Usnesení z jednání rady města číslo 70
ze dne 11. 12. 2017 na MěÚ v Horšovském Týně

Kontrola plnění usnesení RM č. 69
a) RM pověřuje starostu ve spolupráci s MIM obrátit se na LČR ve věci směny nebo převodu
pozemků - Bažantnice H. Týn. Znalecký posudek rozpracován. RM 69 Ing. Lahoda sdělil, že při
přípravě podkladů pro směnu bylo LČR zjištěno, že jsou majetkoprávní nesrovnalosti, které zdrží
případnou směnu pozemků. Vyřizuje starosta. Přeřadit do dlouhodobých úkolů.
b) RM vzala na vědomí zápis ze schůze OV v Horšově:
 dokončení kanalizace nepřipojených nemovitostí v Horšově; RM 70 veškerá stanoviska jsou
již k dispozici, je pokračováno v realizaci v souladu s PD. Vyřizuje MIM. Pro účely RM
vyřadit z usnesení.
 RM ukládá Bytes zajistit nabídkovou cenu na PD – veřejné osvětlení – nové RD. Vyřizuje
Bytes. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
c) 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, 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. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
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.
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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. RM 70 projednala návrh
a žádost právního zástupce Karpem a.s. o prodloužení lhůty a snížení smluvní pokuty v rámci
mimosoudního řízení. RM postupuje věc do jednání ZM. 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. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
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. RM 70 vzala na vědomí
a souhlasí s dobropisem na sekání trávy od společnosti Bytes HT spol. s r.o., důvodem je špatně
fakturovaná cena sekání za m2 (měla být 1,50 Kč/m2). Vyřizuje OŽP a OFŠ. Pro účely RM vyřadit
z usnesení. 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 znaku a nezavádění dalšího barevného odstínu na vlajce a znaku. Vyřizuje starosta.
j) 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. RM 70 informoval jednatel
Bytes, že dne 29.11.2017 uznala dluh vůči Městu Horšovský Týn a podepsala splátkový kalendář s
tím, že dluh má být splacen do konce června 2018. V případě nedodržení podmínek dohody se stává
výpověď okamžitě platnou. Vyřizuje Bytes HT, na vědomí OSV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
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Nové body k projednání
70/1 RM po projednání schvaluje návrh Smlouvy o právu provést stavbu uzavřenou dle § 1746 (2)
občanského zákoníku s přihlédnutím k § 86, 105 a 110 stavebního zákona ke stavbě
„Odkanalizování města Horšovský Týn, část Horšov – 2. etapa“ mezi městem Horšovský Týn
a vlastníky dotčených nemovitostí KN 1614/6, 1614/5, 1614/4, 1614/3, 1620/1 k.ú. Horšov. Po
dokončení stavby bude uzavřena Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě s následným
zápisem do veřejného seznamu (katastru nemovitostí) za jednorázovou úplatu stanovenou dle
znaleckého posudku. Veškeré náklady související s vyhotovením této smlouvy (znalecký posudek,
geodetické zaměření věcného břemene, poplatky za vklad práva do katastru nemovitostí) hradí
budoucí oprávněný – město Horšovský Týn. Řeší odbor MIM.
70/2 RM projednala předloženou žádost společnosti STEMONT JS s.r.o. Horšovský Týn
o vyjádření - souhlas se stavbou „Horšovský Týn, AZ CZECH – přeložka přípojky VN“ umístění
zemního vedení kabelu VN v pozemcích města KN 1823/74, 1823/107, k.ú. Horšovský Týn. RM
souhlasí se stavbou dle předložené situace. Podmínky pro vstup na pozemky dotčené 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, za
umístění nadzemní stavby technických zařízení inženýrských sítí za kus činí 500,- Kč + DPH
v platné výši. Rozsah zatížení pozemku bude vyznačen v geometrickém plánu, vyhotoveném na
náklady budoucího oprávněného. Řeší odbor MIM.
70/3 RM po projednání schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
č. 1043C17/30 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 Semošice“ a to na pozemcích 1056/50,
1056/55, 1056/1, 2373/4, k.ú. Horšovský Týn, 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 pozemku KN 2373/4 se budoucí oprávněný
zavazuje uhradit budoucímu povinnému po dobu realizace stavby jednorázovou paušální úplatu ve
výši 500,- 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.
70/4 RM projednala předloženou žádost od společnosti PRAVES spol. s.r.o,, Domažlice o vyjádření
ke stavbě „Nové vodní zdroje – k.ú. Dolní Metelsko p.č. 170/1“ jejíž investorem je Meclovská
zemědělská a.s. Navrhovaná stavba řeší posílení zásobování zemědělského areálu Dolní Metelsko
vodou. Vlastní stavbou nebudou dotčeny pozemky města, bude ale prováděna v ochranném pásmu
lesních pozemků (vlastníkem je Město Horšovský Týn) – KN 176/6, 176/4, 174/1, k.ú. Dolní
Metelsko. RM bere na vědomí tuto informaci a nemá námitky ke stavbě, která bude provedena
v souladu s předloženou projektovou dokumentací č. 34/2012, datum 10/2017, DÚR, vyhotovení
společností PRAVES spol. s r.o. RM ukládá MIM zjistit, zdali tato aktivita bude mít dopad na
zásobování vodou obyvatelstva Dolního Metelska. Řeší odbor MIM.
70/5 RM bere na vědomí zápis z jednání Ústřední inventarizační komise ze dne 07.12.2017. RM na
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návrh ÚIK schvaluje vyřazení majetku města na středisku správa v celkové částce 356.310,89 Kč
(nefunkční monitory, PC, telefonní přístroje, poškozené kancelářské židle a nábytek, atd.), na
středisku knihovna v celkové částce 15.457,- Kč (nefunkční PC, laminátor, poškozený nábytek
atd.), dle jednotlivých zápisů na Protokolech o vyřazení majetku. Řeší odbor MIM a FOŠ.
70/6 RM bere na vědomí usnesení Policie ČR ze dne 29.11.2017 o odložení trestní věci podezření
ze spáchání přečinu poškození cizí věci - poškození stromu (dub letní s obvodem kmene ve výčetní
výšce 245 cm) rostoucího na pozemku parc. č. 74 v k. ú. Horšovský Týn, v bývalé zahradě
kapucínského kláštera, která je včetně dřevin chráněna jako kulturní památka a je součástí Městské
památkové rezervace Horšovský Týn. V časovém období, od blíže nezjištěného dne jarního období
roku 2015 do 26. července 2017 došlo k navrtání kmene ve spodní části a dále za užití blíže
nezjištěné chemické látky, postupnému, opakovanému, úmyslnému a cílenému poškozování stromu,
aplikováním chemické látky injektáží do vyvrtaného otvoru stromu. Neznámý pachatel nezvratně
poškodil tento strom a vyvolal tak nutnost jeho pokácení. Jednáním neznámého pachatele vznikla
městu škoda ve výši nejméně 75495 Kč. PČR i nadále bude provádět šetření a další úkony s cílem
získání poznatků vedoucích ke zjištění konkrétního pachatele. Řeší odbor MIM.
70/7 RM bere na vědomí společnou žádost zájemců pana P. B. a paní L. B. o odkoupení dílu číslo 7
(každý ideální ½ k celku) v OZ Lidická II. etapa. Žádost obsahuje veškeré náležitosti, peněžní
jistota složena na účet města. RM postupuje tuto žádost do jednání ZM. Řeší odbor MIM.
70/8 RM bere na vědomí návrh změny hranice obce Mířkov a města Horšovský Týn v rámci
komplexní pozemkové úpravy katastrálního území Křakov a předložený návrh dohody o změně
hranic obcí, Obce Mířkov a Města Horšovský Týn, kterou je řešena první etapa návrhu změn
hranice obcí. Z katastrálního území Horní Metelsko by přešla do katastrálního území Křakov
parcela KN 645, v současné době zapsána na LV 319 o výměře 3001 m2. Důvodem změny je
odstranění spůlnosti silnice vedoucí z Horšovského Týna do Mířkova. Nedílnou součástí Dohody
bude slovní popis hranice, výkaz o celkových výměrách, srovnávací sestavení parcel, výkaz
o dílčích výměrách a mapový snímek návrhu změny katastrální (obecní) hranice a vyjádření
dotčených vlastníků k návrhu na změnu katastrální hranice Křakov - Horní Metelsko. RM postupuje
tento materiál do jednání ZM s doporučením dohodu schválit. Řeší odbor MIM.
70/9 RM bere na vědomí předloženou Výroční zprávu o činnosti Základní školy Horšovský Týn,
okres Domažlice, příspěvková organizace za školní rok 2016/2017. Vyřizuje OFŠ.
70/10 RM projednala informaci OFŠ o nutnosti zmocnit RM k provedení RO č. 7/2017. RM
postupuje věc do jednání ZM. Vyřizuje OFŠ.
70/11 RM projednala Dodatek č. 3 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze dne
9. 5. 2006 mezi firmou ELEKTROWIN a.s. Praha a Městem Horšovský Týn a pověřuje starostu
města podpisem dodatku ke smlouvě. Řeší odbor ŽP.
70/12 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 a 2.1.2018. Rodiče
budou o uzavření včas informováni. Od 3. 1. 2018 budou v provozu obě mateřské školy. Vyřizuje
ředitelka MŠ.
70/13 RM projednala žádost vedoucí Městské knihovny Horšovský Týn na uzavření knihovny pro
veřejnost v době od 22. 12. do 29. 12. 2017. RM souhlasí s uzavřením knihovny v navržených
termínech. Vyřizuje vedoucí knihovny.
70/14 RM projednala žádost SDH Semošice o vyplacení 2. splátky ve výši 7.000 Kč za splnění
4

závazků a úkolů dle smlouvy s městem za rok 2017. Odbor ŽP MěÚ potvrdil splnění závazků. RM
souhlasí s vyplacením částky. Vyřizuje KS a OFŠ.
70/15 RM projednala návrh komise Sociálního fondu na jmenování nového člena za pana Václava
Kopejtka, který ukončil svoji činnost v komisi k 31. 7. 2017. Důvodem je skončení pracovního
poměru. RM jmenuje na návrh komise Sociálního fondu nového člena pana Mgr. Pavla Turnera
s účinností od 1. 1. 2018. Vyřizuje KS.
70/16 RM projednala žádost KS o souhlas s likvidací nálezů, u kterých se v posledních třech letech
nepřihlásili majitelé. Jedná se o nálezy č. 26/2014, 29/2014, 31/2014, 32/2014 – viz příloha. RM
souhlasí s likvidací nálezů dle předložené žádosti. Vyřizuje KS.
70/17 RM projednala návrh Dodatku č. 15 k nájemní smlouvě uzavřené dne 2. 1. 1998 mezi
městem Horšovský Týn a společností Horšovskotýnské lesy, spol. s r. o. o přenechání majetku
k dočasnému užívání. Důvodem uzavření tohoto dodatku je skutečnost, že lesní majetek města
Horšovský Týn byl v roce 2017 postižen kůrovcovou kalamitou a 29. října 2017 vichřicí Herwart
a z tohoto důvodu se nájemné zvyšuje o 50%, tj. o částku 600 tis. Kč. Částka bude uhrazena do
30. 6. 2018 na účet pronajímatele.
70/18 RM bere na vědomí informaci OVÚP k vysoké vytíženosti oslovených zpracovatelů
a náročnosti vypracování Změny č. 18 územního plánu sídelního útvaru Horšovský Týn, OVÚP
doporučuje zrušit usnesení přijaté ZM č. 21/2017 B. bod 8). RM postupuje věc do jednání ZM.
Vyřizuje OVÚP.
70/19 RM projednala změnu funkčního využití plochy veřejného prostranství na plochu smíšenou
obytnou městskou – SM na pozemcích parc. č. 2321/5, 2321/4, 2321/3 v k. ú. Horšovský Týn
v rámci vyhotovení nového územního plánu. RM postupuje věc do jednání ZM. Vyřizuje OVÚP.
70/20 RM projednala návrh Smlouvy o provádění odborných prací koordinátora BOZP při přípravě
a realizaci staveb v rámci akce Oprava objektu sýpky v Horšovském Týně mezi Městem Horšovský
Týn a BEZPO Plzeň s.r.o., se sídlem Hřímalého 805/3, 301 00 Plzeň. Předmětem smlouvy je
zajištění plnění úkolů koordinátora BOZP na staveništi při přípravě a realizaci stavby ve smyslu
zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci) za 4.800,-Kč + DPH (přípravné období) a 4.600,-Kč/měsíčně + DPH
a náklady na dopravu. RM souhlasí se zněním smlouvy a pověřuje starostu podpisem. Vyřizuje KS.
70/21 RM projednala cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení
a provedení stavby na akci „Stavební úprava ul. U Garáží“ předloženou společností IK Plzeň s.r.o.
se sídlem Lesní 594, Kdyně ve výši 150.645,- Kč včetně DPH. RM souhlasí s cenovou nabídkou
a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. Vyřizuje starosta, OFŠ.
70/22 RM projednala cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na akci „Stavební
úpravy místní komunikace v ul. Tolstého“ předloženou společností Ptáčník – Dopravní stavby s.r.o.,
se sídlem Cihlářská 552, Domažlice ve výši 49.610,- Kč včetně DPH. RM souhlasí s cenovou
nabídkou a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. Vyřizuje starosta, OFŠ.
70/23 RM projednala návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce odvodnění
přebytečného kalu na ČOV Horšovský Týn“. Předmětem plnění je provedení statického posudku
konstrukce pod odstředivku, stavebních úprav, demontáže stávající technologie včetně ocelové
konstrukce, provedení automatického dopouštění kalu do homogenizační nádrže, elektrošoupě,
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automatické sledování opotřebení a přítlaku nožů. Dodatek řeší posunutí termínu prací na 8. 1. 2018
s dokončením 30. 3. 2018 s ohledem na klimatické podmínky. Cena za dodávku odstředivky
HILLER typ DP37 – 3.392.800,- Kč, bude uhrazena k 31. 12. 2017. Cena za stavební úpravy
a ostatní práce spojené se zprovozněním odstředivky 500.000,- Kč bude uhrazena po dokončení
prací k 30. 3. 2018. RM souhlasí se zněním dodatku a pověřuje starostu podpisem. Vyřizuje KS.
70/24 RM bere na vědomí informaci z jednání uskutečněného mezi zástupci města a budoucími
kupujícími pozemků v OZ Lidická II. etapa. Předmětem jednání byla informace o postupu prací
vedoucích k uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemků včetně informace
o termínu dokončení stavby. Technické infrastruktury. RM stanovuje jako nejzazší termín
dokončení technické infrastruktury v OZ Lidická II. etapy konec roku 2018. RM rozhodla
o pořízení geometrického plánu, kterým budou určeny pozemky budoucího prodeje. RM ukládá
odboru MIM činit kroky k zápisu tohoto GP do katastru nemovitostí a to v předstihu (před
dokončením výstavby TI). RM ukládá odboru MIM termíny doplnit do návrhu o budoucí kupní
smlouvě. Řeší odbor MIM.
70/25 RM ukládá připravit změnu pravidel Rady města Horšovský Týn pro přidělování bytů
v majetku Města Horšovský Týn pro nově přidělované byty do příštího jednání RM. Vyřizuje
starosta, právník, Bytes.
70/26 RM projednala informaci tajemnice o změně v odměňování zastupitelstva a ostatních FO,
kteří nejsou zastupiteli města, která vyšla ve sbírce zákonů nařízením č. 318/2017 Sb., o výši odměn
členů zastupitelstev územních samosprávných celků s účinností od 1.1.2018. RM postupuje věc do
jednání ZM a:
a) doporučuje ZM s účinností od 1.1.2018 stanovit výši měsíčních odměn neuvolněným členům
zastupitelstva (neuvolněný člen rady, předseda výboru nebo komise rady, člen výboru, komise rady
nebo zvláštního orgánu, člen zastupitelstva) v maximální výši dle přílohy k nařízení č. 318/2017 Sb.
V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna
poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude
odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
b) doporučuje ZM schválit neuvolněnému členovi zastupitelstva města odměnu za funkci, za kterou
mu náleží nejvyšší odměna. Vyřizuje tajemnice.
70/27 RM projednala žádost Mgr. Kristýny Pinkrové zastupující Muzeum Chodska v Domažlicích
o příspěvek na chystanou publikaci, která se věnuje historii poštovnictví na Domažlicku. RM
nesouhlasí s poskytnutím příspěvku a konstatuje, že v současné době není poskytnutí finančního
příspěvku kryto rozpočtem. Vyřizuje KS.
70/28 RM projednala návrh RO č. 6/2017 rozpočtu města Horšovský Týn a věc postupuje do
jednání ZM s doporučením schválit RO č. 6/2017. Vyřizuje OFŠ.
Hlasování o jednotlivých bodech, výše uvedených v programu proběhlo veřejně, zdvižením ruky (44-0-0).
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
6

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.
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.
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 ve středu 20. 12. 2017 od 13:00 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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