„POŘÍZENÍ CISTERNOVÉ AUTOMOBILOVÉ STŘÍKAČKY“ a přiděluje tuto veřejnou zakázku
uchazeči WISS CZECH, s.r.o. se sídlem Halenkovice 10, 763 63 Halenkovice, IČO 293 05 934,
který předložil tuto nabídku dle stanovených kritérií jako nabídku s nejnižší nabídkovou cenou
6.232.200 Kč bez DPH. Rozhodnutí RM je shodné se závěry hodnotící komise. RM schvaluje
smlouvu s vybraným uchazečem a pověřuje starostu podpisem po předložení originálů nebo
ověřených kopií dokladů o kvalifikaci dodavatele. Vyřizuje místostarosta a velitel JSDHO H.Týn.
69/25 RM projednala žádost SDH Podražnice 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.
69/26 RM vzala na vědomí doplnění č. 3/2017 Plánu velkých oprav bytových a nebytových prostor
domů, města Horšovský Týn ve správě Bytes HT, spol. s r.o. předložený spol. Bytes HT, spol. s r.o.
Vyřizuje Bytes.
69/27 RM projednala návrh Dodatku č. 8 ke Smlouvě o nájmu věcí movitých a nemovitých ze dne
15. 1. 2002 mezi Městem Horšovský Týn a CHVaK a.s., Bezděkovské Předměstí 388, 344 78
Domažlice. RM souhlasí a pověřuje starostu podpisem dodatku č. 8. Vyřizuje starosta.
69/28 RM projednala cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na akci „Horšovský
Týn – Stavební úpravy místní komunikace v ul. ČSLA“ předloženou spol. Ptáčník - Dopravní
stavby s.r.o., se sídlem Cihlářská 552, 34401 Domažlice, ve výši 89.000 Kč bez DPH, tedy 107.690
Kč s DPH. RM souhlasí s cenovou nabídkou a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo po
zajištění financování v RO č. 6/2017. Vyřizuje starosta, OFŠ.
69/29 RM projednala návrh Smlouvy o společném zadávání veřejné zakázky na akci „Rekonstrukce
Masarykovy ulice (Horšovský Týn)“ mezi Městem Horšovském Týně a SÚS PK, p.o., se sídlem
Škroupova 18, 306 13 Plzeň. Předmětem smlouvy je společné zadávání veřejné zakázky pod
názvem „Rekonstrukce Masarykovy ulice (Horšovský Týn)“. Cílem společného zadávání je výběr
ekonomicky nejvýhodnější nabídky v zadávacím řízení a uzavření smlouvy na plnění veřejné
zakázky s vybraným dodavatelem. RM souhlasí se zněním smlouvy a pověřuje starostu podpisem.
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Vyřizuje starosta, na vědomí MIM.
69/30 RM projednala žádost předloženou správcem Bytes HT, kterou obdržela od Policie ČR
o prodloužení výpůjčky na služebnu Policie ČR umístěnou do objektu ve vlastnictví města v ulici
Dobrovského 253, Horšovský Týn. RM souhlasí s prodloužením výpůjčky do 31.12.2019. Vyřizuje
Bytes HT.
69/31 RM projednala žádost předloženou správcem Bytes HT, kterou obdržela od Svazu průmyslu
a dopravy ČR, Ed. Beneše 21, Plzeň o výpůjčky prostor v období od 22.1.2018 do 5.2.2018 na
propagaci Plzeňského regionu umístěním reklamní desky. RM souhlasí se žádostí a ukládá Bytesu
HT dohodnout umístění a podmínky. Vyřizuje Bytes HT.
69/32 RM vzala na vědomí informaci od Diecézní charity Plzeň, Hlavanova 16, Plzeň o získání
dotace na rekonstrukci objektu v ul. B. Němcové 35, Horšovský Týn, kde vznikne komunitní
centrum. Vyřizuje KS, na vědomí OSV.
69/33 RM vzala na vědomí informaci prokuristy Horšovskotýnských lesů s.r.o. pana Lišky
o mimořádné situaci (kalamitní těžba). RM pověřuje starostu jednáním o uzavření dodatku
k nájemní smlouvě. Vyřizuje starosta, prokurista.
Hlasování o jednotlivých bodech, výše uvedených v programu proběhlo veřejně, zdvižením ruky (55-0-0 mimo bod 69/6 – pan Škopek a Křivka byli proti).
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
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. RM 69 vzala na vědomí informaci o nákupu výzdoby. Vyřizuje Bytes HT. Pro
účely RM vyřadit z usnesení.
 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.
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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 11. 12. 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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